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Rezumat: Articolul prezintă situaţia presei româneşti la sfârşitul secolului XIX şi începutul
celui următor, din punct de vedere al profesiei de gazetar. Este perioada în care statul român se
modernizează, iar presa capătă un rol important în acest proces. Profesia de gazetar este percepută
altfel de societate, dar şi de jurnalişti. Greutăţile pe care le întâmpinau gazetari în activitatea lor sunt
analizate în mai multe articole din ziarele timpului, iar statul lor profesional este viu discutat. Ziariştii
devin conştienţi de puterea lor dar şi de obligaţiile lor faţă de cititori şi de societate.
Cuvinte cheie: ziaristică, secolul XIX, secolul XX, deontologie profesională, publicul cititor.
*
Abstract: The article presents the situation of the Romanian press at the end of the 19th
century and the beginning of the next one, from the point of view of the journalistic profession. It is the
period in which the Romanian state is modernizing, and the press acquires an important role in this
process. The journalistic profession is perceived differently by society, but also by journalists. The
difficulties that journalists encountered in their activity are analyzed in several articles in the
newspapers of the time, and their professional status is hotly debated. Journalists become aware of
their power but also of their obligations to readers and society.
Key Words: journalism, 19th century, 20th century, professional ethics, reading public.
*
Résumé: L'article présente la situation de la presse roumaine à la fin du XIXe siècle et au
début du suivant, du point de vue de la profession journalistique. C'est la période où l'État roumain se
modernise et la presse acquiert un rôle important dans ce processus. Le métier de journaliste est perçu
différemment par la société, mais aussi par les journalistes. Les difficultés rencontrées par les
journalistes dans leur activité sont analysées dans plusieurs articles des journaux de l'époque, et leur
statut professionnel est vivement débattu. Les journalistes prennent conscience de leur pouvoir mais
aussi de leurs obligations envers les lecteurs et la société.
Mots clés: journalisme, 19e siècle, 20e siècle, déontologie, lecture publique .

Istoria ziaristicii româneşti reflectă în bună măsură evoluţia societăţii româneşti
şi prin urmare cunoaşterea ei este indispensabilă unei bune înţelegeri a devenirii
societăţii noastre în întregul ei, pe parcursul ultimelor două secole.
1

Societatea de Ştiinţe Istorice, filiala Constanţa.
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Despre menirea presei, despre independenţa ziarelor, despre calificarea
ziariştilor de la noi, s-a scris în România aproape de când există ziare în limba română.
Cine răsfoieşte presa veche întâlneşte destul de des articole în care, anonim sau iscălit,
ziariştii se războiau între ei pe subiecte profesionale, sau expuneau doct idealurile şi
dezideratele unei prese superioare calitativ. Astfel, în primăvara anului 1888, în
contextul revoltelor ţărăneşti ce agitaseră lumea politică de la noi, ziarul “România
liberă” scria: „Răzmeriţa, aproape potolită cu desăvârşire prin sate, stă cu toată furia ei
prin gazetele noastre politice. Nu e chip să stai de vorbă liniştit cu ele şi pace. De mai
‘nainte, în ziaristica noastră, erau organe cu care puteai şi altele cu care nu puteai
discuta; astăzi numărul celor din urmă s-a înmulţit în chip îngrijitor. E cu neputinţă să
mai înţelegi linia de conduită a unora din ele, atât este de cotită, ş-adesea întreruptă; de
asemenea ar fi de prisos a mai ridica la înălţimea unei discuţiuni serioase acuzările
altora. În primul rând, este afară de orice îndoială că organele personale nu pot avea o
mare greutate în publicistică; căci, oricât de valoros ar fi individul ce le inspiră, sau le
redactează, rămâne totuşi sigur că e un simplu individ, şi deci o voce disonantă ce nare întru nimic a face cu lupta dintre grupările politice. Şi valoarea unor asemenea
organe este cu atât mai redusă, cu cât aceia care le scot la lumină nu se bucură nici
chiar de o valoare personală recunoscută”. Continuă apoi: „O altă categorie de ziare
este aceia a ziselor noastre partide politice. Acestea sunt cu atât mai de condamnat,
când fac prostii, cu cât la redactarea lor colaborează mai mulţi creieri. În rândul
acestora intră cele amărâte că au căzut de la putere şi cele supărate că nu au ajuns ele
acolo unde credeau”2.
Un alt exemplu în acest sens îl găsim în paginile ziarului “Lupta” din
primăvara anului 1895: „oameni mai pricepuţi, oameni care ţin condeiul de ziarist în
mână de zeci de ani, oameni cu experienţa lucrurilor de pe la noi şi de prin alte părţi,
au susţinut şi susţin că nivelul presei noastre este jos de tot, că se înţelege pe dos rolul
şi menirea presei şi ca o concluziune inevitabilă, o reformă este necesară, dar nu o
reformă prin legi şi regulamente, care nu pot îndrepta o stare de lucruri intrată în
practica vieţei de toate zilele, în moravurile noastre, dar o reformă în spirite, în ceea ce
gândim şi în ceea ce credem, în sfârşit în modul nostru de a privi şi de a judeca
lucrurile”. Se referea apoi la independenţa presei de la noi, spunând: „înţeleg că nu
este independentă în sensul, că ea aparţine întotdeauna sau unui partid, sau unui grup,
sau unei individualităţi politice, mai mult sau mai puţin marcante. Astfel fiind, gazeta
nu poate exprima decât vederile acelora care o inspiră, care o întreţin. N-avem prin
urmare gazete independente în adevăratul sens al cuvântului şi aceasta nu e vina lor, ci
a publicului. Fiind încătuşată, este explicabil dar, că presa este prea personală şi că
într-însa nu poţi găsi explicarea şi comentarea faptelor şi a lucrurilor decât unilateral,
dintr-un singur punct de vedere, al lor”3.

2
3

„România Liberă”, an XII. Nr. 3181 din 9 (12) aprilie 1888, p. 1.
„Lupta”, an XII, nr. 2559 din 15 aprilie 1895, p. 1.

14

Despre libertatea presei în România scria în 1899 I. Teodorescu, în contextul în
care guvernul la putere încerca măsuri de temperare a atacurilor din presa de opoziţie,
prin crearea unor publicaţii partizane ce se vindeau cu doar 5 bani, iar cheltuielile
obişnuite de tipărire şi distribuţie depăşeau acel preţ infim, dar şi prin instigarea la
atacuri asupra redacţiilor presei „vinovate”. Exemplificând cu cazuri similare din alte
ţări, autorul articolului citat insista asupra necesităţii libertăţii presei la noi: „mai ales
în România nu poate pieri această libertate, pentru puternicul motiv că nu avem o alta.
Singura care s-a dezvoltat şi a trăit la noi a fost numai ea. (...) De câte ori guvernele au
crezut că-şi pot bate joc, nepedepsite de legi şi oameni, de sentimentele morale ca şi de
cele naţionale, legile, oamenii şi sentimentele n-au găsit apărare şi salvare decât în
inexpugnabila cetate a presei”. Tot acolo se exprimă şi o idee ce privea importanţa
presei din punct de vedere documentar-istoric: „Istoria României şi a progreselor ei nu
se leagă de nimic mai mult ca de istoria ziarelor ei. Colecţia cutărui sau cutărui ziar
este şi va fi mai importantă pentru istorici ca viaţa oricărui politician”4. Este ideea pe
care o regăsim exprimată mulţi ani mai târziu, dar cu referire la aceleaşi timpuri de
început ale presei noastre, de cunoscutul ziarist Pamfil Şeicaru: „Ceretând colecţiile
revistelor şi ziarelor în acei îndepărtaţi ani ai tinereţii, m-am familiarizat cu evoluţia
spiritului public în România şi mi-am fixat în memorie trăsăturile specifice ale fiecărei
epoci, tot ceea ce formează aspectele accidentale şi trecătoare ale caracterului
românesc, precum şi aspectele lui neschimbătoare. Vocabularul, stilul, temele,
preocupările, concepţiile fiecărei generaţii mi-au dat, cu o rară putere de sugestie,
imaginea multiplă a existenţei naţiunii noastre de-a lungul unui secol, secolul cel mai
important, fiind secolul de formaţie al naţiunii în năzuinţa ei de a crea un Stat
modern”5.
Spre sfârşitul anului 1899 Constantin Bacalbaşa analiza evoluţia presei
româneşti în epoca de pănă atunci, constatând diferenţe importante. Astfel, primele
ziare româneşti dovedeau, scrie ziaristul citat, „o superioritate de temperament
politic”. Această pentru că, “în presa de acum 20-30 de ani înjuria era întâlnită mai rar,
pasiunea cât de profundă, exprimată dacă nu cu mai multă cumpătare, cel puţin cu o
mai mare rezervă de expresii supărătoare”. Ziarele de atunci erau înţelese ca o „tribună
politică” prin care partidele îşi făceau cunoscute publicului ideile de care erau animate,
neglijând în schimb latura informativă a presei. Scria deci Bacalbaşa: „pentru vechiul
ziar politic foarfecile lucrau cu o mare activitate, de asemenea şi traducătorul; rubricile
originale erau absente, informaţiunile lucru necunoscut, cel mult dacă la pagina I-a
întâlneai o rubrică în care se înregistrau câteva fapte ale zilei. Iată de ce ziarul
romanesc era foarte puţin răspândit, tirajul deabia ajungea la 3000 exemplare pentru
cel mai răspândit, ziariştii erau puţini şi prost plătiţi, mijloacele de propagare ale
ziarului aproape nule”.

4
5

I. Teodorescu, Libertatea presei, în „Adevărul”, an XII, nr. 3660 din 30 septembrie 1899, p. 1.
Pamfil Şeicaru, Istoria Presei, Editura „Paralela 45”, Piteşti, 2007, p. 11.
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La data la care autorul citat îşi scria articolul, ziarele de la noi ajunseseră la
tiraje de peste 50.000 de exemplare, tipografiile se modernizaseră, apăreau acum şi
ilustraţiile, într-un cuvânt presa noastră se modernizase. Mai rămâneau însă alte lucruri
de făcut, iar Bacalbaşa puncta: „Dacă din punct de vedere material şi al tehnicii presa
noastră nu mai lasă atâta de dorit, este însă un alt punct asupra căruia trebuie de acum
insistat. Ziarul românesc trebuie înălţat din punct de privire moral, trebuie adică ca
presa să devie în adevăr o putere în stat, pentru ca şi ziarele româneşti să capete
autoritatea mare de care se bucură ziarele din străinătate”. Prezentăm în continuare
lista măsurilor propuse de C-tin Bacalbaşa la 1899 pentru revitalizarea presei
româneşti, remarcând actualitatea lor şi astăzi: „Pentru atingerea acestui scop este
nevoie: 1) să dispară – precum de atâtea ori am spus-o – limbajul extrem de violent şi
extrem de injurios; 2) să se ridice multe din sarcinile materiale exagerate care apasă
asupra gazetelor; 3) presa să fie slujită numai de ziarişti profesionişti consacraţi
carierei şi cinstind cariera; 4) partidele politice să renunţe o dată pentru totdeauna la
tristul lor obicei de a întreţine o presă a căreia singură menire să fie: insultarea şi
calomnierea adversarului precum şi înjosirea presei în general”6.
O comparaţie interesantă între ziaristică şi teatru, mai bine zis între tehnica
ziaristică, numită în titlul articolului “Arta ziaristică” şi cea teatrală, apărea în ianuarie
1889 în paginile ziarului „Lupta” şi credem necesar să o reamintim în acest context:
„Ziaristica are şi ea regulele de perspectivă şi de optică, ca oricare artă şi cine se
plânge de exagerările ei, de proporţiile mari ce ea dă lucrurilor mici, acela dovedeşte
că voeşte a o judeca după un pozitivism cu totul prozaic. Exagerările ziarelor nu pot
face rău decât celor ce nu sunt deprinşi cu regulele artei, care în această privinţă se
aseamănă perfect cu acelea ale teatrului. Aşa, este vădit lucru că un actor nu vorbeşte
întocmai cum ar vorbi în societate personajul ce-l reprezintă. Chiar dacă nu ar fi altă
deosebire decât ridicarea glasului – lucru ce actorul îl face în scop de a fi auzit de toată
lumea – încă aceasta este o deosebire fără a mai semnala multe altele. Ei bine, în
ziaristică sunt necesităţi de asemenea natură, nevoile opticei, a acusticei şi a
perspectivei ziaristice impun celor ce se dedau la astfel de carieră, de a ridica tonul, de
a mări proporţiile, de a colora lucrurile”7. Desigur, toate acestea cu măsură, mai
spunea ziaristul citat, dar afirmaţiile sale sunt cu adevărat valabile pentru presa acelor
timpuri şi trebuie avute în vedere de toţi cercetătorii ce folosesc presa veche ca sursă
de documentare astăzi.
Acelaşi Constantin Bacalbaşa, ce a tratat problemelei presei romaneşti în mai
multe articole publicate în ziarul „Adevărul”, se oprea asupra crizei ce afecta gazetele
româneşti, considerând că o mare parte a vinei aparţinea celor ce recrutau ziariştii şi
colaboratorii gazetelor respective. Astfel el scria în anul 1898 următoarele: „cauza este
că, atât directorii ziarelor personale, cât şi directorii ziarelor de partid, aleargă după
Constantin Bacalbaşa, Progresele presei romîne, în „Adevărul”, an XII, nr. 3728 din 8 decembrie
1899, p. 1.
7
„Lupta”, an VI, nr. 732 din 11 ianuarie 1889, p. 1.
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mai ieftin. Această vânătoare după muncă mai puţin retribuită atrage după sine
scăderea calităţii, introducerea în ziaristică a unor oameni fără vocaţie, ca să nu zic
<<fără altă ocupaţie>>, în sfârşit această vânătoare ne împinge pe povârnişul pe care
ne simţim alunecând. Ce vroiţi! Când ziariştii sînt recrutaţi fără nici o cerere de titlu,
când vedem acest fapt incalificabil: că unele ziare de partid îşi completează în
opoziţiune, cadrele cu foşti comisari de poliţie şi cu foşti agenţi comunali; când toţi
aceşti indivizi fac invazie în presă cu toate resentimentele lor, cu felul lor de apreciere,
cu ceea ce îi interesează mai mult pe ei, cu imoralitatea şi cu incultura lor, să nu mai
vorbim de elementul străin”.
În continuare Bacalbaşa îsi exprima opiniile în privinţa unei teme viu dezbătute
în presa vremii: „invaziunea străinilor, adică a evreilor, în presă”, scriind următoarele:
„Nu sunt partizanul introducerii nemăsurate a străinilor în presă, dar nici nu cer
alungarea lor de la locurile mai secundare, ori de la rubricile străine politicii. Ceea ce
trebuie neapărat cerut şi dobândit în starea noastră culturală, în criza politică şi morală
prin care trecem, este: 1) Ca toţi directorii de ziare, tipărite în româneşte, să fie
Romîni; 2) Ca toţi redactorii principali, care scriu articole politice, să fie de asemenea
numai Romîni”8. Două zile mai târziu el revenea asupra subiectului, scriind: „Iată unul
din marile cusururi ale presei personale, ale presei cu tiraj; ea este prea îngăduitoare cu
primii veniţi, ea îşi deschide coloanele cu prea multă generozitate în faţa oricărui străin
pribeag şi de aici rezultă acea lipsă de autoritate, acea lipsă de prestigiu a ziaristicei
romîne”. Iar mai departe critica tinerii nerăbdători să acceadă la atenţia publicului:
„Iată de ce asistăm la acest nespus scandal, adică, în ziare răspândite, în ziare serioase,
vedem studenţi de la litere criticând sub pavilionul propriei lor iscălituri, pe d. Haşdeu,
pe d. Urechia, pe d. Maiorescu, luând peste picior pe d. Gherea şi pe d. Delavrancea,
tratând cu dispreţ şi cu compătimire pe ceilalţi literaţi mai mărunţi; de aceea mai
vedem cum persoane care n-au dobândit încă dreptul să tragă la sorţi9 veştejesc în
termen foarte energici şi iarăşi sub propria dar inevitabila lor iscălitură, pe d. Lascăr
Catargiu, pe d. Dimitrie Sturdza, pe d. Petre Carp şi pe d. Nicolae Fleva şi chiar pe
diplomaţii ţărilor vecine. Şi tot aşa în toate chestiile: în artă, în ştiinţă, în filosofie, în
administraţie, în politică, în finanţe”10.
Despre tinerii nepregătiţi sau rău intenţionaţi, ce intrau în lumea gazetărie scria
încă din anul 1893 revista „Generaţia Nouă”, răspunzând unei campanii dusă de alt
ziar şi apelând iar la paralela cu presa veche românească. „La noi – când au apărut
primele organe de publicitate – presa a fost temeinică şi curată, nepătată de boalele
murdare ale urei, fiind condusă de oameni serioşi şi oneşti; se aştepta ca acea fragedă
încercare să crească, să se dezvolte, urmând, dacă nu un drum mai larg şi mai
accentuat întru cât priveşte moralitatea, cel puţin acelaşi. Din nefericire, lucrurile se
schimbă, treptat cu înaintarea în vreme. Ziaristica noastră – natural, parte dintr-însa –
Constantin Bacalbaşa, Presa romînă, în „Adevărul”, an XI, nr. 3240 din 24 iulie 1898, p. 1.
Adică vârsta la care puteau fi recrutaţi pentru serviciul militar, majoratul (n.n. C.C.).
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în loc de câştig, suferă pierderi enorme şi aceasta dintr-o singură cauză: alimentarea
redacţiunilor cu tineri pătimaşi. Aceştia, fie din lipsă de seriozitate, fie din alte cauze
neprăvăzute, strecoară informaţiuni şi articolaşe blamatorii la adresa cutăruia sau altcuiva, fără ca Directorul, sau redactorul şef să aibă vreo cunoştinţă...”11.
În vara anului 1899 revista „Transilvania” de la Sibiu, organul de presă al
asociaţiei ASTRA, publica raportul secretarului său privind „mişcarea literară română
din patrie de la 1 iulie 1898 – 1 iulie 1899”, al patrulea act de acest gen, care se referea
şi la situaţia presei româneşti. În primul rând se constata un regres al ziaristicii
româneşti, din punct de vedere cantitativ. Astfel dacă în anul 1896 erau 11 ziare, în
anul 1898 erau doar 9, iar tirajul se redusese de la 19.010 exemplare la 16.460 în
aceeaşi perioadă analizată. Ca explicaţie pentru aceste reduceri, autorul raportului citat
afirmă: „clasa noastră cultă jertfeşte cu mult mai puţin, decât poporul de rând şi că în
lipsa unui sprijin suficient, atât presa periodică ca şi celelalte ramuri literare nu pot lua
avântul reclamat de trebuinţele şi stările noastre”. Pe de altă parte însă, ţinând cont că
producţia literară era în creştere, ca şi interesul publicului cititor, nu se putea deduce
că publicul era singurul vinovat: „regresele ziaristicei noastre este a se căuta deci nu
numai în cauze externe, ci mai ales şi în calităţile sale proprii, în scăderile unei mari
părţi a organelor noastre publicistice”. Concluzia era: „Cifrele de mai sus sunt cel mai
elocvent verdict asupra ziaristicei noastre. Ar fi de dorit ca acele cifre să deschidă
ochii celor pe care îi priveşte şi să-i îndemne, ca prin o validitare mai bine cumpănită a
forţelor lor, prin abandonarea luptelor purtate mai mult cu armele pasiunii decât ale
raţiunii şi de multe ori cu desconsiderarea tuturor convenţiunilor sociale, să încerce a
recâştiga terenul pierdut”12.
Analizând criza din presa romănească a anului 1900, cel ce semna cu iniţialele
E.D.F. (Emil D. Fagure), explica dispariţia unor ziare („Drapelul”, „România Jună”,
„Patriotul”, „Timpul” şi „Constituţionalul”) prin alte motive decât cele economice din
acea vreme, anume inadecvarea acelor publicaţii la solicitările publicului românesc.
Iată cele două cauze concrete indicate de tânărul ziarist: „întâia e că ziarul nu mai
poate fi azi tribuna unei individualităţi – chiar când acea individualitate ar fi un geniu
politic. A doua e că ziarul trebuie să satisfacă o sumă de interese ale diferitelor
categorii sociale şi să concorde cu multe sentimente publice pentru a deveni o
instituţiune la adăpostul crizelor sau sezoanelor aşa zise <<moarte>>. Mai ales astei
din urmă cauze se datorează hecatomba de gazete moarte în cursul anului 1900. Unele
au încetat de a fi de acord cu sentimentul public, altele au cercat să creeze curente
străine bunului simţ al opiniei publice din ţară şi au plătit cu moartea absurdităţile
lor”13.
În primăvara anului 1901 Constantin Mille publica un interesant articol asupra
legăturii dintre ziaristică şi literatură, încercând a da o replică lui C-tin Rădulescu
„Generaţia Nouă”, an XIII Seria II, nr. 9 din septembrie 1893, p. 257.
„Transilvania”, an XXX, nr. 7 din 15 iulie 1899, p. 245.
13
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Motru, care într-un alt articol publicat de „Noua Revistă Română” recomanda
scriitorilor să încerce a-şi publica operele literare în ziare, aşa cum se întâmpla pe
vremuri. Paralela între presa veche şi cea nouă este sugestivă şi vom reda în continuare
câteva idei ce exprimă cu claritate concepţia redactorului de la „Adevărul”, dar în bună
măsură şi pe cea a majorităţii jurnaliştilor români de atunci. „Confratele nostru – scrie
Mille – deplânge ziarul din trecut, acela a lui Eliade, C.A. Rosetti ori Cesar Boliac,
unde se scria literatură şi care era ori tribună ori catedră. Ziarul modern este însă cu
totul altceva. El tinde din ce în ce să se facă organ de informaţiuni, de-a se feri să facă
teorii, ci să devie o întregă enciclopedie a faptelor petrecute în timp de doăzeci şi patru
de ore. Idealul unui ziar bine făcut este ca în cele patru, opt sau douăzeci de pagini
cititorul să găsească absolut tot ce priveşte lumea politică, comercială, literară şi
întreaga viaţă socială, fără a omite nimic care ar putea interesa toate clasele şi toate
profesiunile”. Şi Mille explică limpede diferenţa dintre cele două tipuri de gazete, dar
mai ales evoluţia concepţiei publice despre presă, pe care o regăsim similară cu cea de
astăzi: „Nu tot aşa era gazeta pe timpul lui Heliade, C.A. Rosetti şi Cesar Boliac. Speţa
umană care azi se numeşte reporter, nu se cunoştea pe acele timpuri. Ziarul era o
catedră ori o tribună. Acolo se discutau idei şi se discutau pe larg, tacticos, se polemiza
cu adversarul în câte şapte coloane şi când se isprăvea politica începea literatura.
Trebuia spaţiul de ocupat şi literaţii neavând unde să-şi publice operele alergau la ziar
şi gazeta avea mai mult înfăţişarea unei reviste decât a unui ziar propriu zis”. Azi însă,
spunea Mille era altceva: „Azi şi timpul ne lipseşte. Teorii citim în cărţi şi reviste;
ziarul nu facem decât să-l răsfoim, să ne aruncăm ochii pe rubricele ce ne
interesează”14.
Presa românească din Ardeal nu se deosebea prea mult de cea din vechiul
regat, chiar dacă funcţiona în condiţii politice şi juridice diferite. Octavian Goga
publica în anul 1910 un articol în care critica lipsa de curaj a gazetarilor, platitudinile
din presă şi dezinteresul celor din breaslă faţă de probleme reale ale societăţii. Pledând
pentru „dreptul criticii” aşa cum îşi intitula articolul, Goga scria între altele: „Da,
acesta este tipicul de legea veche. Vorbe mari, vicleimuri pompoase, o atmosferă
sufocantă de laude şi tămâieli şi-o desăvârşită lipsă de sinceritate. Pe urma unui
concert, la care ţi-au ţiuit urechile de încăierarea notelor falşe, raportorul nostru scrie
despre eminenţii artişti, care au întrecut orice aşteptare; cutare fetiţă simpatică, care s-a
jucat de-a teatru cu <<sodalii>> din Sibiu este numită <<celebra noastră tragediană>>;
un protopop, pe care toţi învăţătorii îl cunosc de-un om foarte puţin scrupulos în
chestii de plocoane şi daraveri odioase, este prezentat drept <<vrednic fruntaş, care e
un adevărat apostol al cauzei noastre>>; cutare politician de la ţară, sărac în mijloacele
lui intelectuale şi şubred în temeiurile lui morale, vine pus la gazetă pe urma unei
cuvântări, al cărei retorism răsuflat bâjbâie de greşeli gramaticale, ca marele nostru
orator ce aprinde sufletele. Şi aşa înainte pe toată scara îngustă a manifestărilor noastre
sociale, culturale şi politice, aceiaşi vorbărie goală, acelaşi măciniş de fraze uscate,
14
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aceiaşi falşificare a adevărului. Viaţa noastră curge într-o matcă sărăcăcioasă, cu unde
tulburi şi adesea urâte, pe când gazetăria fără ochi şi fără urechi cântă osanale şi
imnuri de mărire. Istoriograful acestor zile asemănând realitatea lucrurilor cu felul
cum cronicarul ziarului a ţinut s-o fixeze pe hârtie, va vedea cum adevărul denaturat se
răsfrânge în aceste coloane, ca conturele reale ale feţei omeneşti într-un ciob de
oglindă proastă şi le va aşeza aceste tiparuri mâhnit la o parte, dându-şi bine seama, că
ziarele au altă menire, decât de a face pe bufonii de curte, ori pe apologeţii ieftini”15.
Superficialitatea unor ziare era ironizată şi în publicaţia umoristică „Furnica”
(a lui C. Ranetti şi N.D. Ţăranu), care în anul 1915 scria astfel: „Ziaristica modernă,
ziaristica pur comercială, se reduce aproape numai la <<informaţiuni>>, totdeauna
<<ultimele>> şi <<telegrame>> sosite, bineînţeles, <<ultima oră>>. Bani să iasă, că
idei... Cei cu idei, neavând cui să le vândă, grămădesc marfă peste marfă, mai devreme
sau mai târziu dau faliment, luând drumul balamucului. (...) <<Telegramele>> vin pe
sârmă sau purtate de undele Herziene (telegrafie fără fir). <<Informaţiile>>, la noi în
Bucureşti, sunt aduse de <<reporterii>> care toată ziulica bat scările ministerelor şi
birourile Poliţiei Capitalei. Slujbă mecanică, în timpul căreia creierul are timp să se
odihnească pe socoteala... cititorilor”16.
Articolul de fond din „Gazeta Transilvaniei” din ziua de 29 noiembrie 1916
făcea un apel la publicul cititor, să sprijine presa prin abonamente, asigurând în felul
acesta stabilitatea şi independenţa ziariştilor. „Presa – scria ziarul braşovean – este
chemată să fie ecoul opiniei publice şi tot ea are datorinţa să se facă canalul
pulsaţiunilor şi curentelor existente la poporul respectiv. Ea nu este însăşi opinia
publică, ci opinia publică trebuie să se manifesteze printr-însa. Căci ar fi un lucru de
tot ciudat, ca unul sau câţiva gazetari aflători într-o redacţiune şi de cele mai multe ori
tineri fără experienţă şi carieră stabilă, să constituie opinia publică a unui neam şi să-şi
aroge dreptul a fi judecătorul factorilor publici cu responsabilitate şi îndrumătorii
acţiunilor publice şi instituţiunilor de tot soiul”. Iar faţă de aşteptările pe care publicul
le are de la gazetele pe care le citeşte, ziaristul nota: „Dar publicul cititor nu ştie, că de
pildă la un popor ca al nostru gazetăria este poate cea mai istovitoare şi cea mai
nemulţumitoare ocupaţiune. El nu şi dă seama, că din abonamente şi anunţuri de cele
mai multe ori nu se pot acoperi cheltuielile enorme ale foii şi că bieţii redactori cu
întreg personalul unei gazete sunt astfel plătiţi, încât au prea puţin că să poată trăi şi
prea mult ca să moară. Unde mai pui răspunderea cea mare morală şi faţa de autorităţi,
când direcţiunea ziarului nu concordează cu vederile şi tendinţele lor şi grija pentru
zile negre, când puterile nu mai îngăduie munca spirituală încordată şi cu atât mai
grea, cu cât e legată şi de termene fixe. Sunt şi gazete mari scutite de toate aceste
scăderi; noi însă deacelea n-avem nici măcar una singură”17.
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Problema relaţiei dintre scriitori şi ziarişti rămâne însă în atenţia publică, iar
după războiul de reîntregire o regăsim în presa românească de pretutindeni. Astfel
ziarul „Patria” ce apărea la Sibiu şi era condus de Ion Agârbiceanu, publica în vara
anului 1919 articolul „Presa scriitorilor”, din care reţinem câteva idei interesante: „O
mare parte din presa românească de astăzi – şi numai aşa se poate româniza întreaga
presă – este scrisă şi condusă de scriitori, care s-au consacrat mai de multă vreme
unuia din genurile literare. Ziarul Dacia, unul din ziarele de la Bucureşti de mare tiraj,
are ca directori pe Brătescu-Voineşti şi Vlahuţă, cel mai mare al nostru prozator
filozofic, iar cel din urmă veteranul poeziei româneşti. (...) În acest fel presa
românească este scoasă încet de sub teroarea inutilităţilor, unde zăcea de multă vreme
şi ea începe a deveni o catedră de orientare morală a societăţei româneşti. Dar mai ales
ea reia firul tradiţiei pe care-l are presa românească, rupt de politicieni, care în dorul
lor de parvenitism, dăduseră năvală şi în presă. A face ziaristică era pentru ei tot una
cu a face o campanie electorală întrebuinţând aceleaşi mijloace uşoare în a atrage
atenţia publicului asupra lor, ca şi într-un discurs”. Iar concluzia autorului articolului
era limpede: „A venit vremea ca să fie înlăturaţi toţi aceia care nu vorbesc de pe
piedestalul unui trecut scriitoricesc. Când scriitorii vor deveni cu totul stăpâni pe
presă, de la sine se vor elimina cei inutili. Presa trebuie privită ca o chemare şi ca o
manifestare intelectuală izvorâtă dintr-o concepţie de viaţă”18.
Pornind de la dezbaterile pe tema profesiei ziaristice purtate în presa din
străinătate, un articol din „Adevărul” considera normal interesul publicului pentru
acest subiect, afirmând: „nu e profesiune mai deschisă ca ziaristica şi mai invadată de
nechemaţi”. Ziarele de opinie din vest începeau să dispară fiind înlocuite cu o presă a
oamenilor de afaceri, care nu disting specificul acestei activităţi şi urmăresc doar
interesul material, constata autorul articolului. Interesante i se par însă calităţile ce se
considera necesar să le îndeplinească un ziarist: „s-a găsit că un bun ziarist trebuie să
cunoască, în afară de structura politică a diferitelor ţări, puterea lor economică,
aspiraţiunile şi industria lor, caracteristica popoarelor, trebuie să fi învăţat dreptul,
economia politică, să fie, dacă nu însuşi literat, cel puţin în curent cu literatura
mondială, cu mişcările artistice şi mai presus de toate să cunoască noua ştiinţă a
sociologiei, bazată pe istorie şi istoria diplomatică a ultimelor secole”. Adăugând că
ziaristul „trebuie să aibă talentul ziaristic de a percepe uşor şi a reda tot aşa de uşor,
lucrurile cele mai aride şi mai complicate”, ziaristul român ce se semna cu iniţiala
„M.” nota şi consideraţiile sale în această problemă: „Fără îndoială că ar fi bine ca
ziariştii să posede toate cunoştinţele pe care le înşiră ziarul elveţian. Dar cu asemenea
cunoştinţe poţi tot aşa de bine să fii om politic şi, pentru că vorbim de ţara
românească, mă întreb, câţi miniştri posedă cunoştinţele care se cer unui simplu
ziarist? Perfecţiunea nu poate fi atinsă. Dar publicul este judecătorul nostru. Dacă el
gustă pe un ziarist inferior, cu atât mai rău pentru dânsul. Dacă el ştie să distingă din
gloata celor nechemaţi pe omul de talent sau bogat în cunoştinţe generale, cu atât mai
18
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bine. E dar mai cuminte să lăsăm opiniunea publică să ne judece şi să ne aprecieze,
opiniunea publică, care ştie, mai bine, să facă distincţia între rău şi bine”19.
Chestiunea moralităţii presei revenea periodic în dezbaterea publică şi în
legătură cu aceasta şi cea referitoare la ziariştii compromişi, aşa numiţii „apaşi” ai
presei, după o formulă consacrată în epoca poveştilor din Vestul sălbatic american.
Intervenind în polemica dintre alte ziare bucureştene, un redactor de la
„Adevărul” scria în iulie 1912: „Apaşii presei vor continua să-şi exercite meseria şi
unii dintr-înşii vor găsi, pentru diferite motive, chiar protectori printre ziariştii
adevăraţi şi cumsecade. Şi aceasta pentru că români suntem cu toţii, buni şi iertători şi
indulgenţi faţă cu imoralitatea izvorâtă din... <<câştigarea>> unei pâini. Şi apoi şi
pentru că, s-o spunem pe şleau, prea puţin ne-am gândit, să lucrăm pentru prestigiul
breslei noastre. Publicul are în consecinţă despre noi o foarte proastă idee în fond. Ne
socotesc băieţi buni, ne apreciază uneori scrisul, dar n-a ajuns încă la convingerea că
gazetăria este o meserie care, ca oricare alta, hrăneşte în mod cinstit pe cei care o
practică”20. Cât priveşte limbajul folosit de ziarişti, acelaşi C-tin Mille scria: „când în
Parlament se vorbeşte de multe ori ca la cârciumă, când în lumea politică înjuria este o
glumă permisă care nu mai impresionează, când a te numi hoţ, pungaş, escroc, ori
vândut străinului este o monedă curentă, este fatal ca şi presa să se facă ecoul acestui
chip de discuţiune. Prefaceţi lumea politică, ridicaţi nivelul moral al ţării şi al păturei
conducătoare şi ca urmare firească veţi avea şi o presă în care să se discute, nu să se
înjure”21.
Existau însă şi rânduri frumoase scrise despre profesia de ziarist, menite să
prezinte publicului adevărata faţă a acestui slujbaş dedicat activităţii sale trup si suflet.
Astfel, în anul 1905 ziarul „Adevărul” publica următoarele rânduri: „Mulţi cred
ca meseria de gazetar e foarte uşoară şi are multe avantaje: lucrezi puţin, eşti bine
văzut, ai intrare pretutindeni. În realitate a fi gazetar, mai ales la o gazetă mare,
înseamnă a fi robul publicului. De dimineaţa şi până seara, uneori până noaptea târziu,
trebuie să fii la post, pentru ca ziarului să nu-i lipsească nimic: niciodată o altă gazetă
să nu aibă mai mult decât a ta! – acesta-i principiul. Publicul abia observă emulaţia
febrilă dintre gazete, această cheltuire, această risipire de energie şi muncă, ziaristul
chiar atunci cand e cu familie, nu poate răsufla liber, căci are mereu răspunderea
rubricii la care colaborează. (...) Poţi să fii omul cel mai puţin curios din lume, dar
dacă eşti reporter trebuie să alergi la toate incendiile, crimele, să te interesezi de toate
cancanurile politice, să cercetezi toate întâmplările fără nici o importanţa reală, dar
care pentru moment pasionează publicul; să te duci la teatru, ca să faci o dare de seamă
de la vreo reprezentaţie proastă, atunci când ai avea poftă să stai mai bine în familie; să
asuzi la o întrunire de cetăţeni şi să ei note după discursuri ce nu te interesează, atunci
când ai avea poftă să te preumbli sub pomi, la răcoare”22.
„Adevărul”, an XXXII, nr. 10684 din 26 ianuarie 1919, p. 1.
„Adevărul, an XXVI, nr. 8234 din 15 iulie 1912, p. 1.
21
„Adevărul”, an XIV, nr. 4230 din 9 mai 1901, p. 1.
22
„Adevărul”, an XVIII, nr. 5721 din 18 iulie 1905, p. 2.
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Aprecierea publică pozitivă a activităţii jurnalistice era prezentă atât în
societate cât şi în paginile ziarelor, care promovau exemplele de jurnalişti ce
ajunseseră să ocupe funcţii importante, graţie doar activităţii şi talentului lor. Un astfel
de caz era prezentat publicului în anul 1915, când Alex. Mavrodi fusese numit director
al Teatrului Naţional, după o experienţă ziaristică anterioară, dar şi una teatrală la Iaşi.
Colegii săi de la „Viitorul” aveau astfel ocazia să îşi exprime bucuria faţă de
schimbarea mentalităţii publice în privinţa muncii ziariştilor: „Cui se datoreşte această
evoluţie a ziarismului românesc? Desigur nu împrejurărilor fatale, ci talentului, muncii
şi culturii celor mai mulţi din gazetarii de la noi. Când cineva ajunge să scrie, aşa cum
scriu unii din gazetari, acel cineva nu poate rămâne în umbră, căci talentul nici nu cere
răsplată; ea vine de la sine printr-un fel de <<armonie prestabilită>> – cum spunea
Leibnitz – ca să încoroneze o frunte ce gândeşte şi să consacre. E un temperament ce
arde pentru toate cauzele mari şi bune”. Şi articolul explică apoi evoluţia pozitivă a
jurnalismului la noi: „Chemarea astfel la situaţiuni, a unora dintre gazetarii de la noi,
este astfel o confirmare a unui fapt notoriu: a faptului că în presa românească sunt
temperamente reale, care ar fi putut în orice ţară de veche cultură, să-şi facă un drum
prin viaţă. În fiecare din gazetarii de marcă de la noi, e o personalitate. Ea trebuie
astfel să contribuie şi în afară de presă, la susţinerea Statului şi să servească intereselor
publice, cum le-a servit zilnic de pe tribuna presei. S-au dus astfel timpurile
ziarismului nomad; au venit acelea ale ziarismului respectat şi apreciat”23.
Despre ziaristul din timpurile noi vorbea şi Sebastian Bornemisa, director al
revistei „Cosânzeana” şi al ziarului „Lumea şi Ţara”, atunci când îşi amintea cu
nostalgie de începuturile sale în profesia de ziarist. Scria în acest sens: „Ochii mei
aruncând o privire retrospectivă asupra acestor fapte, nu mă pot opri la trecutul meu de
ucenicie gazetărească, fără să încerc a cuprinde şi viaţa de astăzi a presei româneşti de
dincoace de Carpaţi. Trăind intensiv în mijlocul ei, cunoscând de aproape anii de
înfiripare a mai multor publicaţii şi văzând generaţia de gazetari, care se ridică, mă
întreb dacă viitorul va fi mai trandafiriu decât trecutul şi dacă cei ce caută a se adăposti
astăzi în presa ardeleană, mai reprezintă oare aceiaşi garanţie pentru ea, pe care au
reprezentat-o vechile generaţii de slujitori ai condeiului? Stau parcă la îndoială, căci
prea mi se par pripiţi aceia care dau buzna spre această viaţă de jertfă. Dezorientaţi
asupra enormelor sacrificii, pe care astăzi un ziarist trebuie să le aducă pas de pas, ei
îmi par adesea nişte fluturi care-şi ard aripile la cel dintâi contact cu flacăra
mistuitoare a acestei vieţi, care nu e nici uşoară şi nici prea încărcată de beneficii
materiale”24.
În anul 1922 Sindicatul Ziariştilor din Bucureşti a apelat la Nicolae Iorga
pentru „a scrie un istoric credincios de la începuturile producţiilor româneşti pe calea
tiparului şi până aproape de zilele noastre”. Apare astfel lucrarea „Istoria Presei
„Viitorul”, an VIII, nr. 2721 din 8 septembrie 1915, p. 1.
Sebastian Bornemisa, Unde am învăţat gazetăria, în „Almanahul Presei Române pe 1926”, Editat de
Sindicatul Presei Române din Ardeal şi Banat, Cluj, 1926, p. 100.
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româneşti de la primele începuturi până la 1916”, pe care Iorga o semnează ca ziarist.
Iorga insistă aici asupra rolului presei româneşti în formarea opinie publice, a
curentului patriotic ce a dus în final la realizarea visului unităţii naţionale, dar remarcă
şi legătura dintre cultură şi ziaristică. Ajuns la presa zilelor în care scria această
lucrare, Iorga face o apreciere din acelaşi punct de vedere al relaţiei sale cu cultura,
scriind următoarele: „Curentul cultural n-a putut ţine piept, după biruinţă, avântului
reluat în condiţii economice mai favorabile, al presei de partid şi al presei fără direcţie
limpede. Suntem în drept, gândindu-ne la personalul de mare valoare care joacă un rol
important în presa noastră, a crede că aceasta este numai o fază trecătoare, că e o
cedare de teren faţă de un public amestecat, iar nu capitularea steagului nobil care a
plutit atâtea decenii asupra activităţii ziaristicei româneşti, că a venit vremea în care se
va face o deosebire netedă între ziaristica poporului românesc, cu dezvoltarea lui
economică şi progresul lui cultural, şi între celelalte, care vor trebui să facă tabără
aparte. Faptul că din ce în ce mai mult organele mari îmbrăţişate de public, ca
Universul şi Adevărul, cer literaturii şi culturii o participare în care direcţia cea bună se
impune peste pretenţiile moderniste şi simboliste, menite să strice unei societăţi căreiai oferă <<frumosul>> într-o formă personală arbitrară, este o garanţie în acest sens şi
interesul pe care publicul îl arată pentru propaganda morală, culturală şi naţională, prin
articole speciale sau numere de duminică ale acestor foi, face să se prevadă vremea
când, ca în atâtea momente hotărâtoare din viaţa poporului nostru – şi acest moment de
consolidare este unul din ele – colaboraţia tuturor elementelor prin care se exprimă
normal vitalitatea românească va fi desăvârşită”25.
Fără a încerca să epuizăm subiectul, ne oprim aici cu trecerea în revistă a
modului cum ziariştii din România de la sfârşitul secolului XIX şi începutul celui
următor îşi considerau profesia. Concepţiile lor pot fi explicate prin formaţia lor
culturală, dar şi prin influenţele străine ce îi marcau; trăiau şi lucrau într-o societate
românească aflată în proces de modernizare, de aşezare instituţională şi de cristalizare
a principiilor democratice ce animau lumea acelei epoci. În aceeaşi măsură erau la
curent cu evoluţia presei din ţările vestice, tinzând la imitarea curentelor ce apăreau
acolo şi a tehnicilor ziaristice inovatoare. Pe de altă parte erau conştienţi de rolul
presei în formarea opiniei publice, de puterea presei – am zice noi azi – de unde
derivau şi obligaţiile deontologice pe care le aveau. Desigur vorbim de presa
importantă, de marile cotidiene şi de ziariştii dedicaţii profesiei lor, pe lângă care au
existat întotdeauna şi mai peste tot, ziare fără importanţă şi ziarişti nepricepuţi. Dar nu
trebuie să uităm că România acelor vremi avea totuşi o presă liberă, ce a putut juca un
rol important în procesul de modernizare a ţării, slujind astfel atât interesul propriu
profesional cât şi pe cel al publicului larg. Fireşte se poate discuta şi de impactul presei
în societatea românească a timpului, de evoluţia cititorilor de ziare în ceea ce priveşte
aşteptările lor de la presă, nevoia de informaţie diferită de la sate la oraşe, de la
Istoria presei româneşti de la primele încercări pană la 1916, de N. Iorga ziarist, Atelierele soc.
anonime “Adevărul”, Bucureşti, 1922, pp. 165, 166.
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intelectuali la lucrători, etc., dar toate acestea şi multe altele pot constitui subiecte
viitoare.
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PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL
SECUNDAR – 1935
*
ANALYTICAL PROGRAM FOR SECONDARY EDUCATION –
1935
*
PROGRAMME ANALYTIQUE POUR L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE - 1935
Prof. drd. Elena CONSTANTIN (PREDA) 1
Rezumat: Articolul dedicat Programei analitice pentru învățământul secundar din 1935
propune o analiză a conținuturilor acesteia, pe cele două abordări: principii ale educației din
învățământul secundar și norme de aplicare. În urma cercetării s-a constat că această programă
analitică pornea de la o viziune modernă asupra învățământului secundar, avea la bază elemente de
pedagogie europeană și era construită pe principii care susțineau un sistem educațional moral,
instructiv, deschis spre inovare, inclusiv către conceptele moderne ale interdisciplinarității și
transdisciplinarității.
Cuvinte cheie: programa analitică, învățământ secundar, interbelic, pedagogie, principii, norme
*
Abstract: The article dedicated to the Analytical Program for Secondary Education of 1935
proposes an analysis of its contents, on the two approaches: principles of education in secondary
education and rules of application. The research found that this analytical program started from a
modern vision of secondary education, was based on elements of European pedagogy and was built on
principles that supported a moral, instructive educational system, open to innovation, including modern
concepts of interdisciplinarity. and transdisciplinarity.
Keywords: analytical curriculum, secondary, interwar education, pedagogy, principles, norms
*
Résumé: L'article consacré au Programme analytique de l'enseignement secondaire de 1935
propose une analyse de son contenu, sur les deux approches : principes de l'enseignement dans
l'enseignement secondaire et règles d'application. La recherche a révélé que ce programme analytique
partait d'une vision moderne de l'enseignement secondaire, était basé sur des éléments de la pédagogie
européenne et était construit sur des principes qui soutenaient un système éducatif moral, instructif,
ouvert à l'innovation, y compris les concepts modernes d'interdisciplinarité et de transdisciplinarité.
Mots-clés: cursus analytique, secondaire, enseignement de l'entre-deux-guerres, pédagogie, principes,
normes

Înainte de a purcede la cercetarea conținuturilor unei programe analitice, se
cuvine să definim corect conceptul de „programă analitică” sau „programa școlară”,
1
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cum mai este cunoscută, definiție care poate varia de la un stat la altul, conform
strategiilor educaționale propuse. Spre exemplificare propunem trei definiții:
PROGRÁMĂ s.f. 1. V. program. 2. programă analitică = prezentare în scris a
obiectelor și capitolelor fiecărei discipline predate într-o instituție de învățământ. [<
fr. programme].
PROGRÁMĂ, programe, s. f. (De obicei cu determinările „școlară” sau „analitică”)
Document școlar care stabilește volumul cunoștințelor și sistemul lor de predare
pentru o anumită clasă ori an de studii și la un anumit obiect de studiu, în cursul unui
an de învățământ. – Din rus. programma.
PROGRÁMĂ ~e f. Expunere sumară a conținutului unui obiect de studiu și a
sistemului lui de predare. ~ școlară. ~ analitică. /<fr. programme.2
Cele trei definiții propuse transmit, fiecare în parte, câte un mesaj: prima
definiție ne pregătește pentru o simplă înșiruire de discipline și capitole; a doua
definiție trasează direcții clare despre volumul cunoștințelor și sistemul de predare pe
an de studiu, iar a treia definiție propune o sumară expunere a conținuturilor unui
obiect de studiu.
Varianta contemporană a unei definiții a conceptului o găsim într-o sursă
autorizată a Ministerului Educației: „Noi programele școlare (2013/2017 n.a.)au
întregit viziunea unui nou model de proiectare în învățământul primar și gimnazial
orientat pe formarea și dezvoltarea competențelor elevilor. Ele au fost elaborate
pornind de la premisa că reprezintă cel mai important document care reglează, în egală
măsură, activitatea profesorului la clasă.
Noile programe școlare au urmărit să indice în mod coerent competențele
urmărite și oferta educaţională propusă de un anumit domeniu de studiu. Din această
perspectivă, programa școlară este primul document pe care orice profesor, de la orice
disciplină trebuie să-l cunoască”3.
O definiție valabilă pentru programa analitică specifică învățământului
secundar din România interbelică va fi posibilă la finalului acestei cercetări.
Scopul cercetării de față este acela de a scoate în relief primele eforturi de modernizare
ale învățământului românesc, din perioada interbelică. La baza cercetării a stat
documentul Programa analitică pentru învățământul secundar care a apărut în
„Monitorul Oficial”, nr. 191, partea I-a din 21 august 1934 și partea a II-a, nr. 353, în
4 Martie 1935. (Foto I.1.). Această programă școlară era tipărită la imprimeriile
statului, respectiv la Imprimeria Centrală și pusă gratuit la dispoziția școlilor pentru
învățământul secundar - gimnazii și licee de băieți și fete.
Principii ale Programei analitice pentru învățământul secundar din 1935

2
3

https://www.dex.ro/text/Program%C4%83+analitic%C4%83
https://formare.educred.ro/resurse/CRED_P_M12_Noul_curriculum.pdf (accesat la 25 aprilie 2022)
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Analizând textul programei am constatat că viziunea acesteia era una de factură
modernă, fiind bazată pe elemente de pedagogie europeană și pe principii care
susțineau un sistem educațional moral, instructiv, deschis spre inovare, inclusiv către
conceptele moderne ale interdisciplinarității și transdisciplinarității. Nu era agreat
învățământul mecanic, memorarea fără rost a conținuturilor, nefiind permisă
surmenarea elevilor prin exces de teme pentru acasă4.
Noile principii ale educației din învățământul secundar sunt prezentate în
introducerea programei, unde, de la bun început, se subliniază faptul că, „rolul școlilor
secundare nu este acela de a îngrămădi fără măsură cunoștințe, multe devenite povară
inutilă sau prilej de pretențiuni sarbede”5. Conform noii programe, școala avea
menirea să pregătească tineri pentru țară, cu o cultură generală temeinică, capabili săși asigure traiul și să contribuie la progresul statului roman. Se stabilea că educația și
cunoașterea erau în slujba specificului național, acestea trebuind să asigure înțelegerea
condițiilor prezentului și să proiecteze viitorul nației. De asemenea, în programă se
stabilea o direcție clară în privința unei pregătiri care să interfereze cu partea
aplicativă, deoarece se pleca de la premisa că, „educația nu se poate despărți de
instrucție”6.
Programa prevedea pentru fiecare clasă o oră obligatorie de educație morală,
acorda o mai mare importanță activității dirigintelui și insista pe aplicarea metodelor
pedagogiei moderne. Se recomanda tratarea oricărei materii pornind de la exemplele
din viața de zi cu zi, de la exemplele de viață ale oamenilor de seamă din istoria
românilor, de la pedagogia lui Faraday, perseverența lui Milescu, omenia lui Pasteur,
dragostea de țară a lui Ștefan cel Mare și recunoștința lui d’Alembert7.
În programa analitică se indicau principalele capitole (obligatorii) de predat de
către profesor. Conținuturile rămân la alegerea profesorului, urmând să fie „adaptate
după natura și numărul elevilor, după regiunea școlii8.
Principiile generale în alcătuirea programei analitice și fixarea normelor
generale erau atributele legiuitorului, tratarea conținuturilor și educația erau atributele
profesorului.
Prezentăm, în continuare, rezultatul cercetării cu privire la Principiile
programei analitice pentru învățământul secundar, din 1935:
Principiul selecției cantitative și calitative a conținuturilor pentru fiecare
materie în parte. Principiul cantitativ era fixat ca un raport între timp și materie, cu
recomandarea de evitare a supraîncărcării școlarilor, dar cu accent pe o temeinică
asimilare a cunoștințelor. Principiul calității pornea de la criteriul următor: materiile,
în diversitatea lor, să fie incluse în programa învățământului secundar doar în măsura

Programa analitică pentru învățământul secundar (gimnazii și licee de băieți și fete), p. 3.
Ibidem.
6
Ibidem, p. 4.
7
Ibidem, p. 5.
8
Ibidem. p. 6.
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în care acestea puteau contribui la dezvoltarea aptitudinilor spirituale și fizice ale
școlarului, la formarea unei personalități armonioase și deschise către viața socială9.
Principiul echilibrului între partea umană și cea reală, se aplica conform
dorinței de a dezvolta cultură generală a elevilor și doar la final de ciclu de învățământ
secundar, respectiv în clasa a opta, se urmărea îndreptarea elevilor spre litere sau spre
științe10.
Principiul aplicațiilor practice era menit să desăvârșească educația elevilor,
prin crearea de conexiuni între cunoștințe și aplicații din viața de zi cu zi.
Principiul adaptabilității la vârsta și puterea de înțelegere a elevilor. Propunea
o evoluție constantă, pe cicluri de studiu, a înțelegerii unor noțiuni, de la simplu la
complex11.
Principiul respectării timpului de lucru al elevilor căuta să remedieze
neajunsul creat de surmenarea elevilor printr-un număr mare de teme. De aceea, în
alcătuirea orarului, directorii trebuiau să aibă în vedere, în primul rând, considerente
de ordin pedagogic, distribuirea orelor profesorilor urmând să fie echilibrată, ca și
compunerea orarului pe materii.
Principiul conexiunilor corelative între materii, făcea posibil transferul de
cunoștințe între materiile înrudite. Consecința ar fi trebuit să fi fost o coordonare a
învățării de tip „big picture” – ceea ce astăzi numim învățare interdisciplinară și
transdisciplinară. Coordonarea acestor cunoștințe se recomanda a se face în mod
convergent, prin lămuriri și completări ale unor noțiuni de bază comune12.
Principiul echilibrului programei. Pentru a implementa acest principiu s-a
urmat calea de mijloc, programa nefiind analitică până în cele mai mici detalii, dar cu
titluri obligatorii, s-a urmărit ca, în final, programa să fie uniformă, indicând un minim
de cunoștințe obligatorii, pentru fiecare clasă, pentru fiecare materie, această
programa fiind denumită și programă minimală13. În introducerea programei se
menționează că profesorului îi este lăsată toată libertatea în privința împărțirii materiei,
analitic, pe lecții și pe ore.
Se recomandau eliminarea rigidității și a autorității profesorale și crearea unui
orizont deschis elevilor, spirit colaborativ, întemeiat pe stimă și încredere reciprocă14.
Norme generale de punere în aplicare a programei pentru învățământul
secundar
Vom încerca să întregim viziunea propusă prin noua programă cu prezentarea
normelor generale, pe care profesorul trebuia să le pună în aplicare pentru planul
analitic dezvoltat:
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a) Împărțirea materiei pe ore, potrivit condițiilor în care își desfășura activitatea,
recapitularea la început de an școlar, reîmprospătarea materiei și, eventual, înlăturarea
unor lacune. De asemenea, se ținea cont de mijloacele și resursele pe care le oferă
școala, regiunea și viața socială și culturală a acesteia. După etapa de predare –
învățare, la sfârșitul anului școlar era prevăzut timpul de recapitulare, văzut drept nu
ca un simplu exercițiu de memorie, ci ca un moment de sinteză și aplicație a lucrurilor
învățate15.
b) Coordonarea activității pedagogice se realiza prin conferințe metodice la începutul
anului școlar, în vederea coordonării planurilor analitice întocmite pentru diferite
materii. Alte conferințe aveau loc pe parcursul anului și la sfârșitul anului școlar. În
cadrul acestora era controlat modul în care se îndeplineau planurile analitice, se
constata ce impact avea aplicarea principiilor selecționării și distribuirii materiei; tot în
cadrul conferințelor se asigura încadrarea fiecărei materii în învățământul secundar, și
potrivit principiului corelației, se urmărea să se producă efecte în realitate: „materiile
nu pot rămâne izolate unele de altele”16, preciza legiuitorul. Așteptările care se formau
în urma acestor norme erau mari. Astfel, conform normelor, școala secundară trebuia
să deschidă drumul unei opere pedagogice liberale eliberate de mecanizarea și
verbalismul educației de până atunci. Se cerea renunțarea la predarea unor cunoștințe
enciclopedice fără ca educația să își fi atins rostul17.
c) Integrarea educației elevului în viața neamului românesc: toate materiile trebuiau să
urmărească ținta unei educații naționale18.
d) Activarea elevului și motivarea acestuia. În programă se subliniază următoarele:
„metoda care dă școlarului totul de-a gata, ca un medicament ce nu trebuie decât
înghițit, neglijează și duce cu timpul la atrofierea tocmai a facultăților intelectuale și
spirituale, a căror a căror dezvoltare și fortificare este adevărata menire a școalei”19.
Metodele de predare trebuiau să fie potrivite cerințelor educative de activare a
școlarilor, urmărindu-se realizarea unui învățământ echilibrat între teorie și practică,
bazat pe colaborarea elevilor și profesorilor, cu monitorizarea fiecărui copil.
Profesorul urmărea înclinațiile și însușirile școlarilor, stimulând conturarea
individualității fiecăruia, dezvoltând aptitudinile și facultățile diferite ale copiilor. Se
preciza și faptul că, „în slujba școalei punem și puterea de memorizare a copilului,
care, mai ales în epoca copilăriei, este neobișnuit de mare”20. Așadar, nici școala
interbelică, nici cea contemporană nu exclud exercițiul memorării, însă propun o
utilizare rațională a acestuia în slujba cunoașterii, mai cu seamă că în componența
competenței, pe lângă dezvoltarea abilităților și formarea de atitudini, rămân
cunoștințele, care creează înțelegere și profunzime.
15
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e) Diviziunea muncii și comunitatea de muncă implicau alte norme pentru elevi.
Conform acestei norme, erau organizate comunități de muncă pentru diferite materii,
în care elevii participau voluntar și lucrau sub conducerea profesorilor, completând sau
aprofundând cunoștințele dobândite la orele de studii21.
f) Comunitatea de muncă a profesorilor. Această comunitate devenea activă încă de la
începerea anului școlar, participa la întocmirea planului analitic, la coordonarea și
controlarea planurilor analitice pe materii. În cadrul acestor comunități de muncă,
directorul organiza conferințele, cu rol reglator al activităților pedagogice. Profesorii
participau voluntar la această comunitate de muncă, iar conferințele erau organizate
pentru corpul profesoral al școlii, dar și cu participarea altor profesori din alte
localități, uneori și cu părinții; toate întâlnirile aveau rostul de a aduce lămuriri și de a
găsi soluții pentru problemele școlii. Erau încurajate și comunitățile de muncă ale
profesorilor care predau la aceeași clasă sau la materii înrudite, asistarea reciprocă la
ore, observarea desfășurării procesului de predare – învățare. Se realizau comparații,
se perfecționau metode pedagogice și se recomanda, „ca mai ales diriginții să asiste
des la orele clasei pe care o conduceau”22.
g) Utilizarea mijloacelor intuitive în învățământul activ prin lecții interdisciplinare era
posibilă prin vizite organizate în fabrici, organizarea de excursii istorice sau de studii
practice.
h) Educația regională cu privire la istorie, tradiții, obiceiuri, cultură se materializa
prin colectarea obiectelor de interes regional, înființarea de muzee școlare, cercetarea
lucrărilor monografice, „fără transformarea învățământului în spectacol”23.
i) Temele elevilor și respectarea principiilor enumerate la începutul introducerii:
materia se predă în întregime în clasă, iar temele pentru acasă se reduceau în mod
simțitor. Tehnica de lucru la fiecare materie se deprindea în clasă, iar pentru lucrările
de acasă se aveau în vedere teme care erau folositoare elevilor. Aceste teme nu aveau
rostul de a obține notă trimestrială, ci de a sintetiza materia la final de capitol24.
j) Educația morală. Legea învățământului secundar suplimentase cu o oră programa
fiecărei materii cu disciplina educație morală, disciplină care trebuia să fie o
preocupare de frunte pentru un licean. Educația morală, în final, se dorea a fi
„rezultanta tuturor activităților profesorilor din liceu”25. Sugestiile metodologice
propuneau comunitățile de muncă și cercetășia, ca activități cadru pentru elevi26.
k) Organizarea bibliotecilor de clasă. Se recomanda ca în biblioteca școlară să fie
achiziționate, în mod echilibrat, cărți de toate tipurile, nu numai cărți de literatură și
acestea să fie la dispoziția elevilor chiar în clasa în care studiau. În teorie, biblioteca
școlară trebuia să cuprindă cărți potrivite pentru vârsta fiecărui copil cu reprezentări
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asupra problemelor științifice, geografice, economice. Imperativ se cerea membrilor
corpului didactic să pună în aplicare principiile expuse în programă, era încurajată
opinia fiecărui profesor, promovarea ideilor și metodelor acestora. De asemenea, se
recomanda comitetelor școlare să își continue munca de înzestrare cu mijloace
necesare funcționării școlilor, să fie alături de corpul didactic în toate acțiunile propuse
de membrii acestuia27.
Așadar, cum am putea să definim corect programa analitică pentru
învățământul secundar? Consider că o definire corectă ar fi următoarea: programa
analitică pentru învățământul secundar, din perioada interbelică, este un document
reglator, emis de autoritatea tutelară, care prezintă temele generale de predat, impune
norme și recomandă conținuturi.
În perioada interbelică se ajunsese ca în România să funcționeze 111 școlii
normale, aproximativ câte două școli în fiecare județ. Fiecare școală și-a dublat
numărul de clase, iar numărul anilor de studii crește de la șase ani, la șapte ani, prin
legea din 1924 și de la șapte ani, la opt ani, prin legea din 1931. O reorganizare a
sistemului secundar normal al învățământului românesc are loc după ce Ministerul
Educației constată că școlile normale au prea mulți absolvenți, iar posturile pentru
aceștia erau insuficiente în România (1931). Singura soluție viabilă, gândită atunci de
autorități, a fost aceea de reducere a școlilor normale la 27 de școli de băieți și 22 școli
normale de fete, din care trei sunt speciale pentru învățământul din grădina de copii.
Scăderea numărului de școli normale nu a fost cea mai bună decizie, în
condițiile în care, programele de studiu din aceste școli s-au dezvoltat sub imboldul
mai multor curente de gândire. Sub influența acestora, au fost propuse modele
educaționale variate, absolut necesare în contextul istoric creat de Marea Unire. Când
au fost desființate unele școli normale, nu s-a mai ținut cont de aceste curente
educaționale, multe rămânând pe formarea centrată pe ideologia muncii, susținută de
Simion Mehedinți, altele pe ideologia școlii active, conform pedagogiei lui Foerster,
(L'éthique et la pédagogie morale de Fr. W. Foerster) sau pedagogia morală,
influențată de pedagogia psihologică individualistă. Individualismul se concentra pe
formarea individului și pleca de la premisa fundamentală că individul uman este de o
importanță primordială în societate. Societatea fiind formată din indivizi educați, avea
toate șansele să devină o societate educată. Așadar, la nivel național, apăreau
perspective diferite, însă scopul rămânea același – educația.
Școlile secundare, în majoritatea cazurilor, nu ofereau cele mai bune condiții
de studiu. Multe din ele funcționau în spații improprii, închiriate, fără dotări
corespunzătoare. Existau însă profesori cu vocație, care reușeau să pregătească
generații după generații, cu speranța de a consolida o națiune instruită. Demersurile
oficiale pentru înființarea sau reabilitarea școlilor secundare durau ani, susținerea
financiară venea (de cele mai multe ori), cu întârziere.
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Școlile secundare, după cum am observat din sursele cercetate, aveau organe
colective de conducere: adunarea generală, comitetul școlar și conferințele profesorale.
Adunarea generală alegea comitetul școlar, comisia de cenzori și comisia de recepție.
Tot adunarea generală era cea care aproba bugetul pentru anul școlar următor și aproba
alte cheltuieli survenite în afara bugetului aprobat. Puterea executivă o deținea un
director care era ajutat de: subdirectori, secretarul școlii, casier, pedagogi,
supraveghetori. Directorii școlilor erau numiți de drept președinți ai comitetelor
școlare.
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Anexe

Foto I.1: Coperta programei analitice pentru învățământul secundar
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Foto I.2 – Liceul „Petru Rareș” Piatra-Neamț
(sursa: https://www.cnpetrurares.ro/istoric/ )

Foto I. 3 – Școala Normală de Învățători „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț. Localul Şcolii
Normale de Învăţători „Gh. Asachi”, în care a funcţionat între anii 1931 şi 1956. (Sursa:
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TERITORIILE ȘI AȘEZĂRILE SLAVILOR TIMPURII
REFLECTATE ÎN SURSELE SCRISE.
*
THE TERRITORY AND THE SETTLEMENTS OF THE EARLY
SLAVS
REFLECTED IN WRITTEN SOURCES.
*
LE TERRITOIRE ET LES COLONIES DES PREMIERS SLAVES
REFLETE DANS LES SOURCES ECRITES.
Paul-Marian BOERU1
Rezumat:Teritoriile și așezările slavilor timpurii la nordul Dunării sunt aspecte importante
pentru a înțelege evenimentele petrecute în secolele VI-VII. Sursele antice se concentrează în mare
parte atacurile slavilor timpurii pe teritoriul Imperiului Bizantin, fragmentele referitoare la societatea,
religia, așezările barbarilor fiind mai rare. Acest articol studiază acele pasaje din sursele scrise
referitoare la teritoriile și așezările sclavenilor și anților la nordul Dunării.
Cuvinte cheie: (sclavenes, antes, territory, settlements.)
*
Abstract:The territories and the settlements of the early slavs at the north of the Danube are
important aspects for the research of the VI-VIIth centuries events. The written sources are mostly
focused on the attacks of the slavs in the territory of the Byzantine Empire, the fragments which are
referring to the society, religion, and the settlements are sparser. This article studies those fragments
referring to the territory and the settlements of the sclavenes and antes at the north of the Danube.
Keywords: (sclavenes, antes, territory, settlements.)
*
Resume: Les territoires et les établissements des premiers slaves au nord du Danube sont des
aspects importants pour la recherche des événements des VI-VII siècles. Les sources écrites se
concentrent principalement sur les attaques des slaves sur le territoire de l'Empire Byzantin, les
fragments faisant référence à la société, à la religion et aux colonies sont plus rares. Cet article étudie
ces fragments faisant référence au territoire et aux peuplements des sclavènes et des antes au nord du
Danube.
Mots clés: (sclavènes, antes, territoire, établissements.)

Antichitatea târzie și Evul Mediu timpuriu sunt epoci în care se înregistrează
perioade de declin regăsite în aproape toate aspectele la Dunărea de Jos. Multiplele
confruntări cu barbarii dar și perioadele de instabilitate politică duc la o situație
nefavorabilă pentru Imperiul Bizantin prezentă atât la nivel economic cât și militar. Pe
1
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lângă acestea, atât la nordul cât și la sudul Dunării se înregistrează un declin la nivelul
populaței, depopularea fiind consecința multiplelor atacuri ale barbarilor2. Slavii
timpurii au reprezentat singura populație barbară din Antichitatea târzie (cu excepția
goților după 376) care a reușit să se stabilească pe teritoriul Imperiului Roman în
spațiul balcanic, aceștia făcându-și apariția pe vechiul continent într-o perioadă critică.
Colapsul conglomeratului hunic desfășurat la mijlocul secolului al V-lea și
convalescența militară și politică a imperiului de la finalul secolului al V-lea și
începutul celui următor, au făcut ca frontiera Dunării de Jos să redevină un elementcheie în relația Imperiului Bizantin cu vecinii săi3.
Începutul perioadei marilor migrații are loc odată cu marele atac hunic asupra
ostrogoților și vizigoților din 375-376. Parțial, populațiile germanice și alte populații
din grupul Sântana de Mureș – Cerneahov trec Dunărea, sub această amenințare. Hunii
vor domina teritoriul de la nordul Dunării, întâi de la est de spațiul actualei Românii,
iar apoi din Pannonia, unde se așază după 420. Înfrânți la Nedao de către gepizi în 454,
efemerul Imperiu Hunic se spulberă. La fel, gepizii, care stăpânesc Pannonia și apoi
ocupă Sirmium, își extind în secolul VI stăpânirea în teritoriul intracarpatic, unde
arheologic aflăm atestat un centru de putere în zona Clujului (grație mormintelor
princiare de la Apahida), condus la un moment dat de principele creștin Omharus.
Învinși la rândul lor de avari în coaliție cu longobarzii în 567, gepizii cedează
controlul politic al zonei avarilor; cât despre longobarzi, aliați vremelnici ai avarilor,
aceștia migrează imediat, în anul 568, așezându-se în Peninsula Italică4. Slavii timpurii
și avarii susțin împreună sau separat multiple atacuri asupra Imperiului Bizantin,
provocând importante distrugeri regăsite la nivelul limesului. Aceste atacuri de mici
sau chiar ample dimensiuni duc la pierderea controlului bizantin la Dunărea de Jos la
începutul secolului al VII-lea5.
În ceea ce îi privește pe slavii timpurii, sclavenii și anții, cercetarea asupra lor
se bazează pe sursele scrise și pe cele arheologice. Sursele scrise pot oferi informații
foarte utile și se pot referi la multe aspecte. În analiza surselor scrise trebuie să se țină
cont de faptul că autorii antici ar fi putut fi subiectivi, veridicitatea surselor trebuind în
consecință verificată. Arheologia slavilor timpurii s-a bucurat de o mai mare atenție și
dezvoltare dar implicarea ideologică la mijlocul secolului al XX-lea și în deceniile

Pentru un exemplu de studiu al depopulării zonei Dunării de Jos vezi Ivanišević, V. 2015. The
Danubian limes of the Diocese of Dacia in the fifth century. In Vida, T. (ed.) „Romania Gothica II, The
Frontier World Romans, Barbarians and Military Culture”. Proceedings of the International Conference
at the Eötvös Loránd University, 01-02. October 2010 Budapest. Budapest: Eötvös Loránd University,
Institute for Archaeological Sciences, 653–665.
3
Florin Curta, Apariția slavilor. Istorie și arheologie la Dunărea de Jos în veacurile VI-VII, Editura
Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2006, p. 165.
4
Peter Ivanic, Western Slavs in the 6th and 7th century, „Journal of history”, 47, 2012, p. 2.
5
Pentru un studiu al prăbușirii limesului vezi Alexandru Madgearu, THE END OF THE LOWER
DANUBIAN LIMES: A VIOLENT OR A PEACEFUL PROCESS ?, „Studia Antiqua et Archaeologica”,
XII, Iaşi, 2006, pp. 151-168.
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următoare nu a marcat doar progresul cercetării ci a avut și o influență negativă prin
modul de interpretare greșit, exagerat sau tendențios al surselor scrise și arheologice.
Spațiul geografic originar al slavilor timpurii, apariția lor, demografia,
credințele religioase, organizarea politică sunt aspecte des abordate de istoriografia
comunistă de influență sovietică, uneori acestea fiind exagerate, chiar mistificate.
Subiectul a fost unul controversat datorită faptului că slavii timpurii au ocupat un
spațiu geografic întins, distribuit pe teritoriul mai multor țări actuale. Astfel sclavenii
și anții au avut multiple contacte cu diferite populații care și-au lăsat amprenta asupra
lor. Cercetătorii secolului al XX-lea au urmărit descoperirea de urme cât mai vechi
specifice slavilor în țările lor, în condițiile în care acest lucru era apreciat de către
istoriografia și propaganda sovietică6. La sfârșitul secolului al XX-lea și începutul
secolului actual cercetătorii în domeniu au început combaterea vechilor teorii,
încercând îndreptarea anumitor aspecte ale istoriei slavilor timpurii la Dunărea de Jos.
Istoricii au încercat de asemenea combaterea fostei teze care presupunea marea
migrație a barbarilor la sud de Dunăre din 602, temă în repetate rânduri argumentată
de istoriografia secolului al XX-lea. S-a ajuns la concluzia că numărul slavilor timpurii
nu a fost chiar așa de mare cum s-a crezut inițial iar căderea limesului a fost un proces
complex a cărui dată nu este chiar așa ușor de stabilit.
Sursele scrise pe lângă cele arheologice sunt de mare importanță pentru
întregirea imaginii secolelor VI-VII. Majoritatea autorilor antici contemporani cu
evenimentele își concentrează mărturiile asupra atacurilor devastatoare întreprinse de
slavi sau avari pe teritoriul Imperiului Bizantin. Alte aspecte ce țin de societatea,
credințele sau originea barbarilor au fost neglijate. Căutând originea slavilor timpurii,
s-a formulat ipoteza că veneții ar fi precursorii acestora. Primele mențiuni despre
veneții localizați între Vistula și Marea Baltică erau deja apărute în secolele I și II
p.Chr., acestea fiind susținute de istoricul roman Tacitus, de Plinius cel Bătrân și, nu în
ultimul rând, de geograful grec Ptolemeu. Scriitorul roman Plinius cel Bătrân (23-79
p.Chr.) în a sa Naturalis Historiae a afirmat că slavii erau așezați între Vistula și
triburile germanice; Tacitus (55-120 p. Chr.) în lucrarea sa Germania i-a menționat în
zona aflată între Dunărea de Jos și Marea Baltică, iar Claudius Ptolemaeus (100-170
p.Chr.) în al treilea volum al Cosmografiei/Geographia i-a localizat la vest de Vistula
și la nord de Carpați7. Opinia împărtășită de aproape toți cercetătorii este aceea că
termenul de „veneți” nu face sub nicio formă vreo referire la populațiile slave,

Pentru un istoric al cercetărilor și arheologiei slavilor vezi Florin Curta, Pots, Slavs and `Imagined
Communities': Slavic Archaeologies and the History of the Early Slavs, „European Journal of
Archaeology”, 4, 2001. https://journals.sagepub.com/toc/eja/4/3.
7
Peter Ivanic, op.cit., p. 6.
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deoarece doar un istoric8 din secolul al VI-lea îi menționează, bazându-se pe vechile
scrieri9.
Mențiuni clare în sursele scrise despre sclaveni și anți au apărut abia la
scriitorii bizantini din secolele VI-VII p.Chr., aceștia fiind interesați de noii adversari
apăruți la graniță, care deveneau din ce în ce mai amenințători pentru siguranța
Imperiului Bizantin. Incursiunile slavilor timpurii spre sudul Dunării, în zona stăpânită
de Imperiul Roman de Răsărit, au apărut menționate în relatările izvoarelor narative
romano-bizantine privitoare la ultimii doi ani ai stăpânirii împăratului Anastasius
(491-518 p.Chr.) şi în timpul lui Justin I (518-527 p.Chr.), ceea ce face ca aceste
relatări despre ei în această zonă să fie chiar mai numeroase decât cele referitoare la
cei din spaţiul de origine.
Procopius din Caesarea10 (cca. 500-555 p.Chr.), contemporan cu istoricul got
romanizat Iordanes, a fost un membru al aristocraţiei senatoriale, critic faţă de
reformele lui Iustinian, dar martor în suita comandantului Belizarie în timpul
războaielor purtate de Imperiul Bizantin cu perşii, vandalii şi goţii, pe care le-a
prezentat/descris în opt cărţi, presărând în cadrul acestora multe relatări despre slavi,
pe care foarte probabil i-a cunoscut direct, ca mercenari în războaiele din Italia11.
Acesta în lucrarea Despre războaie îi localizează pe sclaveni la nordul Dunării
în legătură cu atacurile acestora la sud de fluviu pe teritoriul Imperiului Bizantin. [...]
Trei ani mai târziu Chilbudios12 trecu fluviul, ca de obicei cu oaste puțină, iar
sclavinii îl întâmpinară cu toată mulțimea. Se iscă o luptă înverșunată, în care căzură
mulți romani, printre care și comandantul lor Chilbudios. De atunci încolo barbarii
putură să treacă fluviul nestingheriți, iar bogățiile romanilor ajunseră pentru ei lesne
de atins13.
Procopius a furnizat descrierea zeului principal slav –făuritorul tunetului–.
Acest pasaj este deosebit de interesant conținând un aspect foarte puțin cunoscut și
anume dimensiunea religioasă al slavilor timpurii. Autorul s-a referit chiar și la
organizarea socială barbarilor în teritoriile acestora, descrisă în felul următor:
Neamurile acestea, sclavinii şi anţii nu sunt conduse de un singur om, ci trăiesc încă
din vechime în rânduială democratică şi de aceea treburile lor atât cele prielnice, cât
Iordanes, got creştin romanizat din Moesia, partizan al politicii împăratului Iustinian şi al înţelegerii
dintre bizantini şi goţi, admirator al antichității clasice.
9
Eugen Teodor, Sorin Paliga, Lingvistica și arheologia slavilor timpurii: O altă vedere la Dunărea de
Jos, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2009, p. 6.
10
Procopius, originar din Palestina, este considerat ultimul istoric al lumii antice. L-a însoțit pe
Belisarius în războaiele lui Iustinian, a scris Istoria secretă, Războaiele lui Iustinian și, iarăși,
binecunoscuta sa lucrare, De Aedificiis (Despre zidiri).
11
Constantin Rezachevici, Imaginea vechilor slavi din secolul al VI-lea în lumina izvoarelor bizantine.
O altfel de lume decât s-a crezut, „Romanoslavica”, 44, 2009, p. 4.
12
Important comandant militar cu funcția de Magister militum per Thraciam, însărcinat protecția
provinciei Thracia.
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anul 1000, Editura Academiei R.S.R., București, 1970, Procopius, Despre războaie, VII, 4.6.
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şi cele neprielnice sunt totdeauna dezbătute de către obşte [...]. Cred că este un singur
Dumnezeu, făuritorul fulgerului şi singur stăpânitor al tuturor lucrurilor şi îi jertfesc
boi şi alte animale de tot felul. Ei mai cinstesc şi râuri, nimfe şi alte zeităţi şi jertfesc
tuturor acestora, iar cu prilejul jertfelor fac prorociri14.
Acest pasaj referitor la aspectul religios poate fi pus în legătură cu faptul că în
unele așezări ale slavilor la nordul Dunării au fost descoperite cuțite de fier datate în
secolul al VIII-lea care aveau probabil o utilizare magico-religioasă. În aceeași zonă la
(Hanska, Trebujeni, Dănceni) au fost descoperite figurine antropomorfice și
zoomorfice din lut. Cercetătorii au susținut că aceste statuete datate între secolele VIIX aveau o întrebuințare cultică, descoperiri similare existând și în Europa centrală dar
și în estul continentului15. Procopius detaliază uciderea locuitorilor orașului Topeiros16
de către slavii timpurii. După ce au fost bătuți cu bâte și uciși au fost arși împreună cu
animalele lor. Acest ritual17 este pus în legătură cu obiceiurile păgâne ale slavilor
timpurii18.
Relatarea menționată mai sus, referitoare la rânduiala democratică, prezentă
pe teritoriile slavilor a stârnit nenumărate controverse în perioada modernă, teoria că
slavii trăiau în democrație fiind argumentată și susținută de către istoricii sovietici.
Este necesar să menționăm aspectul potrivit căruia în secolul al VI-lea conceptul de
democrație era echivalentul anarhiei (cuvânt angajat explicit pentru a descrie
societatea barbarilor sclaveni)19. S-a concluzionat, în felul acesta, faptul că Procopius
din Cesarea a utilizat acest concept pentru a face referire la modalitatea de luare a
deciziilor (de comun acord), deoarece a dorit să diferențieze practicile politice ale
slavilor timpurii de cele bizantine. Termenul de democrație este pus de asemenea în
legătură cu stilul de viață al slavilor timpurii, în mici și sporadice triburi, lipsite de o
putere centrală20. Aceasta este și cauza pentru care Imperiul Bizantin nu a reușit să
încheie tratate cu sclavenii21.
În continuarea relatării, Procopius îi situează pe slavii timpurii la nord de
Dunăre și se referă și la așezările acestora. Stilul acestora de viață este precar și
14

Ibidem, VII, 14,1. 24.
Dan. Gh. Teodor, Éléments slaves des VIe-VIIIe siècles ap. J.C. au nord du Bas Danube, „Trudy VI
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Important oraș bizantin situat pe teritoriul Greciei actuale.
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Eugenio R. luján, Procopius, De bello Gothico III 38. 17-23: a description of ritual pagan Slavic
slayings?, „Studia Mythologica Slavica”, 11, 2008, pp. 107-110.
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neîngrijit iar așezările lor sunt sărăcăcioase, aspecte diametral opuse comparativ cu
viața pe care o duceau cetățenii în Imperiul Bizantin. Locuiesc în colibe jalnice, răzleți
mult unii de alții și mereu se mută dintr-un loc în altul [...]. Într-adevăr, și unii și alții
se numeau altădată „sporii,” poate pentru faptul că locuiesc sporadic, în corturi
împrăștiate. De aceea au și mult pământ; căci cea mai mare parte a țărmului de
dincolo al Istrului este locuită de dânșii22.
La fel de preţioase sunt şi relatările făcute de același Procopius despre limba,
obiceiurile de luptă și aspectul fizic al slavilor timpurii. Aici apare și intenția
scriitorului de a se referi la originea comună a triburilor sclavenilor și anților. Când
pornesc la luptă, cei mai mulţi merg pe jos contra duşmanului; poartă în mâini scuturi
mici şi lănci, dar nu-şi pun niciodată platoşă. Unii n-au nici cămaşă, nici manta; ci
îmbracă numai nişte pantaloni până la părţile ruşinoase şi pornesc aşa la luptă
împotriva duşmanilor. Amândouă neamurile (sclavenii şi anţii) au o singură limbă, cu
totul barbară. Nici la înfăţişare nu se deosebesc cu ceva între ei. Toţi sunt înalţi şi
foarte voinici. Culoarea pielii nu e prea albă, aceea a părului nu e prea blondă şi nici
nu bate cu totul în negru, ci sunt toţi roşcovani. Duc o viaţă aspră şi neîngrijită, la fel
ca masageţii, şi sunt mereu plini de murdărie ca şi aceia [...]23.
În conformitate cu cele expuse mai sus, Procopius a susținut ideea că sclavinii
și anții ar avea aceeași origine, un argument în acest sens fiind asemănările dintre
aceștia. Descrierea făcută de autor era una tipică, utilizată pentru a caracteriza
populațiile barbare, a căror limbă inteligibilă este disprețuită de mediile culturale
bizantine. De asemenea, din afirmațiile lui Procopius se pot trage unele concluzii
privind dimensiunea economică, slavii ducând o viață la limita existenței aspră și
neîngrijită24. Autorul surprinde relațiile între cele două neamuri ale slavilor timpurii.
După tratatul din 545/546, anții devin aliații bizantinilor, fiind folosiți de
aceștia pentru a lupta împotriva sclavenilor. După anul 602, anții dispar din sursele
scrise25. Mai târziu anții și sclavinii ajunseră la neînțelegeri între ei și se încăierară,
dar se întâmplă ca anții să fie învinși de vrăjmașii lor26.
Ideea problematică este aceea că Procopius nu iși menționează sursele, fapt
sesizat de istoricul Florin Curta: ,,Cunoștințele lui Procopius asupra Peninsulei
Balcanice se rezumă la cercetarea unor hărți [...]. Este foarte probabil că Procopius a
avut contact cu slavii, în campania din Italia, unde a funcționat pe lângă Belizarie
drept jurist și aghiotant. Perspectiva sa asupra slavilor este că acestia sunt niște nouveniți. Slavii nu au fost percepuți ca o forță politică, ci ca una de manevră. Procopius îi
amintește pe sclaveni și pe anți (slavi) în relație cu hunii, sau alți nomazi. Excursul său
despre etnografia slavă este cel mai dezvoltat din toată opera lui, incluzând o largă arie
22
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problematică: organizare politică, religie, locuințe, caracteristici militare, limbă, aspect
fizic, nume etnic și teritoriu”27.
Un alt autor antic important este Iordanes, un fost birocrat bizantin. Unii
cercetători ai secolului XIX-lea au susținut faptul că Iordanes s-a inspirat sau chiar a
copiat din Istoria Goților a lui Cassiodorus28. Mai mult, sursele lui Iordanes par a fi
scrise și nu orale. Prin comparație cu Procopius, relatarea lui Iordanes este slab
informată: ,,În afară de localizarea lor în Scythia, singurul lucru pe care Iordanes îl știe
despre sclaveni este că au mlaștini și păduri pe post de orașe, pasaj care își găsește o
îndepărtată paralelă în descrierea lui Tacitus despre țara îndepărtată a veneților”29. S-a
concluzionat faptul că Iordanes în opera sa, a „[...] completat harta imaginară a unor
vechi istorii, cu nume entice uzuale în vremea lui”30. Acesta, scriind Getica la puțin
timp după Romana (550), îi menționează atât pe sclavini cât și pe anți, descriind
teritoriul acestora. [...] În mijlocul lor se află Dacia apărată de Alpii abrupți, ca de o
coroană. În partea lor stângă, spre nord, de la izvorul Vistulei se află așezată pe un
spațiu imens numeroasa populație a veneților. Deși astăzi numele lor variază după
diferitele familii și regiuni, ei mai poartă mai ales numele de sclavini și anți. Sclavinii
locuiesc de la cetatea Noviodunum și lacul care este numit Mursianus și pânp la
Nistru, iar în nord până la Vistula: drept orașe au păduri și mlaștini. Anții însă, care
sunt cei mai viteji între ei, se întind de la Nistru la Nipru, acolo unde Marea Pontică
face un cot. Acele râuri se găsesc la o distanță de mai multe zile de drum unul de
altul31.
Procopius spune că sclavinii au mult teritoriu, pe când Iordanes relatează
despre numeroasa populație a veneților referindu-se la -sclavini și anți- că aceștia
locuiesc un spațiu imens. Cel din urmă lasă de înțeles că sclavenii și anții sunt urmașii
veneților, spre deosebire de Procopius care le-a atribuit sclavenilor și anților drept
strămoși pe spori. Iordanes le-a atribuit ca loc de viață mlaștinile și pădurile, în timp ce
Procopius îi consideră pe anți și pe sclaveni a fi nomazi. Procopius îi localizează
aproape de frontiera imperiului, pe când Iordanes îi localizează mai departe, pe
malurile Vistulei. Iordanes susține că anții erau cei mai puternici dintre veneți, iar
Procopius îi pune pe picior de egalitate cu sclavenii32.
Un al istoric contemporan cu evenimentele prezentate este Meneandru
Protector, despre care s-a constatat că a folosit o viziune tradițională referitoare la

Florin Curta, Apariția slavilor. Istorie și arheologie la Dunărea de Jos în veacurile VI-VII, op.cit., p.
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Important autor antic cu funcții administrative la curtea regelui Theodoric cel Mare, regele
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populațiile barbare. Lucrările sale sunt Istoria și Istoria păgânilor33. În cea din urmă
vorbește despre devastarea pământurilor anților de către avari, dar nu îi menționează
pe slavi34. Menander contribuie în mare parte cu viziunea tradițională folosită în
descrierea barbarilor. Aceștia au fost adeseori văzuți de istorigrafia antică ca lacomi,
vicleni, aroganți, necontrolați, nedemni de încredere. În a sa Historia, aceasta
surprinde un episod important în cadrul relațiilor dintre anți și avari. Anții o populație
numeroasă slavă, a reușit să obțină unele obiective pe plan extern. Aceștia făceau tot
ce le stă în putință pentru a reuși să reziste avarilor, care încercau să îi domine. După
ce bizantinii au reușit să își recâștige poziția puternică în Balcani în urma campaniei
din 590, anții au profitat de această schimbare, aliindu-se cu romanii, astfel reușind să
iasă de sub sfera de influență avară. Deciziile anților erau făcute ori de consiliul
bătrânilor ori de un conducător central, cert fiind faptul că anții, organizați au reușit să
profite de situația din Balcani. Astfel aceștia se deosebesc de alte triburi slave care nu
au obținut astfel de obiective îndrăznețe pe plan extern35. Meneandru descrie un episod
de interes pentru studiul relațiilor slavo-avare în care avarii ajutați de bizantini atacă
teritoriile slavilor timpurii. Fragmentul conține și o referire la așezările sclavenilor.
[...] Au trecut pe pământul roman aproape șaizeci de mii de călăreți bine înarmați. De
aici i-a dus mai departe prin ținutul illyrilor și a ajuns iarăși pe pământul sciților.
Acolo s-a pregătit să treacă din nou peste Istru în așa numitele corăbii cu cârme de
jur împrejur. După ce a trecut pe malil celălalt al râuluil, (Baian) a năvălit pe
neașteptate în satele sclavinilor, a pustiit ogoarele și a târât după sine sau a răpit tot
ce a putut, deoarece nici unul dintre barbarii de acolo nu avea îndrăzneala să-i stea
împotrivă, ci se refugiau în păduri și văgăuni. Mișcarea aceasta a avarilor împotriva
sclavinilor s-a iscat nu numai din pricina soliei împăratului și a doriței lui Baian de a
face pe placul romanilor, drept răsplată pentru bunăvoința arătată față de el către
împărat, ci din motive personale, deoarece Baian era foarte supărat pe sclavini.
Conducătorul avarilor a trimis soli la Daurentios36 și la alte căpetenii ale sclavinilor
și le-a poruncit să se pună sub ascultarea avarilor [...] din toate acestea s-au ivit apoi
certuri și gâlceavă, deoarece barbarii sunt neînduplecați și trufași. Sclavinii nu și-au
putut stăpânii mânia și au ucis solii veniți la dânșii [...]37.

Scrisă probabil din porunca împăratului Mauriciu, deoarece Meneandru s-a bazat mult, dacă nu în
totalitate pe surse scrise, în special materiale de arhivă (documente de corespondență, rapoarte ale
ambasadorilor).
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În fragmentul expus se observă din nou faptul că așezările slavilor timpurii
erau situate în apropierea pădurilor, aceștia se refugiau în păduri și văgăuni38. Această
caracteristică a așezărilor slavilor timpurii este amintită în repetate rânduri de către
autorii antici.
O altă sursă scrisă deosebit de importantă pentru secolele VI-VII, și anume
Strategikon face referire la așezările și teritoriile anților și sclavenilor. Sursa este un
tratat militar bizantin scris la începutul secolului al VII-lea și nu se referă numai la
tacticile de luptă și echipamentul militar al bizantinilor ci și ale slavilor, avarilor sau
ale altor populații vecine cu Imperiul Bizantin. Manualul este destinat în special
comandanților militari începători care aveau nevoie de o introducere în tacticile,
echipamente și structura armatelor imperiale. Autorul credea că în confruntările
militare, generalii bizantini trebuie să dețină cunoștiințe vaste despre inamic, acestea
incluzând aspecte ce țin de obiceiurile și organizarea politică a barbarilor. În
consecință Strategikon conține anectode despre inamicii Imperiului Bizantin mai
cuprinzătoare decât orice altă lucrare scrisă în greacă. Autorul prezintă observații
scrise procurate probabil de comandanți veterani care au luptat la un moment dat cu
barbarii, ce includ așezările barbarilor, obiceiurile și caracteristici specifice fiecărei
culturi menționate. Sursa se referă atât la sclaveni cât și la anți, stabilind cum a făcut și
Procopius din Caesarea faptul că atât sclavenii cât și anții sunt din același neam39.
Strategikon furnizează descrierea așezărilor slavilor tmpurii la care se referă de
mai multe ori, fiind prima sursă ce furnizează o astfel de descriere. Aceasta referire
este bineînțeles în relație cu operațiunile de pacificare susținute de armatele bizantine
în barbaricum40 și este importantă pentru cercetare datorită faptului că pasajele conțin
numeroase informații referitoare la zona unde slavii timpurii își formau așezările:
[...]trăiesc ca bandiții [...]lângă cursurile apelor, mlaștini sau păduri ce pot fi folosite
ca zone de refugiu. Așezările erau câteva unele lângă celelalte și aveau mai mute rute
de evacuare41.
Aceste caracteristici aveau rolul de a îmbunătății apărarea și a permite slavilor
timpurii să fructifice din plin avantajele fiecărei locații. Alăturarea mai multor așezări
aproape unele de altele pe cursul râurilor sau în apropierea pădurilor însemna că atunci
când bizantinii atacau, aceștia trebuiau să se oprească la prima așezare, timp în care
slavii puteau evacua celelalte așezări cu tot cu turmele de animale, având timp să
organizeze defensiva, să hărțuiască invadatorii sau să formeze ambuscade/atacuri
surpriză. Manualul sfătuiește comandanții să împartă forțele în două și să atace
38
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așezările din ambele direcții. Astfel apărătorii, luați prin surprindere, nu puteau
organiza defensiva în timp util42.
Sursa face de asemenea referire și la structura tribală a slavilor timpurii,
aceștia nefiind conduși de o putere centrală, teritoriul barbarilor fiind împărțit.
Așezările lor răsfirate permiteau existența mai multor lideri militari zonali, care
se aflau adesea în competiție, fapt ce putea fi exploatat de către bizantini. Deoarece au
mulți regi printre ei care de cele mai multe ori se află în neînțelegeri unii cu alți, nu e
greu să îi câștigi pe unii dintre ei sau prin daruri, în special pe cei din apropierea
graniței și să îi convingi să lupte între ei pentru ca aceștia să nu formeze o singură
putere unită sub un singur lider43.
Această secțiune demostrază faptul că bizantinii înțelegeau organizarea
barbarilor, folosind diverse mijloace pentru a ajunge la o situație favorabilă. Manualul
propunea evitarea formării unei puteri unite condusă de un singur lider care ar fi
devenit ostilă Imperiului Bizantin.
Teophanes Consfessor (758/760-817/818) a fost un membru al aristocrației
bizantine care mai târziu a devenit călugăr și cronicar, furnizând informații utile despre
slavii timpurii. Cronica sa cuprinde evenimentele de la Dioclețian (284 până la 813).
În această sursă scrisă ne sunt prezentate campaniile întreprinse spre finalul
secolului al VI-lea de către Imperiul Bizantin în barbaricum. În acest an (593)
împăratul Mauricius îl trimise pe Priscus44 împreună cu toate oștirile romane la Istru
spre a împiedica neamurile sclavinilor să treacă fluviul. Ajungând Priscus în
Durostorum și afând hanul trimise la el sole și cerea romanilor să pună
capăt
războiului. Priscus răspunse că „n-a venit să facă război cu avarii ci a fost trimis de
împărat împotriva neamurilor sclavinilor”. Aflând Priscus că Ardagast45răsfirase
mulțimile sclavinilor pentru a prăda, pe neașteptate trecu Istrul la miezul nopții și se
încăierară cu Ardagast. Simțind primejdia, Ardagast încălecă pe un cal fără șea și
abia putu scăpa. [...] Priscus prinse inimă și înaintă în părțile mai dinlăuntru ale
sclavinior. Un bărbat gepid, stăpânit de credința creștină fugi la romani și le arăta
romanilor drumul. Și îi înfrânseră pe barbari. El spune că Musocius,46 regele
barbarilor, se află la treizeci de mile. Îndemnat de trădarea gepidului, Priscus trecu
fluviul la miezul nopții și îl descoperi pe Musokius doborât de beție47.
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Mărturia este utilă într-o oarecare măsură, la poziționarea geografică a
sclavenilor și a „regilor” acestora la nordul Dunării. Deoarece Priscus a aflat că armata
de sclavini a lui Ardgast se „răsfirase pentru a prăda” a trecut Istrul la miezul nopții
reușind să îl localizeze pe liderul inamic, putem deduce că sclavenii și Ardgast erau în
proximitatea fluviului, bizantinii reușind să îi ajungă și să îi surprindă. Pe de cealaltă
parte, teritoriul stăpânit de celălalt „rege”, Musokios se afla la o distanță mai mare de
fluviu, Priscus înaintând „în părțile mai dinlăuntru ale sclavinilor”.
O altă sursă scrisă mai timpurie, referitoare la aceleași evenimente provine de
la Theofilact Simocata. Acesta este cel mai bine cunoscut pentru Istoria sa scrisă în
opt cărți ce cuprinde evenimentele din perioada de domnie a lui Mauricius (582-602),
importante informații referitoare la slavi, avari și perși dar și sfârșitul tragic al
împăratului. [...] În a douăsprezecea zi, după ce construise nave, generalul trecu
fluviul și auzind că Ardagast scoase ceata de sclavini și plecase ca să facă prăzi, la
miezul nopții porni împotriva lui. Trezit din somn de zgomotul mare, Ardagastos
spuse ca a avut niște vedenii în vis și încălecând pe un cal fără șea o luă la fugă48.
Istoricul bizantin care a povestit ne oferă informații unice referitoare la trei
nume a unor conducători militari ai armatelor slave. Primul menționat este Ardgast,
conducătorul unei armate puternice care s-a luptat cu bizantinii în 585. Mai târziu,
același Ardgast este din nou amintit în contextul atacurilor slave din 590. În urma
contraatacului executat de bizantini, aceștia au intrat ,,în teritoriul de sub autoritatea
lui Ardgast”49. Cu toate acestea nu există alte mărturii asupra activității lui Ardgast, și
nu sunt motive să credem în existența unei stabilități politice create de acesta, care,
probabil probabil a fost doar un conducător militar. Al doilea conducător slav
menționat de către Theofilact Simocata este Musokios care a încercat să îl ajute pe
Ardgast și acesta învins până la urmă de bizantini. Cel de-al treilea și ultimul
comandant al slavilor menționat de istoricul bizantin a fost Pirogost, despre care nu a
fost dat niciun fel de detaliu. Trebuie să menționăm faptul că toți cei trei lideri militari
au fost învinși de armatele bizantine50. Un aspect important care diferențiază această
sursă scrisă de celelalte este menționarea liderilor militari slavi. Aceasta stârnit
interesul cercetătorilor care au încercat localizarea teritoriilor celor trei comandanți
militari la nordul Dunării. Astfel, s-a presupus că numele celor trei ar proveni de la
denumirile râurilor principale care străbăteau zonele pe care le controlau: ,,Ardgast ar
deriva din denumirea antică a Argeșului (Argesis), teritoriul în care acționa fiind
cursul inferior al acestui râu, Musokios ar fi fost legat de denumirea antică a Buzăului
(Museos), stăpânirea sa întrinzându-se în zona cursului mijlociu al râului, iar Piragast
ar deriva din numele antic al Prutului (Pyretus), teritoriul său aflându-se în regiunea
cursului inferior al acestei ape”51.
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Cercetarea secolelor VI-VII și întregirea imaginii pe care o avem asupra epocii
nu poate fi realizată fără a avea în vedere sursele scrise a căror veridicitate trebuie
verificată. Autorii antici contemporani au avut în primul rând în vedere atacurile și
devastarea provinciilor Imperiului Bizantin de către slavii timpurii și avari, aspectele
ce țin de teritoriile, religia, obiceiurile, societatea barbarilor fiind în plan secundar. Cu
toate acestea, sursele menționate în această cercetare cuprind pasaje ce se referă atât la
teritoriul locuit de slavii timpurii cât și la așezările acestora. Sursele antice îi situează
și pe sclaveni și pe anți la nord de Dunăre pe un teritoriu larg. Aspectele comune din
mai multe surse referitoare la așezările sclavenilor și anților la nordul Dunării țin de
locul unde slavii timpurii preferau să își formeze așezări, (lângă mlaștini, râuri sau
păduri), modul precar aspru sau neîngrijit al acestora de viață, dar și de locuințele
acestora Procopius numindu-le chiar colibe jalnice. Aceste aspecte comune pot fi
considerate veridice. Cu toate acestea, elementele referitoare la așezările slavilor
timpurii prezentate de autorii antici nu coincid întotdeauna cu exactitate. Puținii liderii
militari din sursele scrise ne sunt cunoscuți într-o oarecare măsură, teritoriile acestora,
funcțiile, faptele, perioadele de domnie ca și structura societății barbarilor prezentând
încă probleme. Puținele surse scrise nu oferă o imagine pe cât de clară am dori asupra
teritoriilor și așezările sclavenilor și anților la nordul Dunării.
Bibliografie selectivă
F.H.D.R. II- Fontes Historiae Daco-Romanae – Izvoarele istoriei Romaniei, II. De la anul 300
pină la anul 1000, Editura Academiei R.S.R., București, 1970,
Curta, Florin, Apariția slavilor. Istorie și arheologie la Dunărea de Jos în veacurile VI-VII,
Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2006.
Curta, Florin, Pots, Slavs and Imagined Communities: Slavic Archaeologies and the History of
the Early Slavs, „European Journal of Archaeology”, 4, 2001.
Ivanic, Peter, Western Slavs in the 6th and 7th century, „Journal of history”, 47, 2012.
Ivanišević, V. 2015. The Danubian limes of the Diocese of Dacia in the fifth century. In Vida,
T. (ed.) „Romania Gothica II, The Frontier World Romans, Barbarians and Military Culture”.
Proceedings of the International Conference at the Eötvös Loránd University, 01-02. October
2010 Budapest. Budapest: Eötvös Loránd University, Institute for Archaeological Sciences.
Izdebski, Adam, The Slavs’ political institutions and the Byzantine policies (ca. 530-650),
„Byzantinoslavica-Revue internationale des Etudes Byzantines”, 69, 2011.
Kardaras, George, A re-aproach of Procopius ethnographic account on the early slavs,
„Byzantina Symmeikta”, 27, 2017.
Kardaras, Georgios, The Byzantine-Antic treaty, 545/546 and the defense of Scythia Minor,
„Byzantinoslavica: Revue internationale des études byzantines”, LXVIII, 2010.
Luján, Eugenio R., Procopius, De bello Gothico III 38. 17-23: a description of ritual pagan
Slavic slayings?, „Studia Mythologica Slavica”, 11, (2008).
Łukasz, Różycki, The Strategikon as a source — Slavs and Avars in the eyes of PseudoMaurice, current state of research and future research perspectives, „ACTA
ARCHAEOLOGICA CARPATHICA”, LII, 2017.Madgearu, Alexandru, The End Of The
52

Lower Danubian Limes: A Violent Or A Peaceful Process ?, în „Studia Antiqua et
Archaeologica”, XII, Iaşi, 2006.
Nestor, Ion, Istoria poporului român, Editura A. Oțetea, București, 1970.
Rezachevici, Constantin, Imaginea vechilor slavi din secolul al VI-lea în lumina izvoarelor
bizantine. O altfel de lume decât s-a crezut, „Romanoslavica”, 44, 2009.
Strategikon, Trad. George T. Dennis, Editura University of Pensylvania Press,Philadelphia,
1984, XI, 4.
Teodor, Dan. Gh., Éléments slaves des VIe-VIIIe siècles ap. J.C. au nord du Bas Danube,
„Trudy VI Mezdunarodnogo Kongressa Slavianskoi Arkheologii”, Novgorod. 26-31 Avgysta
1996/Works of the VIth International Congress of Slavic Archaeology, Novgorod. 26-31
August 1996, ed. v. v. sEdov (Moscow, 1997-1999), v. 3.
Teodor, Eugen, Paliga, Sorin, Lingvistica și arheologia slavilor timpurii: O altă vedere la
Dunărea de Jos, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2009.
Wood, Amy, WHY WERE THE SCLAVENES NEVER ROMAN ALLIES? A Study of Late
Antique Roman Frontier Policy and a Barbarian Society, Macquarie University, Sydney,
2015.

53

54

UN ASPECT MAI PUȚIN CUNOSCUT AL PLUTĂRITULUI DE
LA RĂSĂRIT DE CARPAȚI. CĂLĂTORIA DE AGREMENT
*
A LESS KNOWN ASPECT OF LOG FLOATING, EAST OF THE
CRAPATHIANS. RECREATION TRAVELLING
*
UN ASPECT MOINS CONNU DU RAFTING À L᾽EST DES
CARPATES. LE VOYAGE D᾽ AGRÉMENT
Drd. Aurel Gheorghe PREPELIUC1
Rezumat: Secole la rând, cele două mari râuri din arealul est-carpatic românesc,
Siretul și Prutul, au reprezentat artere de transport al lemnului pădurilor carpatine către
zonele deficitare în această materie primă. Adesea, plutele ce coborau de pe afluenții celor
două râuri reprezentau și un mijloc de transport al diferitelor mărfuri dar și al persoanelor.
Dacă în unele cazuri, drumul pe plută reprezenta un mod mai lesnicios de a călători
pe râu în jos, date fiind condițiile precare din trecut ale căilor de comunicații terestre,
curiozitatea sau spiritul de aventură, au reprezentat mobilul pentru care alți temerari și-au
asumat riscurile unei astfel de călătorii. Oameni simpli sau de sânge regal, toți au trăit
emoțiile plutirii pe apele repezi de munte, pe lista de „trofee” figurând la loc de cinste
traversarea cheilor Bistriței și temutele „Toance”.
Cuvinte cheie: plutărit, călători, excursii, Bistrița, Ceremuș
Abstract: For centuries, the two largest rivers in the Eastern Carpathian Romanian
area, the Siret and Prut, have represented the log rafting arteries of transport, towards the
areas which lacked this prime matter.
Often, the rafts that came down the braches of these two rivers also represented the
means of transport for other types of merchandise as well as people.
If, in some cases, choosing rafting as a means of transportation represented an easier
way to travel down the river, given the precarious conditions of the past when it came to
terrestrial transportation , curiosity and the adventurous spirit, have represented the means
through which daring individuals chose to take the risk of such a travel. Simple people, as well
as individuals of royal blood, have both lived the emotions of rafting on the fast mountain
streams, high on „the trophy” list being traversing the Bistrița keys, as well as the feared
“Toance.”
Key words: log rafting, travelling, excursions, Bistrița, Ceremuș
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Sommaire:Tout au long des siècles, les deux grandes rivières de la région des
Carpates roumains de l᾽Est, la rivière Siret et la rivière Prut ont représenté des artères de
transport du bois des forêts carpatines vers les régions pauvres en cette matière première. Les
lièges qui descendaient souvent des affluents des deux rivières représentaient aussi un moyen
de transport pour différentes marchandises ou bien personnes. Si, dans certains cas, la voie
du rafting représentait un moyen plus facile de voyager en aval de la rivière, étant donné les
conditions précaires du passé des moyens des communications terrestres, la curiosité et
l᾽ésprit d᾽ aventure ont représenté l᾽objet pour lequel autres aventureux ont risqué pour un tel
voyage. Des gens simples ou des nobles royals ont vécu les motions du rafting sur les eaux
rapides de montagne, sur leur liste des trophées figurant la traversée des quais de Bistrita et
des redoutables ,,Tourbillons” ( Toance).
Motsclé: le Rafting, les voyageurs, les excurssions , Bistrița, Ceremuș

Dispunând de un important fond forestier și fiind străbătut de numeroase ape
curgătoare ce puteau fi utilizate în plutirea lemnului, începând cu secolul al XVII-lea,
teritoriul Moldovei a constituit pentru Imperiul Otoman o valoroasă sursă de
aprovizionare cu acest material, în formă brută (catarge) sau prelucrat în diverse
sortimente de cherestea.
În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, un martor ocular turc al traficului
intens la care ajunsese plutăritul în Moldova, remarca: „De aceea, diferite feluri de
cherestele din eialeatul Moldovei se transportă repede, cu ajutorul acestor râuri <Siret
și Prut> la schela Galați iar de aici ajung repede la Istambul cu vasele din Marea
Neagră”2. Viceconsulul francez la Iași, Joseph Parant (1773-1806), într-un raport
intitulat „Memoriu despre Moldova” datat 11 iunie 1798, punctează și domeniul
exploatărilor forestiere, lemnul pentru corăbii fiind un produs ce interesa în mare
măsură pe responsabilii cu înzestrarea marinei franceze: „În împrejurimile orașului
Piatra Neamț există un codru uriaș. În acesta fac turcii tăierea iar domnul pune să se
taie pentru ei lemnul de construcție pe care-l socotesc potrivit pentru marina lor; și
aceasta se datorește ușurinței transportului său pe apă, până la Galați, el fiind dat la
vale în Bistrița, care îl duce în Siret și acesta până la Dunăre”3.
Vârful înregistrat în furniturile de cherestea către Poartă, anul 1814 a
reprezentat și predarea, între altele, a nu mai puțin de 1565 catarge de 30-35 coți legate
în plute a câte patru bucăți4.
O atât de intensă activitate economică a presupus și o mai mare atenție data
județelor de munte ce dispuneau de un important fond forestier. Un document din anul
Cronici turcești privind Țările Române. Extrase. Volumul III (sfârșitul sec. XVI-începutul sec. XIX),
volum întocmit de Mustafa A. Mehmet, București, Editura Academiei, 1980, p. 292.
3
Călători străini despre Țările Române, Vol. X, Partea a II-a, volum îngrijit de Maria Holban, Maria
M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu (redactor responsabil), București, Editura
Academiei, 2001, p. 136.
4
Andrei Oțetea, Pătrunderea comerțului românesc în circuitul internațional (în perioada de trecere de
la feudalism la capitalism), București, Editura Academiei, 1977, p. 55.
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1793 îl menționează pe mazilul Const. Chișcă ca fiind „cel însărcinat cu facerea
cherestelei catarturilor de brad”5. O interesantă descriere de călătorie ne parvine din
anul 1833 de la unchiul lui Nicolae Gane, spătarul Gane. Detaliind în versuri drumul
pe care l-a făcut de la Fălticeni la Broșteni în calitate de judecător al ținutului Sucevei,
spătarul Gane face și câteva observații cu privire la plutăritul pe Bistrița, ba chiar,
„după multă îndemnare” a experimentat și emoțiile unei scurte călătorii cu pluta6.
În vara anului 1835, însuși domnitorul Moldovei, Mihail Sturza Vodă își face
apariția în ținutul Neamț într-o vizită de lucru. „Departamentul trebilor din lăuntru” a
pregătit domnitorului și un program ce îmbina „punerea treburilor la cale” cu activități
recreative cum ar fi vânătoarea sau plimbarea pe Ceahlău, călătoria de întoarcere de la
Dorna la Borca făcându-se cu pluta pe Bistrița7.
O jumătate de secol mai târziu, regele Carol I este imortalizat de aparatul
fotografic cu ocazia vizitei făcute la proprietatea sa din Broșteni. Fotografiile îl
înfățișează pe Carol I pe o plută împodobită cu steaguri tricolore și brăduți, însoțit de
un numeros alai în timp ce coborau pe Bistrița în dreptul comunei Broșteni8.
În vara anului 1909, principele Carol – viitorul rege Carol al II-lea –
întreprinde incognito o vizită în Transilvania și Bucovina. Însoțit de o ceată de colegi
de liceu, energicul grup va face o parte din călătoria de întoarcere cu pluta de la Vatra
Dornei la Crucea sub oblăduirea medicului casei regale, dr. Eduard Romalo, și a lui
Gh. T. Kirileanu, de loc de pe valea Bistriței9. Presa bucovineană îl menționează între
companionii prințului în vârstă de 15 ani și jumătate și pe directorul atotputernicei
companii Goetz, firma cu cea mai intensă activitate de exploatare și prelucrare a
lemnului10.
Tabloul călătoriilor pe apa Bistriței a membrilor Casei regale este întregit de
regina Maria, care, împreună cu principesele Elisabeta și Maria, însoțită de Nicolae
Iorga, de ministrul de Interne și de ministrul Lucrărilor Publice, au străbătut pe plută
distanța de la Broșteni la Borca în vara anului 191511.
Un episod cu iz politic-caragialesc derulat în vara anului 1886, a inflamat
spiritele în urbea de sub Pietricica. Din exces de zel, subprefectul nemțean ia decizia
„Ion Neculce”. Buletinul Muzeului Municipal Iași, Anul I, Fascicola II, iulie 1922, V. Partea
administrativă, Desbateri și comunicări: Opisul documentelor din donația N. Drossu, p. 361.
6
Gh. T. Kirileanu, O descriere de călătorie în versuri, din 1833, în „Anuarul Societății Turiștilor din
România”, vol. V, 1907 și 1908, București, 1908, p. 80.
7
Gh. Ungureanu, Din trecutul județului Neamț, în „Anuarul Liceului «Petru Rareș»”, Anul 1935-1936,
Piatra-Neamț, Tipografia „Lumina”, 1937, p. 137.
8
Julius Dutkiewicz, Broșteni (album de fotografie), 1883, Biblioteca Națională a României, Colecții
speciale, F-45253-6 și F-45253-8.
9
Alexandru Vasiliu, Amintiri despre Aristide Popovici, în „Avântul”, Anul XI, Nr. 200, Piatra-Neamț,
24 decembrie 1939, pp. 1-2; „Neamul Românesc”, Anul IV, Nr. 82, Vălenii de Munte, 1909, p. 1314.
10
Ein rumänischer Prinz in Dornawatra, în „Bukowinaer Post”, 16. Jahrgang, Nr. 2414, Czernowitz, 29
Juli 1909, p. 4.
11
Călătoria M. S. Reginei Maria în județele Neamț și Suceava, în „Avântul”, Anul XI, Nr. 180, PiatraNeamț, 23 iulie 1939, pp. 1-2.
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de a dărâma singurul pod ce mai făcea legătura între cele două maluri ale Bistriței în
zona orașului Piatra-Neamț, pentru a facilita trecerea unei plute amenajată și
împodobită pentru a primi un înalt oaspete, nimeni altul decât soția primului ministru
al României, Ion C. Brătianu12.
Până la implicarea României în primul război mondial, călătoria cu pluta pe
Bistrița câștigă tot mai mult teren ca alternativă la petrecerea timpului liber în rândul
privilegiaților din înalta societate. Încă de apariție, Anuarul Societății Turiștilor din
România face elogiul plutăritului de agrement pe Bistrița publicând în mai multe
numere ample descrieri de călătorie derulate pe acest râu montan13.
Precaritatea căilor de comunicații terestre între cursul superior al Bistriței –
aflat pe teritoriul Austro-Ungariei – și teritoriul României din aval, a reprezentat un alt
motiv pentru care parcurgerea pe plută a distanței dintre Vatra Dornei și Piatra-Neamț
se dovedea o opțiune firească, în ciuda gradului ridicat de dificultate al traseului.
Mărturie stau memoriile lui Al. Tzigara-Samurcaș, unul dintre membrii delegației de la
București ce au luat parte la manifestările organizate la Putna cu prilejul împlinirii a
400 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare. Din delegație mai făceau parte între alții
și Nicolae Filipescu, V. G. Morzun, I. G. Duca și Gh. T. Kirileanu. Deja la acea dată,
călătoria cu pluta pe Bistrița depășise de mult faza pionieratului, dovadă fiind și
omiterea detaliilor cu privire la traseul parcurs: „Bistrița fiind prea bine cunoscută, nu
va mai fi descrisă aici”14.
Tzigara-Samurcaș și Morzun refac traseul doi ani mai târziu, de această dată în
compania principelui de Wied, nepotul reginei Maria și a soției acestuia, Sofia de
Schönbrun-Waldenburg. Pluta pe care s-au îmbarcat la Vatra Dornei a fost în așa fel
alcătuită încât să transporte și automobilul familiei princiare15.
Și de cealaltă parte a „cordunului”, în Bucovina, interesul pentru drumețiile cu
pluta era la fel de mare, în condițiile în care, localități din depresiunea Dornelor cum ar
fi Iacobeni, Vatra Dornei sau Dorna Candreni prezentau și importanță balneară. Printre
cei care au descoperit emoțiile traversării cheilor Bistriței pe plută s-a numărat și
renumitul folclorist și etnograf Simion Florea Marian în timpul vacanței de vară a
anului 1874, pe când era încă student la teologie. Descrierea detaliată a acestei
călătorii ce a avut ca punct final gura pârâului Colbu se păstrează în manuscris la
Biblioteca Academiei Române sub titlul „Pe plute la râul și valea Colbului”16.
„România Liberă”, Anul X, Nr. 2704, 11, 12 (23, 24) august 1886, p. 3.
S.G., Coborârea Bistriței pe plute, în „Publicație Anuală a Societății Turiștilor din România”
(Anuarul Societății Turiștilor din România), vol. I-1903, București, Editura Societății Turiștilor din
România, 1904, pp. 44-47; Ion Dragomirescu, Pe valea Bistriței, vol. II-1904, pp. 89-97; Gh.
Theodorescu-Kirileanu, Bistrița și Broștenii-Suceava, vol. III-1905, pp. 67-72; I. Popescu-Băjenaru, Cu
pluta pe Bistrița, vol. X-1912, pp. 107-114.
14
Al. Tzigara-Samurcaș, Memorii, I (1872-1910), București, Editura „Grai și Suflet – Cultură
Națională”, 1991, pp. 89-90.
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Ibidem, p. 51.
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adăugită, Suceava, Editura Euroland, 1999, p. 177.
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Până la primul război mondial, autoritățile austriece au amenajat pentru plutărit
întregul bazin al Bistriței Aurii (denumirea râului Bistrița de la izvoare până la
confluența cu râul Dorna), Ceremușul si parțial cursul inferior al Siretul17, instalațiile
de plutire din ducat constituind un pol al interesului pentru oaspeții de pe cuprinsul
imperiului din România sau chiar din lume.
Pe 11 august 1887, președintele Țării Bucovinei, baronul Pino von Friedenthal
vizitează stațiunea Lăpușna fiind însoțit de baronul Wassilko și de soția acestuia. La
stăvilarul de pe râul Lăpușna – una dintre multele instalații de transport al lemnului ce
aparțineau baronului – oaspeților li s-a pregătit o plută împodobită cu steaguri alb-roșii
și ramuri de brad18. Un alt oaspete al baronului Wassilko căruia i-a fost oferită o
plimbare pe plută pe râul Lăpușna cu plecare de pe stăvilarul „Katharina”, a fost
deputatul Constantin Tomașciuc în vara anului 188819.
Presa bucovineană a timpului a salutat și excursia de Rusalii din vara anului
1903 în Țara Dornelor a Președinte al Țării, prințul de Hohenlohe. În compania
prințesei de Hohenlohe și a copiilor, înaltul demnitar a parcurs pe plută distanța de la
Iacobeni la Vatra Dornei20.
În același cadru al călătoriilor oficiale trebuie inclusă și vizita canonică a
episcopului de Rădăuți, Vladimir de Repta în districtul politic Vijnița. La finalul
primei zile petrecute pe muntele Niemciț în zona comunei Răstoace, episcopul și un
numeros alai se îmbarcă pe o plută frumos împodobită pentru a-și continua drumul pe
apa Ceremușului până în localitatea Zahariceni (Podzacharycz)21.
Paginile cu reclame ale ziarelor bucovinene publică cu consecvență anunțuri ce
fac trimitere la călătoria de agrement pe plută. Între ofertele de petrecere a timpului
liber adresate celor ce ar fi ales „Kurort Dorna” ca loc de refacere și tratament se
numără și excursiile în împrejurimile stațiunii, cu căruța, călare sau pe plută22.
Călătoria de agrement pe plută era promovată și de secțiunea „Bukowina” a
Clubului Austriac de Turism. Ascensiunea pe Muntele Rarău ce a avut loc în vara
anului 1891 a avut ca punct de plecare localitatea Vatra Dornei. Cu concursul direct al
silvicultorilor dar mai ales al unor funcționari ai Societății Anonime pentru exploatarea
de păduri și fierăstraie cu vapori fostă Goetz, excursioniștilor li s-a pregătit o plută
dotată cu toate cele necesare călătoriei în siguranță a oaspeților, acei funcționari
însoțindu-i până în localitatea Dorna Arini. Chiar dacă traseul era cunoscut majorității
turiștilor ce au luat parte la coborâre, debitul crescut al râului a produs o vie emoție pe
N. M. Ghiţescu, Industria lemnului în Bucovina, în „Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială”, An 1,
Nr. 4, ianuarie 1920, pp. 815-816.
18
„Bukowinaer Rundschau”, VI. Jahrgang, Nr. 402, Czernowitz, 14 August 1887, p. 3.
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„Bukowinaer Nachrichten” I. Jahrgang, Nr. 22, Czernowitz, 19 Juli 1888, p. 3.
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Czernowitz, 5 Juni 1903, p. 3.
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Canonische Hauptinvitation, în „Bukowinaer Post” VII. Jahrgang, Nr. 1008, Czernowitz, 19 Juni
1900, p. 2.
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pluta care a fost condusă cu mare dibăcie de către plutași până la gura de vărsare a
pârâului Arama în Bistrița23.
Programul excursiei jubiliare marcând împlinirea a 25 de ani de la înființarea
secțiunii „Bukowina”, acțiune programată în perioada 14-24 august 1913, a inclus și o
expediție pe plută în data de 20 august pe traseul consacrat, plecarea din Vatra Dornei
și debarcarea la schela de acostare a plutelor „Nasip” de la frontiera cu România. Un
loc pe plută costa 2 coroane pentru membrii clubului și 3 coroane pentru alte
persoane24. Excursia cu pluta pe Bistrița s-a dovedit un succes de răsunet. Urmare a
numărului mare de participanți, au fost amenajate trei plute, fiecare dintre acestea
având pod de scândură, bănci și mese iar pentru a preveni busculadele, fiecărui
pasager i-a fost atribuit un anumit loc pe o plută. Punctul final al excursiei a fost locul
de acostare de la gura pârâului Colbu, de aici existând două variante de întoarcere, un
drum spre Dorna și un altul spre Pojorâta25.
„Asociația învățătorilor români din districtul Câmpulung” a organizat în luna
iulie a anului 1911 o excursie cu pluta pe Bistrița de la Vatra Dornei la Piatra-Neamț,
oferind participanților parcurgerea traseului pitoresc de până la Broșteni și vizitarea
principalelor puncte de atracție din județul Neamț, întoarcerea în Bucovina făcându-se
prin Fălticeni26. Un an mai târziu, traseul este reluat și de absolvenții Liceului de Stat
Nr. 1 Din Cernăuți, numeroasa delegație fiind așteptată la Tarcău de funcționari ai
firmei Goetz, pentru continuarea călătoriei pe calea ferată forestieră a societății 27.
Tabloul educatorilor pasionați de drumeții cu pluta pe Bistrița este încheiat de
asociația ce îi reunea pe membrii germani ai corpului didactic din județele Gura
Humorului și Suceava „Verein der deutschen Lehrschaft für die Bezirke Gura
Humorului und Suczawa” ce au pus la punct, împreună cu colegii lor din județul
Câmpulung, o excursie în depresiunea Dornelor. În programul organizatorilor figura și
o coborâre cu pluta de la Cârlibaba la Iacobeni, drum ce putea fi prelungit până la
schela de la Argestru, lângă Vatra Dornei, dacă nivelul râului Bistrița ar fi permis acest
lucru28.
Organizarea în spiritul german, numeroasele atracții turistice de pe traseu, sunt
doar două dintre motivele ce au inclus călătoria pe plută pe cursul superior al Bistriței
în programul oricărei vizite în bazinul Dornelor ca un argument decisiv pentru reușita
Der Touristenclub auf dem Rareu, în „Bukowinaer Nachrichten” IV. Jahrgang, Nr. 838, Czernowitz,
2 Juli 1891, p. 1.
24
25-jährige Bestandfeier der Sektion „Bukowina”des österr. Touristenklubs, în „Bukowinaer
Nachrichten” XXVI. Jahrgang, Nr. 7044, Czernowitz, 3 August 1913, pp. 2-3.
25
Die 25-jährige Bestandfeier des österreichischen. Touristenklubs Sektion „Bukowina”, în
„Czernowitzer Tagblatt”, Nr. 3170, Czernowitz, 31 August 1913, p. 3.
26
Floßpartie nach Rumänien, în „Czernowitzer Allgemeine Zeitung”, Nr. 2228, Czernowitz, 23 Juni
1911, pp. 4-5.
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Studentenexkursion in die Karpathen, în „Czernowitzer Allgemeine Zeitung”, Nr. 2548, Czernowitz,
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voiajului. În perioada 2-9 septembrie 1906, Bucovina este vizitată de o delegație
formată din profesori și silvicultori din Tokio, la invitația forestierilor Fondului
religionar. În programul pregătit delegației nipone a stat la loc de cinste o deplasare la
Vatra Dornei pentru observarea funcționării stăvilarelor și a plutăritului precum și o
călătorie cu pluta la Colbu29.
Dacă excursioniștii din Bucovina trebuiau să aibă în vedere dificultatea
drumului de întoarcere pentru călătoria cu pluta în aval de Vatra Dornei, cei din
Vechiul Regat, puteau ajunge relativ ușor la Dorna mai ales după instituirea legăturii
feroviare la începutul secolului XX, călătoria pe apă reprezentând apoi drumul spre
casă. În vara anului 1912, Școala Normală din Buzău organizează o excursie de studii
în Bucovina, întoarcerea în țară făcându-se – cum altfel – pe plută, străbătând întregul
curs al Bistriței de la Vatra Dornei la Piatra-Neamț. Fără a beneficia de amenajările
speciale rezervate unor delegații cu referințe înalte sau cu dare de mână, liceenii
buzoieni însoțiți de profesori, au făcut drumul pe cursul românesc al Bistriței pe o
plută compusă din 10 bușteni, plută pe care s-au urcat în schela de la Gura Negrei30.
La 1 iulie 1914, 96 delegați au plecat din București cu un tren special la Vatra Dornei,
localitate unde s-a desfășurat cel de-al XVIII-lea Congres al medicilor români. Și de
această dată, drumul de întoarcere a fost făcut pe plută până în satul Borca din județul
Neamț31.
Cei doritori de o excursie cu pluta pe Bistrița puteau opta pentru mai multe
variante de traseu. Cea mai populară variantă era cea în care excursioniștii coborau cu
plutele pe Bistrița Aurie și își continuau drumul spre România, făcând obligatoriu un
popas la schela de la Gura Negrei, locul unde se schimbau plutașii și se îndeplineau
formalitățile vamale. Următoarea oprire a plutelor cu pasageri (dacă nu se întâmpla
vreo închisoare pe traseu) era la „Năsâp”, în aval de gura de vărsare a pârâului Colbu
în Bistrița. În acel loc albia Bistriței se lărgește, existând un sector nisipos propice
tragerii plutei la mal, de unde și numele de „Năsâp”32.
În primul număr al Anuarului Societății Turiștilor din România, apărut în anul
1904, se detaliază pe larg traseul optim pentru cei veniți din România pentru o
aventură pe apele Bistriței. Se recomanda cazarea în stațiunea Dorna și efectuarea
drumului cu trăsura până la Gura Negrei pentru îmbarcarea pe teritoriul românesc
după trecerea prin vamă. Plutele plecau la ora 9 fiind condiționate de programul
stăvilarelor. În luna mai când apele erau umflate, coborârea se putea face în orice zi
Die japanische Gäste in der Bukowina, în „Czernowitzer Allgemeine Zeitung”, Nr. 796, Czernowitz,
4 September 1906, p. 4; Japaner in der Bukowina, în „Bukowinaer Post” 13. Jahrgang, Nr. 1964,
Czernowitz, 4 September 1906, p. 2.
30
O excursiune în Bucovina, Buzău, Imprimeria Al. Georgescu S-sor Dimitrie Bălănescu, 1912, pp. 3841.
31
Der Arztbesuch aus Rumänien in Bad Dorna, în „Czernowitzer Tagblatt”, XII. Jahrgang Nr. 3488,
Czernowitz, 7 Juli 1914, p. 4.
32
Die Kolbupartie, în „Czernowitzer Tagblatt”, X. Tagblatt, Nr. 2846, Czernowitz, 25 August 1912, p.
4.
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dacă excursia era anunțată cu un avans de 4-5 zile, dar, la ape mici, plutele circulau
doar marțea și vinerea iar pregătirile trebuiau făcute cu cel puțin 10 zile înainte.
„Rezervările” trebuiau făcute din vreme pentru a da răgazul necesar construirii unor
plute cu un minim de confort, angajării unor plutași siguri și arondarea apei
stăvilarelor (Anexa nr. 1)33.
Pentru o plută cu două table amenajată pentru transportul a 10 persoane cu
bagajele lor se plătea 30 de lei, inclusiv bacșișul plutașilor, călătorii dispunând chiar și
de o mică vatră pe acea plută. În prima zi se parcurgeau cheile Bistriței, cazarea putând
fi asigurată la Borca sau la Broșteni, restul traseului până la Piatra-Neamț fiind
străbătut a doua zi. În funcție de dorințele și timpul excursioniștilor, drumul pe apă
putea fi combinat cu excursii călare în Rarău sau în Ceahlău, plutele putând aștepta la
mal în tot acest timp34.
Societatea mai propunea o excursie de 10 zile ce îmbina motivația patriotică cu
cea turistico-geografică: Escursiunea „Ștefan cel Mare”. Traseul permitea vizitarea
celor mai interesante obiective turistice din județele Neamț și Suceava dar și din partea
sudică a Bucovinei, ultimele trei zile fiind rezervate vizitării văii Bistriței, călătorind
cu plutele de la Vatra Dornei la Piatra-Neamț35.
După înfăptuirea Marii Uniri, întregul bazin al râului Bistrița aparținea
României, ceea ce a simplificat formalitățile legate de plutăritul pe acest râu. Nu la fel
de bine stăteau lucrurile și la frontiera nordică a României unde a trebuit reglementat
plutăritul pe râul Ceremuș printr-o înțelegere specială încheiată cu statul polon36.
Seria excursiilor de grup ce au inclus în program și călătoria cu pluta pe
Bistrița, continuă și în perioada interbelică. Deosebit de active se dovedesc
organizațiile studențești, aducându-și astfel aportul la cunoașterea și dezvoltarea țării
în noua configurație teritorială. În august 1925, cel de-al treilea turneu cultural al
Cercului studenților din „Țara Bârsei” a inclus în itinerar și vizitarea Bucovinei, de
unde s-au întors cu plutele pe Bistrița într-o călătorie de trei zile până la PiatraNeamț37. Trebuie menționată și vizita în nordul României a Societății studenților în
geografie „Soveja” (Universitatea București), cei 13 studenți participanți bucurându-se
de o traversare pe plută a temutelor „Toace” pe traseul Crucea – Poiana Largului în
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vara anului 192838. După încheierea celui de-al XIV-lea Congres Internațional de
Agricultură, la 11 iulie 1929 un mare număr de participanți au întreprins o vizită
onorifică prin diverse zone ale României, împărțiți în șase grupe. Bucovina a fost
gazda celei de-a patra grupe, în programul pregătit înalților oaspeți figurând și
parcurgerea pe plută a drumului de la Roșu la Vatra Dornei39.
În luna iulie a anului 1933, proaspăt-înființata secțiune „Bucovina” a
„Siebenbürgischer Karpathenverein” organizează o ascensiune pe muntele Rarău
dinspre Chiril, accederea la Chiril s-a făcut pe plută, excursioniștii îmbarcându-se la
Iacobeni40.
După o cercetare de mai multe săptămâni la Fundul Moldovei, cea de-a patra
campanie monografică se încheie cu o coborâre cu pluta pe Bistrița de la Vatra Dornei
la Piatra-Neamț. Amenajarea plutei s-a ridicat la standardele înalților oaspeți, nelipsind
podul, masa și băncile, echipa profesorului Gusti fiind însoțită chiar și de o formație de
muzicanți41.
Acestea sunt doar câteva exemple de excursii pe plută organizate din timp,
fiind evidentă și implicarea autorităților locale proporțional cu importanța vizitatorilor.
Călătorii cazați în pensiunile și hotelurile din stațiunile de pe Bistrița Aurie sau de pe
afluenții acesteia dornici să experimenteze emoțiile plutăritului, negociau personal cu
plutașii costul călătoriei sau apelau la intermediari locali, eventual la proprietarul unde
au găsit găzduire42.
În special în lunile iulie și august au loc aproape zilnic excursii cu pluta, cei
interesați plecând în zori din Vatra Dornei cu automobilul sau cu căruța la Iacobeni
sau Cârlibaba pentru a parcurge drumul de întoarcere pe plută43. De la Dorna în aval se
călătorea chiar și către Ceahlău sau cheile Bicazului, locul ideal pentru îmbarcare întro astfel de expediție fiind schela Dorna Arini („Arinul”), rămasă un punct obligatoriu
de control al plutelor chiar și după desființarea frontierei dintre Bucovina și România.
Haitul ajungea în Dorna Arini pe la ora două după-amiază, situație în care, nu rareori
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pluta era prinsă pe drum de lăsarea nopții chiar la traversarea sectorului ce inspira
teamă chiar și celor mai versați plutași, Toancele44.
Costurile unei călătorii pe plută oscilau în funcție de distanță, de eventualele
amenajări pretinse de călători sau, pur și simplu, reflectau abilitățile de negociere ale
părților interesate. Spre exemplu, în vara anului 1924, un grup de opt excursioniști șiau obținut locul pe plută cu 100 lei pe distanța Cârlibaba – Iacobeni45, pe când
costurile pentru fiecare participant la excursia cu pluta pe Bistrița organizată de
„Siebenbürgischer Karpathenverein” în 1933 se ridicau la 40-60 lei46, cam cât câștigul
unui lucrător din industria lemnului în acea perioadă47.
În paralel cu această euforie a excursiile pe plută, își face loc treptat și
turismului nautic de aventură, raftingul. Într-un memoriu din anul 1937 al Regiei
Cooperative „Regna” adresat Serviciului Ape Câmpulung, se vorbește despre
„înlesnirea turismului, care în prezent e foarte dificil de practicat, din cauza lipsei de
apă în timpul zilei, fapt care a obligat în 1936 pe mulți excursioniști străini cari
veniseră cu bărci de cauciuc să-și întrerupă itinerariul și cu bărcile distruse și sfâșiate
de stânci și din cauza apelor mici, au fost nevoiți să angajeze căruțe pentru a ajunge la
Broșteni”48. Dificultatea ridicată a traseului și echipamentul de protecție rudimentar
făcea ca această variantă de plutire pe Bistrița să fie mai degrabă o ramură sportivă
exclusivistă. Fiul scriitorului-marinar Jean Bart, Călin E. Botez, el însuși marinar de
carieră, într-o radio-conferință având ca temă turismul nautic ținută la 15 iulie 1942,
atribuie cursului Bistriței din aval de Vatra Dornei primul loc pe țară în privința
dificultății dar și a frumuseții traseului, subliniind că „pentru cei care nu se încumetă a
înfrunta prin propriile lor puteri, și prudența nu e niciodată destul de mare când e
vorba de Bistrița, coborârea pe plute mânate de dibaci plutași le îngăduie o navigație
mai sigură”49.
Ministerul Lucrărilor Publice și al Comunicațiilor își propune în anul 1933 să
întocmească o monografie a râurilor din România motiv pentru care solicită
Serviciului Ape Bacău informații despre râurile arondate acestui serviciu, printre care
se număra și Bistrița. Din documentația întocmită cu acest prilej rezultă că pentru
Auf der Goldenen Bistritza. Von Dorna nach Răpciuni (I), în „Czernowitzer Morgenblatt”, 20.
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sectorul Vatra Dornei – Broșteni (sector des vizat de amatorii de călătorii pe plută),
punctele cele mai periculoase pentru trecerea plutelor erau: Colbu, Scara, Grindu
pușcat, Coifu, Dâmbu Colacului, Toancele și Capra unde „albia Bistriței are un curs
sinuos și cu stânci proeminente de care se lovesc plutele în trecere”50.
În mod paradoxal, în ciuda amplorii fenomenului plutăritului în scop
recreațional – exemplele enumerate mai sus reprezentând doar un tablou incomplet al
acestei activități – transportul persoanelor pe plută nu era o activitate tocmai legală.
Relatând despre un accident în traficul plutelor pe râul Ceremuș în dreptul orașului
Vijnița, eveniment soldat cu mai mulți morți și răniți, autorul articolului publicat îtr-un
cotidian bucovinean, nu pierde ocazia să sublinieze că „a fost încălcată și interdicția
luării de pasageri pe plută în condițiile în care chiar și acei domni în a căror atribuții
intră supervizarea acestei interdicții, fac adesea astfel de călătorii”51.
Regulamentul de plutire pe anul 1924 valabil pentru râul Bistrița Aurie și toți
afluenții săi flotabili de pe cuprinsul Bucovinei, stipula în mod expres interdicția
primirii de pasageri pe plută „din cauza primejdiei de viață”. În plus era interzis
plutăritul pe timp de noapte iar slobozirea haiturilor era în așa mod reglementată încât
viitură să traverseze localitățile doar pe timpul zilei52.
Până la construirea barajului de la Zugreni după cel de-al doilea război
mondial, din cauza debitului scăzut al Bistriței pe timp de vară, pentru parcurgerea
drumului pe apă spre Broșteni era necesar aportul stăvilarelor de plutire din amonte de
Gura Negrii. „Să vie măcar oleacă de hait și pornesc la drum” era un îndemn-consolare
pe care îl auzeau de la plutașii din acea schelă pasagerii dornici să îi însoțească în
aval53. Din păcate, datorită faptului că viitura ajungea în schelă după-amiază, nu
rareori plutele trebuiau să străbată cel mai dificil traseu al Bistriței după lăsarea
întunericului, un pericol real pentru cei aflați pe plută. Dintr-o scrisoare a lui G. T.
Chirileanu adresată lui S. Mehedinți în august 1943, aflăm că autorul scrisorii a fost
vizitat în acea vară de soții Leca Morariu. Călătoria acestora cu pluta de la Vatra
Dornei a fost una plină de peripeții în condițiile în care i-a apucat noaptea prin Toance,
ba chiar, aproape de satul Holda, au dat peste o închisoare de plute, situație din care au
reușit însă să scape teferi54.
Plutăritul fiind o activitate de factură economică, se impunea deschiderea
stăvilarelor de plutire în așa fel încât viitura artificială creată să traverseze doar pe
timpul zilei localitățile, pentru siguranța locuitorilor și a plutelor trase la mal, dar mai
ales pentru a putea beneficia cât mai multe plute de efemera creștere a nivelului apei.
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Plutele cu excursioniști aveau de asemenea nevoie de ajutorul celor ce manipulau
stăvilarele, ajutor ce nu era de regulă dezinteresat. Acest aspect nu a trecut neobservat
autorităților responsabile cu reglementarea și controlul plutăritului. O notă a picheriei
hidraulice Vatra Dornei adresată Serviciului Ape Câmpulung avertizează: „Comitetul
de plutărit sloboade apele din baraje în timpul nopții pentru diferite excursii prin care
se împrăștie plutele pe toate apele și se sparg rămânând lemne libere pe apă”, cerânduse intervenția Serviciului pentru oprirea acestor „afaceri de distracții”55.
Agenții ce se ocupau de controlul plutăritului pe Bistrița, numiți și „controlori
de plute” erau puțini la număr, obligațiile lor de serviciu limitându-se la controlul
plutelor care trec pe râul Bistrița în ce privește livretul de plută, documentele de
transport și cubajul lemnului, anchetarea prezenței unor pasageri pe plută neintrând în
atribuțiile lor56.
Nici autoritățile statului nu dovedeau mai multă râvnă în stoparea fenomenului
plutăritului recreațional. Mai mult chiar, atunci când aveau ocazia nu-și refuzau o
astfel de călătorie. La începutul lunii septembrie a anului 1927, o plută cu pasageri
pleacă din Gura Putilei pentru o excursie pe Ceremușul umflat de ploi. Rupându-se
legătura plutei și cu plutașul accidentat, pluta ajunge în șuvoi și doar intervenția
grănicerilor poloni, care, cu ajutorul unei bărci reușesc să ajungă la plută înainte de
dezintegrarea acesteia, împiedică transformarea evenimentului într-o tragedie. După
soluționarea formalităților de frontieră, cei salvați în extremis sunt trecuți pe malul
românesc. Nu erau niște anonimi, din grup făceau parte prefectul județului Vijnița,
inspectorul judiciar din Cernăuți, fiica prefectului de Cernăuți și comandantul local al
trupelor de grăniceri57.
Nici înstăpânirea regimului comunist în România și noile realități economice
nu au diminuat apetitul pentru coborârea cu pluta pe Bistrița. Mai mult chiar, o mai
bună amenajare a cursului râului, ridicarea unui baraj pentru plutărit la Zugreni și
facilitățile create plutașilor (cantine, dormitoare) dar de care puteau profita și turiștii
erau tot atâtea argumente pentru continuarea acestei modalități de petrecere a timpului
liber. În publicațiile de turism ce vizau și traseele montane din zonă se făceau trimiteri
la locurile de unde se puteau lua plutele sau variantele de combinare a drumețiilor cu
plutirea58. Între traseele turistice puse la dispoziția turiștilor ce vizitau masivele Rarău
și Giumalău exista și opțiunea parcurgerii distanței între Vatra Dornei și Broșteni prin
îmbarcarea pe una dintre numeroasele plute ce încă mai coborau pe Bistrița. Ca
urmare, a fost inclus pe hărțile turistice ale văii Bistriței și haitul Zugreni ca loc unde
se puteau urca pe plute doritorii de senzații tari (vezi și Anexa nr. 2)59.
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Plutăritul avea însă zilele numărate și odată cu sistarea plutirii lemnului avea să
înceteze și plutăritul de agrement. Din anul 1960 s-a sistat plutăritul în aval de Vatra
Dornei iar finalizarea căii rutiere între Vatra Dornei și Broșteni prin cheile Bistriței
plus ridicarea barajului de la Bicaz, au dat lovitura finală și plutăritului de pe
afluenți60. Plutirea lemnului a mai continuat un deceniu pe Bistrița Aurie, puhoiul din
mai 1970 spulberând majoritatea instalațiilor de plutire din zonă, la doi ani de la
încetarea efectivă a acestei activități61.
Plutăritul de agrement pe Bistrița a renăscut în prezent prin aportul plutașilor
„veterani” ce au activat odinioară în structurile de plutărit din zonă, promotorii unor
evenimente precum „Săptămâna plutăritului” desfășurată anual la Ciocănești62.
Viitorul va decide dacă și generațiile tinere vor îmbrățișa această idee, făcând din
plutărit emblema văii Bistriței Aurii.
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Anexe

Anexa nr.1: Itinerariul excursiei „Ștefan cel Mare” cuprinzând și coborârea cu plutele
pe Bistrița de la Vatra Dornei la Piatra-Neamț
(sursa: Constantin Calmuschi, Programul escursiunei organizată de S.T.R. Escursiunea
„Ștefan cel Mare”, în S. T. R. Anuarul Publicație Anuală a Societății Turiștilor din România,
București, Depozit la Sediul S.T.R., 1904, p. 67)
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Anexa nr.2: Traseul Turistic nr.15 din oferta turistică pentru munții Rarău și
Giumalău;
putea fi parcurs pe plută traversând și barajul Zugreni
(sursa: Rarău și Giumalău. Oficiul Național de Turism Carpați, București, Colecția «Munții
Noștri», 1964, p. 6.)
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PERSPECTIVE ASUPRA COMERȚULUI ȘI A INDUSTRIEI
LEMNULUI ÎN MOLDOVA ȘI BUCOVINA ÎN 1929
*
PERSPECTIVES ON TRADE AND WOOD INDUSTRY IN
MOLDAVIA AND BUKOVINA IN 1929
*
PERSPECTIVES SUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DU
BOIS EN MOLDAVIE ET EN BUCOVINE EN 1929
Anda-Andreea GRIGORE1
Rezumat: Pentru zona Moldovei și a Bucovinei industria lemnului a fost pentru începutul
secolului al XX-lea una dintre cele mai productive industrii. Văile râurile și zonele de munte
reprezentau cele mai importante locuri de extragere a materialului lemnos. Esențele lemnoase cel mai
des valorificate erau bradul și molidul. Fondul forestier extrem de bogat era valorificat în special
pentru export, existând cerere mare de cherestea, dar și de lemn de rezonanța. Transportul materialului
lemnos se realiza cu tren, carele sau pe apă (plutele). Bucovina este net superior dezvoltată din punct
de vedere a rețelei ferate spre deosebire de Moldova. De asemenea, trebuie menționat și faptul că pe
teritoriul Moldovei și al Bucovinei funcționau numeroase firme specializate pe prelucrarea diferitelor
produse din lemn.
Cuvinet cheie: material lemnos, exploatare, Moldova, Bucovina, plute, industrie, râuri
*
Abstract: For the area of Moldavia and Bukovina, the wood industry was one of the most
productive industries at the beginning of the 20th century. The valleys of the rivers and the mountain
areas were the most important places for extracting wooden material. The most commonly used wood
essences were fir and spruce. The extremely rich forest fund was used mainly for export, with a high
demand for lumber and resonant wood. The transport of the wood material was done by train, by cart
or by water (with the rafts). Bukovina is clearly superior in terms of the railway network, unlike
Moldavia. Should be also noted that in the territory of Moldovia and Bukovina there were many
companies specializing in the processing of various wood products.
Key-words: wood, exploitation, Moldavia, Bukovina, rafts, industry, rivers
*
Résumé: Pour la région de la Moldavie et de la Bucovine, l'industrie du bois était l'une des
industries les plus productives au début du XXe siècle. Les vallées des les rivières et les zones
montagneuses étaient les lieux les plus importants pour l'extraction du bois. Les essences de bois les
plus couramment utilisées étaient le sapin et l'épicéa. Le fonds forestier extrêmement riche était utilisé
principalement pour l'exportation, avec une forte demande de bois de construction et de bois de
résonance. Le transport de le matière du bois se faisait par les trains, par les charrettes ou par l’eau
(avec les radeaux). La Bucovine est clairement supérieure en termes de réseau ferroviaire,
contrairement à la Moldavie. Il convient également de mentionner que sur le territoire de la Moldavie

Profesor de limba și literatura română la Colegiul ,,Vasile Lovinescu” Fălticeni, județul Suceava;
masterand la specializarea Managementul Instituțiilor Educaționale din cadrul Facultății de Științe ale
Educației (Universitatea ,,Ștefan cel Mare” Suceava).
1

et de la Bucovine, il existait de nombreuses entreprises spécialisées dans la transformation de divers
produits en bois.
Mots-clés: bois, exploitation, Moldavie, Bucovine, radeaux, industrie, rivières

În lucrarea de față ne propunem să prezentăm modul în care se valorifica
fondul forestier din zona Moldovei2 și a Bucovinei3 la finele anilor ‘20 ai secolului
trecut. Ne vom concentra pe descrierea fondului forestier și a principalelor zone de
exploatare și de valorificare silvică și pe prezentarea infrastructurii de transport. De
asemenea, vom vorbi în cele ce urmează și despre importanța economică pe care o
avea Valea Bistriței pentru Moldova și despre fabricile de rezonanță. La finele lucrării
vom prezenta, în câteva tabele, inventarul firmelor din Moldova și Bucovina care își
desfășurau activitate în industria prelucrătoare a lemnului.
Cercetarea noastră are la bază lucrarea Comerțul și industria lemnului din România,
lucrare scrisă de H. Brauner și publicată în anul 1929, la Editura Krafft & Drotleff
S.A, Sibiu.
H. Brauner descrie exploatările forestiere care se realizau pe șapte văi principale:
Valea Putnei, Valea Trotușului, Valea Bistriței (pentru Moldova) și Valea Dornei,
Valea Seletinului, Valea Berhometului și Valea Ceremușului (pentru Bucovina). Valea
Bistricioarei și Valea Moldoviței sunt văi secundare, dar aveau o importanță majoră
pentru exploatările forestiere, iar pădurile din zona de munte a fostului județ Baia
(zona Fălticeni de azi) erau incluse în Domeniile Coroanei.
1. Administrarea fondul forestier
La finele anilor ‘20, pădurile din zona Moldovei erau fie proprietăți private și parte
de moșii (Năruja, Zabola, Vidra de pe Valea Putnei), fie în administrarea statului, cum
era cazul Domeniilor Coroanei Mălini.
Domeniul Coroanei separa fostul județ Baia în două și se întindea până la frontiera
cu Bucovina (până aproape de Câmpulung–Gura Humorului) și până aproape de
granița cu actualul județ Neamț, până la Broșteni, cele mai importante păduri de aici
fiind Mălini, Suha și Găinești. Bineînțeles, autorul este interesat și de situația
pădurilor, a industriei și a comerțului cu material lemnos din zona Fălticeni, Brauner
realizând o analiză a acestei zone ca o zonă distinctă de zona Bucovina. Conform
prezentării lui Brauner, localitățile din zona Fălticeni în care comerțul și industria
Județele provinciei istorice Moldova, în 1929, erau Neamț, Baia, Botoșani, Dorohoi, Hotin, Roman,
Vaslui,
Fălciu,
Bacău,
Tecuci,
Tutova,
Putna
și
Covrul.
https://www.researchgate.net/publication/278024117_Organizarea_administrativteritoriala_a_Romaniei (accesat: 26 aprilie 2022).
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Județele provinciei istorice a Bucovinei, în 1929, erau Storojineț, Cernăuți, Rădăuți și Suceava.
https://www.researchgate.net/publication/278024117_Organizarea_administrativteritoriala_a_Romaniei (accesat: 26 aprilie 2022).
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lemnului se desfășoară sunt, cu precădere, Mălini, Suha, Găinești, Râșca, Fălticeni,
Bogdănești, Sasca Mică și Cornu Luncii.
Situația era complet diferită în Bucovina unde din cele 460.000 de ha împădurite,
230.000 de ha se aflau în administrarea Bisericii Ortodoxe Române din Bucovina4.
Tot în Bucovina, restul fondului forestier revenea proprietarilor privați (37 %),
comunelor și județelor (12 ½ %), în timp ce statul administra ½ %.5 Trebuie să facem
o observație în privința modului în care era gestionat fondul forestier de către Biserica
Ortodoxă. Această instituție practica tăieri sistematice și reîmpădurirea, ,,astfel că
economia forestieră a Bucovinei poate servi de model pentru o bună gospodărie de
conservare a pădurilor”6.
2. Exploatarea și valorificarea materialului lemnos. Infrastructura de transport
Materialul lemnos exploatat din pădurile din Moldova și Bucovina era transformat
în mare parte în cherestea, numărul fabricilor de cherestea la acea epocă fiind unul
extrem de mare. Cheresteaua obținută, și mai rar lemnul în stare brută, era transportat
spre Galați de unde lua drumul spre Basarabia, Turcia și chiar țări din vestul Europei.
De asemenea, lemnul era valorificat și în alte scopuri (mobilă, componente ale
instrumentelor muzicale, hârtie și mucava etc.), însă într-o măsură mai mică. Cu
excepția componentelor pentru instrumentele muzicale care erau exportate, restul
produselor erau comercializate preponderent pe piețele românești.
Pădurile seculare de pe Valea Putnei erau păduri de molid, exploatate mult prea
puțin din cauza lipsei unei căi ferate publice. Exista o singură line ferată particulară
care lega Mărășești de Soveja, iar exploatările care se realizau aici erau de pe o
proprietate privată și, prin urmare, relativ reduse.
Situația este complet diferită pe Valea Trotușului unde trebuie remarcat faptul că
se realizau exploatări intense, aspect datorat, pe de o parte, dezvoltării rețelei de cale
ferată din zonă, și, pe de altă parte, tranzitării zonei de către o linie ferată care lega
Ardealul de Galați. Lemnul de molid era prelucrat în numeroasele fabricile de
cherestea de aici, amplasate în vecinătatea stațiilor de căi ferate. Lucrul acesta se
datora în primul rând căii ferate construite în zonă, care permitea transportarea
materialului lemnos. Pe Valea Trotușului, care începea de la Palanca, funcționa o linie
ferată Ghimeș-Palanca-Adjud care lega regiunea de Ardeal și care a permis
valorificarea exploatărilor forestiere. Ceea ce trebuie remarcat este că lângă calea
ferată principală funcționau liniile ferate înguste, acestea din urmă permițând
transportarea lemnului de la distanțe mari, de la puncte de exploatare mai îndepărtate.
Valea Bistriței era una dintre cele importante zone de exploatare forestieră din
România interbelică. Chiar și anterior anului 1918, Valea Bistriței era extrem de
H. Brauner, Comerțul și industria lemnului în România, Editura Krafft & Drotleff S.A., Sibiu, 1929, p.
14.
5
Ibidem.
6
Ibidem, p. 17.
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importantă atât pentru Regat și Bucovina, cât și pentru Ardeal, iar lucrul acesta se
datora râului Bistrița și plutăritului. Faptul că Bistrița era o cale de comunicare
naturală permitea transportarea materialului lemnos la costuri mai scăzute și, prin
urmare, și dezvoltarea economică. Lemnul extras din zonele înalte de exploatare avea
ca destinație punctul de desfacere Galați. Materialul lemnos era transportat pe calea
apei până la Letea (Bacău), unde Bistrița se varsă în Siret, și de aici își continua traseul
pe calea apei, până la Galați.
În pădurile seculare de pe Valea Bistriței, de la izvor și până la Piatra Neamț,
dominau esențele de molid, brad și fag7. Lemnul extras era prelucrat în fabrici de
cherestea, fabrici care erau răspândite pe tot cursul superior al râului, și în diverse
societăți private și cooperative care aveau ca obiect economic prelucrarea materialului
lemnos. Tehnologia utilizată pentru prelucrarea lemnului pe Valea Bistriței era una
modernă pentru epocă deoarece se utilizau ferăstraiele pe apa, iar fabricile de cherestea
erau fie cu apă, fie cu vapori.
În privința Domeniilor Coroanei din zona Fălticeni, Brauner identifica o activitate
mai intensă de exploatare și de valorificare a materialului lemnos în cinci localități –
Găinești, Suha, Mălini, Râșca și Fălticeni. În ceea ce privește activitatea din localitățile
Bogdănești, Cornu Luncii și Sasca Mică, aceasta este doar menționată în câteva tabele
care contabilizează firmele ce prelucrau materialul lemnos, ceea ce ne face să credem
că aceste firme desfășurau o activitate mai restrânsă și, prin urmare, mai puțin
importantă decât a firmelor din celelalte localități.
La Suha și Găinești existau fabrici de cherestea, de remarcat este faptul că tot la
Găinești funcționau și fabrici de mobilă și de rezonanță, acesta din urma producând
elemente pentru instrumente muzicale. De asemenea, la Râșca se găseau un centru de
acumulare a lemnului brut pentru valorificare și fabrici de prelucrare a lemnului, iar la
Fălticeni existau mici fabrici de cherestea și de mobilă curbată.
Pădurile de pe Domeniul Coroanei Mălini erau alcătuite în special din rășinoase,
lemnul rezultat în urma exploatării fiind de foarte bună calitate, prin urmare și extrem
de căutat. Totodată, pădurile se remarcau fie doar predominanța unui singur tip de
conifer (molidul), dar existau și pădure de amestec de conifere (molid și brad),
respectiv pădure de amestec de conifere și foioase (molid, fag, anin, tei, paltin). O
situație diferită este identificată în zona Râșca, unde pădurea prezinta amestec de brad
și fag, în timp ce în zona Găinești se valorifica în special molidul.
Dacă în ceea ce privește bogăția pădurilor din zona Fălticeni nu se poate face nicio
obiecție, în cazul infrastructurii rutiere și a posibilităților de transport din această
regiune lucrurile stăteau destul de prost.
Drumul care lega Mălini de Fălticeni era o ,,admirabilă șosea”8 de aproximativ 20
de km, însă transportul până la punctul de desfacere Fălticeni, se făcea destul de
De la izvor până la Piatra Neamț, pădurile de conifere erau de amestec (brad și molid). Din zona
Hangu predomina molidul, iar între Calu-Iapa și Tazlău pădurea era preponderent de brad. Esența de fag
este se întâlnea mai des în pădurile de după Piatra Neamț și în regiunea Crăcăoani-Bălțătești.
8
H. Brauner, op. cit., p. 12.
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anevoios – cu carele. Aceeași situație este semnalată și în ceea ce privește transportul
dinspre Găinești, Suha sau Râșca. De la Fălticeni, lemnul era încărcat în vagoane și
transportat mai departe cu trenurile. Brauner se arată nemulțumit de lipsa căii ferate.
Cu toate acestea, el menționează un proiect ce viza construirea unei linii de cale
ferată care trebuia să lege Fălticeni de Târgu-Neamț, altă zona importantă pentru
industria lemnului. Această linie ferată ar fi permis dezvoltarea industriei zonale a
lemnului.
În Bucovina, principalele văi unde se realizau exploatări forestiere erau Valea
Dornei, Valea Moldoviței, Valea Berhometului-Lăpușna, Valea Seletinului și Valea
Ceremușului. În aceste văi, pădurile erau de molid (Valea Dornei, Valea Moldoviței și
Valea Seletinului) și de fag și brad (Valea Berhomet-Lăpușna). Lemnul de molid era
extrem de căutat deoarece copacii erau drepți și sănătoși. Lemnul exploatat de aici era
prelucrat în fabricile de cherestea, fabrici care erau extrem de răspândite. De
asemenea, aici se prelucra și lemnul de rezonanță și draniță9.
Spre deosebire de Moldova, situația infrastructurii de transport este complet
diferită în Bucovina, deoarece aici existau peste 650 de kilometri de cale ferată
normală care traversau provincia de la nord la sud și de la est la vest. Astfel, linia
ferată București−Cernăuți−Ghica-Vodă−frontieră lega provincia de Lemberg și
Berlin10. Funcționa, de asemenea, și o linie ferată care lega Bucovina de Basarabia
prin Zadaruga11, iar o linie ferată electrificată lega provincia de Transilvania prin
Borgo−Prund12. Sistemul de căi ferate din Bucovina, ramificat și pe teritoriul
provinciei, ajungea și în zonele cu exploatare a materialului lemnos și acest lucru a
permis valorificarea fondului forestier de aici. Astfel pe Valea Dornei, pe linia ferată
de la Cacica până la Dorna-Helegiu erau amenajate stații la distanțe de 15-20 km în
vecinătatea cărora funcționau fabrici de cherestea. Valea Moldoviței, o vale adiacentă,
era străbătură de o linie ferată îngustă utilizată tot pentru transportul materialului
lemnos. Pe Valea Berhomet-Lăpușna și Valea Cheremușului situația era asemănătoare
cu cea din Valea Dornei deoarece și aici exista cale ferată. Piața de desfacerea a
materialului lemnos din aceste ultime două văi era reprezentată de țările din Europa
Occidentală.
Calea rutieră era folosita mai rar pentru transport, cea mai importantă rută fiind
șoseaua națională care lega Ardealul de Bucovina și Moldova. Plutăritul se realiza pe
Bistrița, din apropiere de Cârlibaba. Râul Cheremuș, care dă și numele unei importante
zone de exploatare forestieră și afluent al Prutului, era flotabil. Astfel lemnul extras
din această zonă ajungea în Basarabia și Galați pe calea apei.

În Bucovina, producția anuală de draniță ajungea până la 70-80 de milioane de bucăți.
H. Brauner, op. cit., p. 14.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
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3. Scurtă istorie despre fabricilor de rezonanță la început de secol XX
Lemnului de rezonanță este un tip lemn utilizat pentru fabricarea instrumentelor
muzicale, deoarece este ,,capabil să transmită sunetul nedistorsionat, cu pierderi
minime”13. Regiunile Moldova și Bucovina puteau furniza, la început de secol al XXlea, lemn de rezonanță de o calitate excepțională rezultat din prelucrarea esenței de
molid. Brauner remarca faptul că se exploata și se prelucra în special molid deoarece
era o esență din ce în ce mai rară în restul Europei, ,,însă în România pădurile de
molift din unele regiuni, conțin încă un procent destul de însemnat din această esență,
până la 10-12 %, din care cauză s-a și centralizat aici producția lemnelor de
rezonanță în ultimele patru decenii”14. Din esența de molid se confecționau în special
părți componente pentru pian și claviatură.
Fabricile de rezonanță erau mai răspândite în Moldova înainte de Primul Război
Mondial. După război, fabricile care produceau rezonanță funcționau în zona Găinești
(județ Baia de atunci), Fălticeni, Piatra Neamț15. În Bucovina, ,,procentul de rezonanță
cel conțin pădurile (…) se ridica câteodată la 10-12 %, din care cauză și extrațiunea
rezonanței a luat aici o mare desvoltare.16
Am menționat anterior că la Găinești exista o fabrica de prelucrare a lemnului de
rezonanță. În fabricile de aici se produceau lunar, în special pentru export, aproximativ
400-500 de funduri de pian. Istoria fabricii de la rezonanțe de la Găinești se leagă de
anul 1886, când două firme germane specializate în prelucrarea lemnul de rezonanță –
Gustav Eichler din Reuss și Kissing Mohlman din Iserlohn – descoperă potențialul
pădurilor românești și încep activitatea de extracție și prelucrare a acestei esențe
lemnoase din pădurile din Mălini, Găinești, Farcașa, Borca, Pintec, Bistra, Bicaz,
Nehoiu, Palanca. Produsele finale plecau spre export în Occident.
Până la izbucnirea Primului Război Mondial, aceste două firme au exclusivitate în
ceea ce privește extracția și prelucrarea lemnului de rezonanță, deținând fabrici proprii
pe teritoriul României, la Găinești, Piatra-Neamț, Palanca, Nehoiu etc. După începerea
războiului, aceste firme rămân fără activitate, iar locul lor este luat de firme noi, cu
capital românesc. Câteva dintre firmele care desfășurau activitate de prelucrare a
lemnului de rezonanță sunt Societatea »Moldova« Vatra Dornei, »Molidul« Cernăuți,
»J. Rudich« Cernăuți, »Maxim Filotti Pelz« Fălticeni, »Carol Berman« Piatra Neamț17.
13

I. Brémaud, Acoustical properties of wood in string instruments soundboards and tuned idiophones:
Biological and cultural diversity [Proprietățile acustice ale lemnului în plăcile de sunet pentru
instrumente cu coarde și idiofone acordate: diversitate biologică și culturală]. J Acoust Soc Am 131,
807-818, 2012 apud. Florin Dinulică, Lemnul de rezonanță din Carpați. O introducere în acustica
arborilor pentru sunet, Editura Universității Transilvania din Brașov, Brașov, 2020, p. 11.
14
H. Brauner, op. cit., p. 111
15
H. Brauner face observația că înainte de Primul Război Mondial, în Piatra Neamț se produceau
cantități importante de rezonanță, dar după terminarea războiului interesul pentru acest tip de producție
a scăzut. Totuși, în 1929 încă se mai producea lemn de rezonanță în cantități mai reduse.
16
H. Brauner, op. cit., p. 17.
17
Ibidem, p. 112
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4. Importanța plutăritului pe râul Bistrița
Râul Bistrița a jucat un rol crucial pentru dezvoltarea industriei lemnului pentru
Moldova, în principal, și pentru Bucovina și acest lucru se datora faptului că Bistrița
era un râul flotabil.
În 1929, râul era flotabil din apropiere de Cârlibaba, de unde nivelul apei creștea și
permitea deplasarea plutelor. Până la vărsarea în Siret, râul Bistrița18 a contribuit la
dezvoltarea a numeroase localități în care, de altfel, industria lemnului a devenit
principalul tip de industrie: Vatra Dornei, Madei, Bicaz, Hangu, Tarcău, Piatra-Neamț
etc.
În privința plutăritului pe Bistrița, documentele și cercetările au arătat că această
activitate era una foarte veche, chiar anterioară întemeierii statului moldav19.
Transportul lemnului pe calea apei era considerat destul de ieftin și rentabil mai ales
atunci când venea vorba de distanțe mari. Distanța pe apă Vatra Dornei−Galați era
parcursă cu plutele în 10 zile20. Cantitatea de lemn transportată cu pluta putea varia
începând cu 15-20 de mc și ajungând până la 40-50 de mc.21
Plutăritul a dat naștere și unei ocupații, aceea de plutaș. Plutașii erau ,,oameni
voinici și pricepuți, obișnuiți cu primejdia”22, care aveau diferite roluri în transportul
lemnului. Pluta era condusă de un cârmaci care era secondat de un dălcăuș. Luntrașul
era responsabil să dirijeze pluta până la un anumit punct pe care o preda apoi unui
dragoman. Dragomanul era cel responsabil cu predarea-primirea plutelor. Constantin
C. Giurescu remarca despre plutașii că se ajunsese până la a se constitui în cete de
plutași care aveau semnele lor prin care își marcau plutele23.
Pe cursul râului Bistrița erau amenajate numeroase fabrici de cherestea care erau
fie cu vapori, fie funcționau pe apă. Aceste fabrici, așa cum am arătat mai sus,
aparțineau fie unor societăți private și unor cooperative. Până la instalarea fabricilor,
lemnul era transportat cu pluta în formă brută. Tot în exploatările amenajate pe cursul
râului Bistrița au fost utilizate pentru prima dată în România ferăstraiele pe apă. Astfel,

Bistricioara, un afluent al râului Bistrița, a fost la rândul lui flotabil, ceea ce a avut un impact puternic
asupra regiunii de nord-vest a fostului județ Ciuc și pentru județul Neamț. Bistricioara era flotabilă de la
Corbu (lângă Tulgheș) și trecea prin vechea frontieră dintre Regat și Transilvania prin dreptul localității
Prisecani. Plutele de pe Bistricioara treceau în Bistrița în dreptul localității Călugăreni. Pentru ca pe
Bistricioara plutăritul să fie posibil permanent, în punctul de frontieră a fost amenajat un baraj de
acumulare – hait – care se deschidea atunci când nivelul apei era scăzut.
19
Constantin C. Giurescu, Istoria pădurii românești din cele mai vechi timpuri și pînă astăzi, Ediția a
II-a, Editura Ceres, București, 1976, p. 243.
20
Rostislav Bereziuc, Transportul lemnului în Bucovina, în ,,Bucovina forestieră”, Anul II, nr. 1/1994,
p. 10.
21
H. Brauner, op. cit., p. 8: ,,Până la Piatra Neamț plutele conțin 15-20 mc; de aici se formează plute
mai mari numite «poduri», cari conțin 40-50 mc, cari pornesc apoi în cete spre Galați.”.
22
Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 249.
23
Ibidem, p. 249.
18
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râul Bistrița a determinat și dezvoltarea economică a numeroase localități aflate pe
cursul lui – Vatra Dornei, Hangu, Bicaz, Piatra-Neamț, Letea.
Zona Piatra-Neamț care a avut cel mai mult de câștigat, din punct de vedere
economic, de pe urma traversării de către Bistrița. Brauner considera orașul PiatraNeamț ,,leagănul industriei forestiere din România”24, iar orașul și împrejurimile sale
drept ,,una din cele mai importante regiuni de industrializare a lemnului din țară”25.
Piatra-Neamț și zonele limitrofe au avut de câștigat de pe urma plutăritului și de pe
urma dezvoltării industriei de prelucrare a lemnului.
În 1929, Piatra Neamț era cel mai mare centru de tranzitare a plutelor. Aici se
făcea schimbul de plutași care conduceau apoi plutele până la confluența cu Siret și
mai departe, spre Galați. Plutele erau acostate în locuri special amenajate – scheli –
unde erau adăpostite și protejate de posibilele puhoaie. Schelii erau administrați de
comercianți care supraveheau plutele pe perioada cât rămâneau acostate. În 1929,
prețul pentru acostarea plutelor varia între 5-6 lei mc.26 La Piatra-Neamț funcționau
trei schili – Arini, Tabon și Vânători –, iar în împrejurimi la Pângărați și Viișoara. În
zonă funcționau, în 1929, 30 de întreprinderi de prelucrare a lemnului care aveau în
funcțiune 80 de gatere, doar în orașul Piatra-Neamț aflându-se 80 de gatere. În regiune
se producea în special cherestea, dar se exploata și materie primă. În orașul de sub
Pietricica funcționa o fabrică de hârtie și mucava, una de perii și articole de lemn, dar
și câteva ateliere de tâmplărie.
5. Inventarul firmelor prelucrătoare a materialului lemnos
din zona Moldova și Bucovina în 1929
În continuare, vom reda lista cu firmele care își desfășurau, în 1929, activitatea
în domeniul prelucrării lemnului în provinciile istorice Moldova și Bucovina. Vom
reproduce listele păstrând ortografia și scrierea cuvintelor așa cum apare în lucrarea
Comerțul și industria lemnului în România.
Tabelul 1: Fabrici de cherestea din zona Moldova
Firma
Localitate
Județ
Agaș Palanka
Agaș
Bacău
Aimarsohn Walter
Agaș
Bacău
«Albina» soc. cooper.
Tarcău
Neamț
«Albina» soc. cooper.
«Ardealul» soc. cooper.
Bercovici Froim

Ardeluța
Dărmănești
Fălticeni,

Neamț
Bacău

Sediu central
Comănești
Tarcău
Neamț)
Tarcău

(jud.

24

H. Brauner, op. cit., p. 10.
Ibidem., pp. 10-11.
26
Ibidem., p. 12.
25
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«Bicazul» I. Feldher
Blum I.P.
Bombiger & Holinger
«Bradul», soc. cooper.
Bragadiru & Nițescu
«Carpați», Fr. Davidovici
«Ceahlăul», soc. cooper.
Charas & Brotmann
Ciochina Margarin & Zeno Viano
Ciughieș Burach Burach
«Cracăul negru», soc. cooper.
Davidovici & Berall

Dermer Herscu & Co.

Bariera
Șoldănești
Bacău
Roznov
Bogdănești
Săvinești-Galu
Valea-Rea
Piatra-Neamț
Hangu
Cornul-Luncei

Neamț
Fălticeni
Neamț
Bacău
Neamț
Fălticeni Fălticeni,
Botoșani
Bacău
Bacău
Neamț

Agăș
Palanca
Cracaoani,
Satul Magazia
Piatra-Neamț,
Str.
Col
Roznoveanu
Băiceni Carjoae Iași

Tg. Frumos, Str.
Laur Nr. 4/ Iași

Bacău
Neamț
Fălticeni Fălticeni
Fălticeni Fălticeni

Georgescu N. & C. Berman
Ghiu Frații, s.î.n.c.
Grozești«, s.a.
»Grumăzești«, s.a.r.

Letea-Veche
Bălțătescu
Găinești
Suha
Fălticeni,
Bariera
Șoldănești
Pângărați
Grozești
Grozești
Grumăzești

»Halăuca«, soc. cooper.
Heleni A. Gheorghe
Hollinger Solomon
I.M.A.L., s.a. Frații Popovici
»Industriile Unite« Caiuți
»Intreprinderea«, s.a.

Piperic-Bobești
Brușturoasa
Bogdănești
Piatra-Neamț
Caiuți
Gărbești

Neamț
Bacău
Fălticeni

Intreprinderil for.S. Weissmann

Iași, Moara de Iași

«Fagul» s.î.n.c.
«Filiorul», soc. cooper.
Filoti N., Maxim Al., Alb. Pelz
Filoti N., Maxim Al., Alb. Pelz
«Foresta Baia» s.a.

Neamț
Bacău
Bacău
Neamț

Bacău
Vaslui

Str.

București, Str. Sf.
Vineri Nr. 8

București,
Str.
Poștei
centrale,
Nr. 3
Iași, Cuza-Vodă
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foc 24
Intreprinderil for.S. Weissmann
CucuteniVoinești
Jornescu Dumitriu
Băcești
Juster M. Peter suc.
Gărcina
Kendler Strul
Bacău
»Larga«, moștenitorii prințului G. N. Doftana, Gara
Ghica
Ștefan-Vodă
»Ferăstrăul Secu«, soc. cooper.
VânătoriiNeamțul
Littmann M. & S. Brauner
Văsiești
Macarescu G. V.
Gârcina
Manea Simion
Marcovici S. Cleja
»Mihaieti«, soc. cooper.
»Moldova«, Gheorghe D. Lalu & Co.

»Moliftul« Mihai Fodor
Pădurea Maxut

Păunești
Leca
Pipirig
Piatra Neamț,
str.
Dumitru
Lalu 4
Letea-Veche
Deleni

»Piatra Corbului«, Domeniul Coroanei Bicaz
Bicaz
»Pietrosul, soc. cooper.
Lucăcești
Bălatar
»Plăieșul«, soc. cooper.
Tg.-Neamț
Pleșul«, soc. cooper.
Mânăstirea
Neamț
»Podoleni«, soc.
Podoleni
»Poiana Almași«, Constantin Onu
Poiana Almași,
Dobreni
Popa P. Vasile
Slănic
»Proroca«, s.î.n.c.
Pângărați
Rădulescu Ion T.
»Râșcă«
»Ripiceni«, s.a.
»Rouiu

Nr. 52

Vaslui
Neamț

Piatra-Neamț

Bacău
Bacău
Bacău
Neamț

P.-Neamț, Bariera
Carol

Putna
Bacău
Neamț

Bacău
Botoșani Iași, Str. General
Mânzescu nr. 22
Neamț
Bacău
Neamț
Neamț
Neamț
Bacău
Neamț

Piatra-Neamț, str.
Cuza-Vodă 73

Doftana,
G. Bacău
Ștef.-Vodă
Râșca
Fălticeni
Movilă-Ruptă
Botoșani
Iași,
șos.
Iași,
Banca
Națională
Uniunea Română
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Rosetty R. Ioana
»Rusul«

Brușturoasă
Bogdănești

Schönburg-Waldenburg, principe
Segall I. M. & D. Rabiți
Siegler I. & Max Wechsler
Simsinsohn D.Polpel&Pichovsky
Siretul« Gh. & V. Isacescu
Soc. anonimă, fost Leib Juster & Fiu

Lucăcești
Piatra-Neamț
Sasca-Mică
Voinești
Adjud
Piatra-Neamț
Str.
I.C.
Brătianu Nr. 25
Galați,
Str.
Bădalan
Comănești
Agăș
Asău
Tarcău
Piatra-Neamț

Soc. anonimă fost P. & C. Goetz & Co.

S.A.R. fost Gustav Eichler
Stefănescu Gheorghe
»Stejarul« Frații Ichim
Styrbei Gh. Elisabeta
»Tazlău« soc. cooper.
»Oituz« soc. an.
»Traian« s.a.
»Trotușul« s.a.
»Union« s.a.

Agăș
Roman
Dărmănești
Tazlău
Soveja
Mărășești
Letea-Veche
Gara Asău
Scutaru-Onești

Bacău
Fălticeni Fălticeni, Str. Sf.
Ioan 73
Bacău
Fălticeni Fălticeni
Iași
Putna
Piatra-Neamț

Bacău
Bacău
Bacău
Neamț

Galați, Col. Boyle
9
Galați, Col. Boyle
9

Bacău
Bacău
Neamț
Putna
Bacău
Bacău
Bacău

Mărășești

Galați, Col. Boyle
9

»Unirea Română«

Fălciu, Str. Tg.
Fălciu
»Unirea« F. & B. Braunstein
Roznov
Neamț
»Varnița« soc. cooper.
Mărășești
Putna
I. Weinberg, Haim & Jancu Leibovici
Țibana
Iași
Weinberg Leon
Roznov
Neamț
(Sursa: H. Brauner, Comerțul și industria lemnului în România, Editura Krafft &
Drotleff S.A., Sibiu, 1929, p. 215-219)
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Tabelul 2: Fabrici de cherestea din Bucovina
Firma
Localitate
Județ
Sediu central
Adelstein Hersch
Voivodeasa
Rădăuți
Adelsberg Hermann
Frasin
Câmpulung Cernăuți, Str.
Armenească 4
Adelsberg Felix & M.
Bacula p. S.
Storojineț
»Aurora« s.c.g.l.
Rusca Seletin
Rădăuți
Auslaender S. & F.
Cireș
Storojineț
Axelerad Frații
Vicovul-de-Sus Rădăuți
Vijnița
Cosciuia
Cernăuți, Piața
»Banca de Est« s.a.
Storojineț
Budeniț
Unirii
Pătrăuț p. S.
Bergmann Hersch
Valea-Boului
Câmpulung
Bilgrey Carol
Vijnița
Storojineț
Braunstein & Jahr
Storojineț
Storojineț
»Brodina« Trichter & Eisenstein
Brodina
Rădăuți
Vicovul-de-Sus
Putna
Cernăuți, Str.
»Bucovina« s.a.
Rădăuți
Straja
Iancu Flondor 5
Fălcău
Buller Moses & Medel
ȘipoteleRădăuți
Sucevei
Paltin
»Bușteanul Bucovinei« s.c.g.l.
ȘipoteleRădăuți
Cernăuți, Str.
Sucevei
Iancu Flondor
19
Corlatan Ștefan & Eusebie Suflețel
Pojorâta
Câmpulung

»Dacia« s.a.

Hilce
Bănila Storojineț
moldovenească
Vicovul-de-Jos Rădăuți

Dechner Max
Deligdisch M. & Co.
Diaconu Th. Gh. & N. I. Iosef
Dollberg Frații
Drukmann & Sand
Drukmann & Weisselberger

Pătrăuți p. S.
Jadova
Vama
Putna
Deia-Frumosul
Pătrăuți p. S.

»Cosminul« s.a.

Cernăuți
Iași,
Str.
Mârzescu 22

Storojineț
Storojineț
Câmpulung
Rădăuți
Câmpulung
Storojineț
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Engler & Grasberg

Ciudeiu

Storojineț

Eșanu Frații I. C.A. Piedemonte
Fischler I. & S. Wildman

Vama Prisaca
VatraMoldoviței
Vama
Moldovița
Sadova
Voivodeasa
Berhomet p. S.

Câmpulung
Câmpulung

Câmpulung
Iacobeni
Bănila p. S.
Mărgina
Straja
Mega
Cireș-Davideni
Bănila
Gura-Putnei
Rădăuți
Câmpulung
Stăneștii-de-Jos
Breaza
Lențeștii-de-Jos
GuraHumorului
Capul-Codrului
Măneuți
Valea-Putnei
GuraHumorului
Pătrăuții-de-Sus
Câmpulung
Vicovul-de-Sus
Storojineț
Vama
Frasin
Vatra-Dornei

Câmpulung
Câmpulung
Storojineț
Rădăuți
Rădăuți
Storojineț
Storojineț
Storojineț
Rădăuți
Rădăuți
Câmpulung
Storojineț
Câmpulung
Cernăuți
Câmpulung

Fondul bisericesc ortodox
»Forestiera« s.c.g.l.

Goldenzweig Moses
Goldenzweig S. & I. Scheurmann
Gotesman Mendel
Goth Feivl
Gottlieb Mayer
Greig Carol
Grigorcea Ana & S. Mavrocordato
Gross Mayer
Grumberg, Dolberg & Co.
Harth Frașii & Co.
Hoffer Carol
Iahr Haber & Frații Schapira
Jurgrau Iacob & Co.
Kirmayer Isak
Kisslingher M. & Scharipa
Kissman Iacob & Clara
Kraft David Leib
Krumholz Itzig
»Silex« I. Leibovici
Leizer Abraham & Co.
»Lucina« s.c.g.l.
Maidanek A. & I.
Margulies Moses
Meltzer S. & A. Roll
»Moldova« s.c.g.l.

Cernăuți, Str.
General
Mircescu 13

Câmpulung
Rădăuți
Storojineț

Cernăuți, Str.
Pictorul
Buccevschi 2

Suceava
Rădăuți
Câmpulung
Câmpulung
Storojineț
Câmpulung
Cernăuți
Storojineț
Câmpulung
Câmpulung Cernăuți
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»Moldovița« s.c.g.l.

Ruși-Moldovița

»Molidul« s.c.g.l.

Molid

»Noua Sulița« s.a.

Sulița-Nouă

Osias Hass
»Pădurea românească« s.g.c.l.

V.-Dornei,
Roșu
Slobozia
Comănești

»Paltinul« s.c.g.l.

Păltinoasa

Prâslea Ion & Co.
Picher S. & Fiu
»Pojorâta« Gingold & Knauer s.c.g.l.

Pojorâta
Pojorâta
Pojorâta

Rafael Saud
»Rarăul« s.c.g.l.

Argel
Ruși-Moldovița
DorneștiMănești
Brodina
Crasana-Putna
FundulMoldovii
Panca
Sucevița
Frasin-Bucșoaia

»România« s.c.g.l.
Rudich Iosif
Schaechter Aron Herengher
Schaeffer S.
Scharf Naftuli
Schiller Franz
Schuller Frații & Mechel
Schuller Frații & Mechel
»Seletinul« s.c.g.l.
»Seletinul« s.c.g.l.
Singher Emanuel
P. & C. Goetz s.a.

ȘipoteleSucevei
Seletin
Plosca
Ispas
Cacica
Vatra-Dornei

P. & C. Goetz s.a. »Concordia«

Vatra-Dornei

Câmpulung Cernăuți, Str.
Petrino 2
Câmpulung Cernăuți, Str.
Iancu Flondor
16
Cernăuți
Cernăuți, Str.
Catedralei 10
Câmpulung
Storojineț

Cernăuți, Str.
Iancu Flondor
19
Câmpulung Cernăuți, Str.
Dr. Reiss 3
Câmpulung
Câmpulung
Câmpulung Cernăuți, Piața
Unirii
Câmpulung
Rădăuți
Cernăuți, Str.
Iancu Flondor
Rădăuți
Cernăuți
Storojineț
Câmpulung
Storojineț
Rădăuți
Câmpulung Cernăuți, Str.
General
Mircescu 13
Rădăuți
Rădăuți
Rădăuți
Storojineț
Storojineț
Suceava
Câmpulung

Rădăuți
Cernăuți
Cernăuți

Galați, Str. Col.
Boyle 9
Câmpulung Galați, Str. Col.
Boyle 9
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P. & C. Goetz s.a.

Steinhorn Angzel
»Suha« s.c.g.l.
Surcheș Josef și Hermann
»Uniunea română« s.c.g.l.

Cernăuți,
Suburbia
Clucucica
GuraHumorului
Stulpicani

Cernăuți,
str.
Col. Boyle 9
Câmpulung
Câmpulung Cernăuți, Piața
Unirii
Rădăuți
Câmpulung Cernăuți, Str.
Iancu Flondor
Rădăuți
Câmpulung
Câmpulung
Câmpulung

Vicovul-de-Sus
Gura-Negri,
Vatra-Dornei
Ușer Moses & Malke
Marginea
»Uzina electrică« s.î.n.c.
Câmpulung
Vogel Oscar
Valea-Putnei
Wagner Israel
GuraHumorului
Wagner Pincas & Comp.
Stulpicani
Câmpulung
Wicke Fritz
Solca
Suceava
(Sursa: H. Brauner, Comerțul și industria lemnului în România, Editura Krafft &
Drotleff S.A., Sibiu, 1929, pp. 226-228)

Tabelul 3: Fabrici de lăzi, cutii și butoaie din Moldova și Bucovina
Firma
Localitate
Județ
Sediu central
»Doaga« s.a., fabrică de butoaie, doage Botoșani,
Str.
etc.
Aprodul Purice 6
»Foresta Baia«, s.a. fabrică de butoaie Fălticeni
»Vulturul« Engelbert, Beka & Co., Piatra
Neamț,
fabrică de lăzi
Str. Carol 131
Zajanozoovschi & Fiii, fabrică de Cernăuți,
Str.
butoaie
Roma 54
(Sursa: H. Brauner, Comerțul și industria lemnului în România, Editura Krafft &
Drotleff S.A., Sibiu, 1929, pp. 229-230)
Tabelul 4: Fabrici de calapoade, tocuri si cuie de lemn în Moldova și Bucovina
Firma
Localitate
Județ
Sediu central
»Americana« Davidec I., König C. & G. Roman,
Str.
Vasiliu, fabrică de lemn
Cuza-Vodă 70
Berl B. M. Baron & Co., fabr. de cuie Gara Ițcani
Suceava
de lemn americane
»Doamna« P. Laiu & I. Georgescu, Piatra
Neamț,
fabrică de cuie de lemn
Str.
Regina
Elisabeta
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Grünberg L. Artur, fabrică de cuie de Piatra-Neamț,
Piatra-Neamț,
lemn
Str.
Sub
Str.
Petru
Piatricică 80
Rareș
Kuhnel Johann succesori, fabrică de Piatra
Neamț,
cuie de lemn
Str. Carol 181
»Perfect«, s.c.g.l., fabrică sistematică Gara Ițcani, Str. Suceava
de cuie de lemn
Duzinghevici 18
»Rezistența« Zaitz Emil, fabrică de Iași, Str. Lungă 1
tocuri de ghete
(Sursa: H. Brauner, Comerțul și industria lemnului în România, Editura Krafft &
Drotleff S.A., Sibiu, 1929, pp. 230-231)
Tabelul 5: Fabrici de mobilă în Moldova și Bucovina
Firma
Localitate
Județ
»Berleon« Meisselmann & Fiu, fabrică Cernăuți,
Str.
de mobile
Mănăsteriștea
»Cireșoaia«, ing. Luca C. Cruțescu, Târgu-Ocna
Bacău
fabrică de mobile și tapițerie
»Coroana« Rosner Isodor & B. Focșani,
str.
Silberstein, fabrică de mobile
Chesat 24
Estoc bela & Bogdan Corneliu, fabrică Bacău, str. Neagoe
de mobile
Vodă 21
»Fabrifag« s.a.r. ptr. mobile
Fălticeni,
str.
Școala Domnească
15
»Fortuna«, fabrică de mobile din lemn
Iași, Str. Pavlov 6

Sediu central

București, G.
C.
Cantacuzino 2

»Furnica«, s.c.g.l. pentru prelucrarea Cernăuți,
Str.
lemnului și a fierului
Regele Ferdinand
14
»România«, fabrică de mobile și Cernăuți, Grădina
tâmplărie
publică
Silvian D. & Fr. Sapsa, fabrică de Piatra-Neamț
mobile și ind. lemnului
»Thoner«, s.c.g.l., prima fabrică Rădăuți, Str. Sf.
Cernăuți, Str.
bucovineană de mobile
Ion Nou 19
Flondor
Vaida A., fabrică de mobile și tâmplărie Târgu-Ocna, Str. Bacău
Doamnei 4
(Sursa: H. Brauner, Comerțul și industria lemnului în România, Editura Krafft &
Drotleff S.A., Sibiu, 1929, pp. 232-237)
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Tabelul 6: Fabrici de perii, bidinele, pensule și site în Moldova și Bucovina
Firmă
Localitate
Județ
Sediul central
Postelnic Josef, prima fabrică mecanică Rădăuți
Bucovina
bucovineană de perii și pensule
»Progresul« S.M. Goldfarb & Fiul, Piatra-Neamț, Str.
s.î.n.c., fabrică de perii, pensule și Sub Pietricică
industria lemnului
Soc. An. Pentru industria de lemnărie și Piatra-neamț, Bperii (fost Leopold Bach)
dul Costinescu
(Sursa: H. Brauner, Comerțul și industria lemnului în România, Editura Krafft &
Drotleff S.A., Sibiu, 1929, pp. 237-238)

Firma

Tabelul 7: Firme de tâmplărie în Moldova și Bucovina
Localitate
Județ

Sediu
central

»Arhitectura Română«, s.c.g.l.

Câmpulung/Bucovina,
Târgul Vitelor
»Danubiul« Vasiliu P., fabrică de Galați, Str. Mircea
tâmplărie și mobile
Vodă 88
»Fulgerul« I. Solomon și Fii, s.î.n.c., Iași, Str. Uzinei 76
fabrică pentru industria lemnului
Himan Adolf, fabr. de tâmplărie
Vatra-Dornei
Câmpulung
Bucovina
»Moldova«, fabrică pentru industria Iași,
Str.
Sf.
lemnului
Constantin 17
Schreiner Rudolf,
fabrică de Iași, Str. Arcului 5
tâmplărie
»Stejarul«, s.î.n.c., fabrică de Iași, Str. Arapului 79
tâmplărie mecanică
Trass Bloch, s.a., fabrică de Iași, Str. Sălciilor 20
Iași, Strada
tâmplărie mecanică
Unirei 7
(Sursa: H. Brauner, Comerțul și industria lemnului în România, Editura Krafft &
Drotleff S.A., Sibiu, 1929, pp. 239-244)
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Tabelul 8: Fabrici de articole de menaj, voiaj și împletituri în Moldova și
Bucovina
Firma
Localitate
Județ
Sediu
central
Iairchelevici H. & A. Frații, fabrică de Bucium
Iași
obezi
Marcovici Albert, fabrică de obezi
Vaslui
Sirochi G. & M. Soifelbaum, fabrică de Adâncata
Storojineț
colaci de lemn pentru roate
Steaua Putnei«, s.î.n.c. pentru industria Focșani, Str. Dogăriei
lemnului aburit
(Sursa: H. Brauner, Comerțul și industria lemnului în România, Editura Krafft &
Drotleff S.A., Sibiu, 1929, pp. 245-246)

Firma

Tabelul 9: Distilerii de lemn în Moldova și Bucovina
Localitate
Județ

Sediu
central

Distileria de lemn Dărmănești
Dărmănești
Bacău
(Sursa: H. Brauner, Comerțul și industria lemnului în România, Editura Krafft &
Drotleff S.A., Sibiu, 1929, p. 246)
Tabelul 10: Firme de hârtie și celuloză în Moldova și Bucovina
Firma
Localitate
Județ
Sediu central
»Letea« s.a.r. pentru industria hârtiei
Letea-Nouă
Bacău
București,
Str.
Matei
Milo 9
»Piatra Neamț«, fabrică de hârtie și Piatra-Neamț, Str.
București,
mucava
Colonel
Str. Paris 4
Rosnoveanu
(Sursa: H. Brauner, Comerțul și industria lemnului în România, Editura Krafft &
Drotleff S.A., Sibiu, 1929, p. 247)
6. Concluzii
Interesantă și unică prin tematica abordată în acele timpuri, cartea lui H. Brauner
prezintă, totuși, mai multe lacune. Am putut constata că atenția era îndreptată spre
marile zone de exploatare forestieră fără a se menționa și alte regiuni unde se realizau
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activități de prelucrare și comercializare a lemnului și a produselor din lemn. Cu toate
acestea, lunga listă cu firmele care desfășurau activități de prelucrare a lemnului,
precum și observațiile pertinente pe care le face cu privire la industria lemnului din
Moldova și Bucovina interbelice constituie informații importante care pot sta la baza
unei cercetări mai aprofundate.
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Anexe
Abrevieri utilizate de H. Brauner (în ordine alfabetică)
fbr. – fabrică
ind - industrie
ptr. – pentru
s.a. – societate anonimă
s.a.r – societate anonimă română
s.c.g.l – societate de comerț și gestiunea lemnului
s.î.c.l. – societate în nume colectiv
soc. cooper. – societate cooperativă
suc. – sucursală
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EPIDEMIILE PE TERITORIUL ROMÂNIEI ÎN SECOLUL AL
XX-LEA
*
EPIDEMICS ON THE TERRITORY OF ROMANIA IN THE
TWENTIETH CENTURY
*
ÉPIDÉMIES SUR LE TERRITOIRE DE LA ROUMANIE AU XXE
SIÈCLE
Prof. drd. Emanuel BĂLAN1
Rezumat: Acest studiu tratează istoria epidemilor care au lovit România în secolul XX de la
tifosul exantemic din 1916-1918 până la gripa din 1971-1972. Epidemiile de gripă, noul inamic al
omenirii, milioane de morți în întreaga lume de ani de zile, dar mama tuturor pandemiilor este
considerată gripa spaniolă din 1918-1920. De fiecare dată când umanitatea a fost prinsă pe picior
greșit, virusul suferă mutații genetice cu fiecare focar.
Cuvinte cheie: epidemie, România, carantină, tifos, malarie, gripă
*
Abstract: This study deals with the history of the epidemics that hit Romania in the twentieth
century from the exanthemous typhus from 1916-1918 to the flu from 1971-1972. The flu epidemics, the
new enemy of mankind, millions of deaths worldwide for years, but the mother of all pandemics is
considered the Spanish flu of 1918-1920. Every time humanity has been caught on the wrong foot, the
virus undergoing genetic mutations with each outbreak.
Keywords: epidemic, Romania, quarantine, typhus, malaria, influenza
*
Résumé: Cette étude traite de l'histoire des épidémies qui ont frappé la Roumanie au XXe
siècle depuis le typhus exanthématique de 1916-1918 jusqu'à la grippe de 1971-1972. Les épidémies de
grippe, le nouvel ennemi de l'humanité, des millions de morts dans le monde depuis des années, mais la
mère de toutes les pandémies est considérée comme la grippe espagnole de 1918-1920. Chaque fois que
l'humanité a été prise du mauvais pied, le virus subit des mutations génétiques à chaque épidémie.
Mots clés: épidémie, Roumanie, quarantaine, typhus, paludisme, grippe

În istoria omenirii puține cuvinte au o semnificație macabră dar și o istorie
dureroasă și incitantă precum cuvântul „epidemie”. Dacă în istoria lumii până la 1900
au fost perioade când bolile scriau istoria și făceau legea, decimând populații mai mult
decât războaiele, devenind astfel inamicul invizibil, nici după 1900 lumea nu a fost
lipsită de astfel de episoade dureroase, cel mai bun exemplu este gripa spaniolă care a
ucis între 50 și 100 de milioane de oameni, fiind cea mai letală pandemiei, după
Moartea Neagră, din istoria lumii.
1
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În cele ce urmează vom face o scurtă incursiune în istoria celor mai letale
epidemii care au lovit România în perioada 1916-1980.
Epidemia de tifos exantematic din 1914-1922
Epidemia declanșată și răspândită pe fondul Primului Război Mondial a ucis
300.000 de oameni numai în vechiul Regat, fără a socoti pe cei din Basarabia (19181920) din Bucovina (1919) și Transilvania (1919), în ultimele două provincii situația
epidemiologică fiind net superioară. Epidemia a curmat și viața salvatorilor, aproape
350 de medici (aproximativ o cincime din corpul medical) și 1.000 de sanitari români,
precum și 4 medici francezi, alături de un număr mai mare de infirmiere din Misiunea
Militară Franceză.2
Tifosul exantematic este transmis de către păduchele de corp (ectoparazit
specific oamenilor, care suge sânge și care trăiește și se înmulțește în îmbrăcăminte)3.
În timp de război când stresul, lipsa de igienă precum și schimbarea hainelor în lunile
de iarnă sunt frecvente, sunt mari șansele unei epidemii. Explozia de cazuri este în
sezonul rece, cu un vârf la sfârșitul iernii și începutul primăverii4. Cele mai multe
îmbolnăviri sunt la persoanele de peste 40 de ani, care fac și forme mai severe, dar nu
sunt excluse nici persoanele de până în 40 de ani care fac forme mai ușoare. Boală
imprevizibilă, tifosul epidemic poate să reapară brusc atunci când este perturbată
organizarea socială. Războaiele asigură condiții optime pentru ca păduchii să se poată
înmulți, astel încât bolile care li se asociază, precum tifosul exantematic, febra de
tranșee și febra recurentă pot genera dezastre. Cele mai bune metode de protecție sunt
educația sanitară, igiena colectivă și personală5.
La începutul secolului al XX-lea, România era bântuită de numeroase boli
infecto-contagioase, precum tifosul, holera, dizenteria, malaria sau difteria, cărora li se
adauga și bolile social-medicale precum pelagra, tuberculoza sau alcolismul. Deși
legislația sanitară românească era la nivel european, aceasta nu era aplicată, dovadă
proasta pregătire și dotare a serviciului sanitar al armatei, evidențiată prin cei peste
1.000 de soldați morți de holeră și nu de gloanțe în cel de Al Doilea Război Balcanic.
Singur în această luptă cu combaterea holerei a fost profesorul Ioan Cantacuzino.
Primele cazuri de tifos au apărut încă din debutul campaniei mlitare din 1916,
în Dobrogea, cazuri care s-au îmnulțit după retragerea armatei române din zonă. La
doar câteva săptămâni de la debutul campaniei militare, la începutul lunii septembrie
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J. Cantacuzène, L'épidémie de typhus exanthématique en Roumanie pendant la derniere guerre, în
„Bulletin de la Société de pathologie exotique”, Tome XIII – 1920, Masson & Cie., Paris, 1920, p. 274.
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Rezak Drali, Philippe Brouqui And Didier Raoult, Typhus in World War I, în „Microbiology Today”,
mai, 2014, p. 69-70.
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erau semnalate cazuri de tifos la Galați în rândul soldaților răniți ruși și sârbi6. Cazurile
s-au înmulțit astfel că, după 28 septembrie erau semnalate și în rândul civililor7, câteva
cazuri fiind semnalate tocmai la Piatra Neamț8. Situația s-a agravat pe fondul retragerii
haotice în Moldova, civili și militari suprapopulând așezările iar condițiile de trai și de
igienă au amplificat răspândirea virusului9. Pentru început posibilitățile de
despăduchere și de izolare a celor bolnavi lipseau, unitățile militare retrase în Moldova
pentru refacere, foloseau bordeiele pentru adăpostul soldaților. Acestea erau săpate în
pământ cu două intrări opuse între care se afla un culoar, pe laterale fiind paturile. Fără
ferestre în cele mai multe cazuri, imposibil de deparazitat, erau mediul perfect pentru
dezvoltarea păduchilor și a infecției. Evoluția defavorabilă României și forțelor sale
armate a ostilităților militare a făcut ca circumstanțele demografice, biologice și cele
generale igienico-sanitare să se modifice sensibil. Astfel, în Moldova pe un teritoriu
care reprezenta cu ceva mai mult de un sfert din teritoriul de atunci al statului român,
se găseau la începutul anului 1917 pe lângă populația proprie, 1,5 milioane de
refugiați, militari, tineri recruți din contingentele 1917-1920 și mai mult de 20.000 de
răniți și de bolnavi. Alături de aceștia se aflau și trupele rusești amice, cu o stare
sanitară prezentând carențe semnificative10.
În timpul războiului, Regina Maria s-a implicat activ în combaterea bolii, fără
„teama și scârba de molimă”11 și „cu un dispreț desăvârșit de pericol”12.
Cum molima se răspândea în Dobrogea, în urma unor investigații realizate în
perioada 9-12 septembrie 1916, locotenentul D. Mezincescu, igienist la Armata de
Sud, propunea înființarea și complementarea unor spitale de boli contagioase la
Cernavodă, Medgidia, Murfatlar și Constanța dar și luarea unor măsuri profilactice
precum: despăducherea, instalarea de trenuri băi, retragerea pe rând a trupelor pentru a
se putea lua măsurile igienico-sanitare necesare și reaprovizionarea soldaților cu
îmbrăcăminte corespunzătoare13. Printr-un înalt ordin regal, la 27 septembrie 1916,
profesorul Ioan Cantacuzino a fost însărcinat cu acțiunea de combatere a bolilor
contagioase și a primit puteri depline în acest sens14. La 1 februarie 1917 lua ființă
Directoratul Sănătății Publice (DSP) instituție care fost destinată să asigure
coordonarea și legătura dintre serviciile sanitare civile și militare ale Marelui Cartier
General și Ministerului de Război15. În subordinea sa au intrat spitalele de contagioși,
echipele lor volante, precum și toate spitalele din zona interioară, iar la conducerea sa
Vasile-Leontin Stoica, Serviciul Sanitar al Armatei Române în perioada 1914-1919, teză de doctorat,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Chișinău, 2012, p. 56.
7
Ibidem, p. 57.
8
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a fost numit doctorul Cantacuzino. Acesta dispunea de puteri aproape dictatoriale și a
găsit un colaborator excelent în persoana medicului inspector șef al Marelui Cartier
General, Nicolae Vicol16.
Alegerea lui Cantacuzino a fost de bun augur, acesta trecând peste toate
obstacolele și adversitățile, a reușit să pună la punct un sistem de depistare și izolare a
bolnavilor dar și măsuri profilactice și de combatere a bolii.17
Pentru că nu existau centre de izolare și despăduchere, cu ajutorul Serviciului
de Construcții al Marelui Cartier General și a unui corp de ingineri condus de
Constantin Răileanu, au fost construite centre de izolare și despăduchere18. Cei bolnavi
au fost internați în spitale militare iar echipe mobile mergeau în teritoriu pentru a
depista suspecții și cazurile de tifos, precum și transportul acestora la spital, cât și pe
acela de a organiza deparazitarea19. În zona frontului măsurile au vizat despăducherea,
fiind montate instalații de duș și cuptoare speciale de deparazitare a efectelor, care au
fost folosite regulat20. Pentru ca trupele de pe front să nu fie infectate de rezervele
venite din spatele frontului, au fost luate măsuri în acest sens prin înființarea unor stații
intermediare de carantină la mică distanță de linia frontului. Aici trebuiau să stea sub
observație, după o deparazitare riguroasă, un număr de zile egal cu perioada medie
de incubație a bolii21. Un astfel de centru a fost la Galbeni, Bacău.
Explozia epidemică a avut loc în primele luni ale anului 1917, după finalizarea
retragerii armatei și civililor în Moldova, astfel că registrele medicale încep să fie pline
de diagnostice precum „gripă infecțioasă” sau „stare tifică gravă”, adică cazuri de tifos
exantematic22.
Spre sfârșitul lunii ianuarie, epidemia devine oficială, mortalitatea fiind doar în
acea lună de 7-9%23.
Lipsa unor măsuri generale, rapide și eficiente a făcut ca epidemia să se extindă
cu mare rapiditate, astfel că la începutul lunii februarie a crescut exponențial și
mortalitatea24. Dacă trupele de pe linia frontului au fost mai puțin afectate de epidemie
datorită alimentației și igienei, cele aflate în spatele frontului pentru refacere au fost
decimate de virus. Vârful acestei epidemii a fost atins în luna martie 1917, când
mortalitatea a fost de peste 30%25. A urmat apoi o pantă descendentă a epidemiei, în
luna iunie cazurile de mortalitate erau de 10%, iar în iulie erau semnalate doar cazuri
izolate, fapt care l-a determinat pe medicul Cantacuzino să declare că epidemia este
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stinsă26. Această recurență a epidemie se datora măsurilor eficiente de profilaxie, fiind
semnalate în cursul verii lui 1917 doar cazuri izolate, însă venirea anotimpului rece și
condițiile de igienă au determinat reapariția epidemiei dar fără puterea avută la
începutul anului 191727.
Nu puţine erau familiile în care tatăl murise pe front, iar copiii rămaseră orfani
şi de mamă care sucombase de tifos exantematic sau altă maladie.
Autorităţile centrale şi locale vor încerca impunerea unei mobilizări generale în
faţa dezastrului provocat de epidemie în multe sate şi oraşe, însă populaţia
înspăimântată şi slăbită de pe urma acestor încercări era uneori incapabilă să
reacţioneze, iar fuga în pădure reprezenta câteodată alternativa cea mai viabilă.
În judeţul Roman, circularele şi directivele primite şi emise de Protoierie sunt
extrem de numeroase şi reflectă starea inimaginabilă în care se găsea populaţia.
Judeţul Roman a fost, alături de Iaşi, printre cele mai afectate regiuni de pe
urma flagelurilor neîndurătoare. Raportul prefectului pe anul 1917 arată că „Niciodată
n-a fost atât de încercat judeţul Roman de epidemii ca în anul acest”. Era acelaşi
sentiment că trăiau cele mai dificile momente din istorie. Tifosul exantematic şi febra
recurentă au dat mult de lucru autorităţilor şi personalului medical. Deşi armata era
percepută ca instituţia care asigură acel sentiment de linişte şi protecţie, de această
dată, ea se transformă în agentul aducător de rele, pentru că mare parte din rapoartele
vremii menţionează faptul că soldaţii sunt cei care au adus aceste rele pe „capul
locuitorilor”28.
Statisticile oficiale sunt relevante pentru numărul imens de victime, de
exemplu, comuna Cuza Vodă, din acelaşi judeţ, la o natalitate de 50 copii au existat în
jur de 700 de morţi, iar pentru tot judeţul, la un număr de 2688 de naşteri au fost 8935
decedaţi în perioada ianuarie-octombrie 1917. Numărul cel mai mare de morţi era dat
de cei peste 20 de ani, cea mai mare parte dintre ei contaminaţi de bacilii maladiei.
Însă, aşa cum reiese din acelaşi raport, bătrânii erau cei mai predispuşi la îmbolnăviri
şi au decedat în număr foarte mare şi din cauza unor privaţiuni extreme: foamete, iarna
friguroasă, lipsurile şi munca dificilă şi continuă pentru a suplini lipsa celor plecaţi pe
front; toate acestea reprezintă realităţi care întregesc grozăviile războiului29.
Nu lipsesc nici descrierile epidemiologilor cu privire la tifosul exantematic şi la
modul cum se manifestă boala: „Mult mai severă trebuie să fie despăduchierea
bolnavului. Aici raderea părului şi inducerea pielii cu o substanţă parazilicidă:
carbonat de sulf, anisol, globeol, petrol, dezinfectarea rufăriei şi hainelor la etuvă şi
ferirea personalului şi medicilor prin costume impermeabile, netede şi închise la braţe
şi picioare sunt indispensabile. Trebuie încă ţinut socoteală de faptul că boala e mult
mai uşoară pentru tineri decât pentru persoane mai în vârstă. La tineri mortalitatea
26

Ibidem, p. 273, 290.
Vasile-Leontin Stoica, op. cit, p. 110.
28
SJAN Neamţ, fond Protoieria judeţului Roman, dosar 409/1917 -1918, f. 73.
29
Ibidem, f. 74.
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fiind de 4-10%, pe când pentru persoane peste 40 ani, ea este de 50-60% … Am
studiat mai de aproape leziunile inimii în această boală, căci moartea survine de
obicei din cauza slăbirii inimii. Am găsit la oamenii mai în vârstă care au sucombat
de tifos exantematic şi în cele din urmă la autopsia regretatului coleg Dr. Râpeanu, că
inima era mult mărită şi dilatată şi miocardul gros, palid şi friabil. Şi rinichiul suferă
de multe ori în tifos exantematic, precum şi în febră recurentă şi cred că nu numai
hemoragiile mici multiple, dar şi micii noduli embrionari, mai cu seamă un edem
meta-chromatic (mai mult eozinofil) al ţesutului interstiţial mai pronunţat în piramide,
contribuie la insuficienţa lor şi grăbesc moartea”30.
Alături de medicii români, în lupta cu epidemia au fost și membrii Misiunii
Militare Franceze, a Crucii Roşii Americane sau a Crucii Roşii Britanice. Un martor
al tragediei medicale din acele vremuri a fost ofițerul francez Marcel Fontaine,
membru al Misiunii Militare Franceze, care nota în jurnalul său: „vasăzică
supravieţuisem marilor măceluri din Belgia, Champagne, Artois, Verdun, ca să
sfârşesc prosteşte în patul meu din cauza a patru păduchi. Fiindcă nu găsisem mai
mulţi în lenjerie”31 și continua ofițerul, „situaţia bietei mici Românii este chiar demnă
de milă”32. Acesta mai nota în jurnalul său, în decembrie 1917, „pentru populaţia
civilă este foarte greu de trăit acum. Nu se găseşte nimic de cumpărat. Eşti silit să stai
la coadă zile întregi la primărie ca să primeşti ceva: de exemplu, 20 de verze pe lună
pentru o familie, nici o altă legumă. Nu se găsesc nici gaz, nici lumânări, nici lemne.
Nimic. E sărăcie lucie”33.
Un alt martor ocular, Constantin Kirițescu nota: „Ca şi cum iarna grozavă,
foametea, lipsa de combustibil, de îmbrăcăminte şi de mijloace de transport n-ar fi fost
de ajuns pentru ţara nenorocită şi pentru armata prăpădită, un nou flagel, mai teribil ca
toate celelalte, se abătu asupra Moldovei: epidemia tifosului exantematic. Celelalte
lipsuri de tot soiul i-au înlesnit terenul. Convoiurile militare şi de refugiaţi umpluseră
oraşele şi satele. Casele erau înţesate; în câte o odaie erau îngrămădiţi, unii peste alţii,
câţi puteau să încapă. Spitalele nu mai puteau primi pe nimeni. Câte doi-trei bolnavi
răniţi într-un pat, iar alţii întinşi pe jos, fără măcar un aşternut de paie, fără plamumă,
fără îngrijire. Gările erau pline de răniţi şi de bolnavi în agonie, aşteptând trenurile
care nu mai soseau, ori care nu mai puteau pleca. În frigul de -20 -25 grade, bietele
trupuri omeneşti, minate de frig, de foame, de răni, se stingeau, şi când moartea nu
venea ca urmare a inaniţiei, a îngheţului, a cangrenării rănilor neîngrijite sau
neoperate, rămânea un corp slăbit, un cadavru viu, terenul cel mai priincios izbucnirii
epidemiilor. Murdăria era de neînlăturat; ea se îngrămădea în locuinţe şi pe corpul
SJAN Neamț, fond Consiliul de Administraţie al Spitalelor Militare Neamţ, dosar 3/1916-1917, ff.
347-348, 352.
31
Marcel Fontaine, Jurnal de război. Misiune în România. Noiembrie 1916 – aprilie 1918, cu
fotografiile autorului. Introducere de Daniel Cain, traducere din franceză şi postfaţă de Micaela
Ghiţescu, Editura Humanitas, București, 2016, p. 108.
32
Ibidem, p. 293.
33
Ibidem, p. 289
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oamenilor. Cu ce s-ar fi putut întreţine curăţenia, când nu erau rufe de schimb, nu era
foc, nu era petrol, nu era săpun? Ca urmare, paraziţii se înmulţiră; în curând ei
mişunau peste tot locul: prin case, prin vagoanele trenurilor, prin trăsuri şi mai ales
prin zdrenţele oamenilor. Cu neputinţă să te fereşti de ei. În cortegiul flagelelor,
păduchele este tovarăşul nedespărţit al mizeriei.
Alături de tifosul exantematic se ivi febra recurentă, care dacă nu ucide ca cea
dintâi, slăbeşte şi distruge tot ce e putere în corpul omenesc. Cele două epidemii, în
special tifosul exantematic, ajutate de aglomeraţia şi promiscuitatea populaţiei, de
debilitatea ei, de lipsa mijloacelor de prevenire şi de combatere, s-au întins până ce au
luat proporţii catastrofale”34.
În teritoriile aflate sub ocupația germană, epidemia a făcut ravagii în rândul
populației, în timp ce trupele germane au rămas aproape neatinse de tifos ca urmare a
măsurilor luate35.
Populația a rămas fără asistența sanitară, medicamentele nu se găseau,
depozitul central de medicamente ale statului român a fost confiscat și trimis în
Germania de către Administrația Militară Germană din România, cel mai afectat fiind
Bucureștiul și pe fondul lipsei numeroaselor produse de strictă necesitate36.
Situația celor infectați s-a agravat în vara și toamna anului 1918, lipsa
medicamentelor fiind acută, ajungându-se până acolo încât să lipsească și îngredientele
de bază pentru receptură, precum alcoolul denaturat, uleiul sau zahărul37. Existau puțin
medici și farmaciști, ceea ce făcea destul de dificilă tratarea celor bolnavi.
Pacea de la București din aprilie 1918, a complicat situația sistemului sanitar
confruntat cu lipsa medicilor și a medicamentelor, plecarea medicilor străini din cadrul
unor misiuni militare, în plus, demobilizarea trupei urma să amplifice riscul
epidemic38. Toate acestea au făcut ca în Muntenia tifosul să facă ravagii și în cursul
anului 1919 cu numeroase victime39.
Imediat după Primul Război Mondial, tifosul a rămas principala boală printre
bolile infecțioase din mediul rural, astfe că, în 1919 reprezenta 61% din îmbolnăviri,
cu 56.042 de cazuri.40. Ca urmare a măsurilor luate, ponderea tifosului a scăzut la 2%
în perioada 1925-1930, pentru a ajunge sub 2% până în anul 193041.

Kirițescu, Constantin; Istoria războiului pentru întregirea României, vol. II, Editura Științifică și
Enciclopedică, București, 1989, p. 373.
34
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J. Cantacuzène, art. cit., p. 271.
Istoria Medicinei ..., Bologa, 1972, p. 274.
37
Bogdan Teodorescu, Boli și asistență sanitară în România anilor 1917-1918 , în „Studii și articole de
istorie”, 85/2018, p. 69.
38
Ibidem, p. 63.
39
Vasile-Leontin Stoica, op. cit. p. 135.
40
Ibidem, p. 153.
41
Andrei Tudorel, România. Un secol de istorie, date statistice, Editura Institutului Național de
Statistică, București, 2018, p. 85.
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Evoluția epidemiilor interbelice (1919-1938)
În perioada interbelică România a continuat să se confrunte cu bolile
infecțioase, în 1919 cei mai mulți bolnavi din regat aveau tifos exantematic,
majoritatea în mediul rural, iar varicela era a doua boală contagioasă, boală care își va
reduce spectaculos numărul de cazuri până în 1938.
În anul 1923 s-a înregistrat un număr mare de îmbolnăviri şi, respectiv, de
decese provocate de tifosul exantematic, boală specifică celor care au fost în război,
dar niveluri chiar mai mari ale incidenţei şi mortalităţii s-au înregistrat şi din cauza
scarlatinei, febrei tifoide şi tusei convulsive. Însă până în 1926, numărul deceselor s-a
redus continuu la aproape toate bolile conform tabelului de mai jos42:
Boala
Variolă
Tifos
exantematic
Febră
recurentă
Febră tifoidă
Disenterie
Difteria
Scarlatina
Tusea
convulsivă
Total

1920

1922

1926

1929

cazuri
3362
45907

decese
781
4651

cazuri
865
3902

decese
153
392

cazuri
2439

decese
220

cazuri
1512

decese
192

20580

340

443

8

-

-

-

-

6583
3712
2246
15605
12884

831
582
193
2033
1195

5975
989
1519
29216
9565

627
175
220
3375
660

5547
1050
1950
11570
12544

638
132
316
676
693

5502
3410
3339
22100
21611

580
401
552
1371
1063

110879

10606

52474

5610

35100

2675

57564

4163

În structura clasei mari de boli infecţioase, în perioada de după Primul Război
Mondial (1916 - 1918), a dominat tifosul exantematic, extrem de virulent prin gradul
de expansiune.
La un an după război, în 1919, acesta deţinea o pondere de 60,36% din
îmbolnăviri. Prin măsurile luate, a scăzut la aproximativ 2% în intervalul 1925 – 1930
şi apoi chiar sub 2% până în anul 1938. Ponderea celor bolnavi de scarlatină atingea
aproape 40% în 1912 (39,43% în rural şi 46,39% în urban), pentru ca după 1919 să
aibă o evoluţie fluctuantă: scădere bruscă la aproape 2% în 1919, creştere
spectaculoasă la peste 60% în 1922, urmată de diminuare semnificativă la aproximativ
8% în 1938. Date interesante despre mișcarea bolilor infecțioase în România în

Anuarul Static al României 1929, Institutul de Statistică Generală a Statului, București, 1931, p. 468469.
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Anul

Total

Febră tifoidă

Tifos exantemat.

rujeolă

scarlatină

Tuse convulsivă

difterie

dizenteria

varicela

oreion

perioada 1898-1938, le găsim în Anuarul Statistic al României 1939 și 1940, pe care le
prezentăm sintetizat în tabelul următor43:

1898

67998

2815

-

31835

2673

19533

9780

730

632

-

1900

45975

1931

-

5055

10467

19630

7283

1568

41

-

1910

106732

7912

44

35524

27365

30862

4562

1446

17

-

1912

62113

6548

-

10142

14314

22417

7220

1402

70

-

1915

56611

5139

403

-

21876

18172

9317

1476

228

-

1919

92841

3766

56042

-

2215

9309

712

274

20523

-

1922

52607

5952

4630

-

29023

9615

1526

996

865

-

1925

28704

5602

707

-

6991

13522

931

937

-

-

1930

116015

5031

1858

44130

30918

15112

4312

2837

-

6503

1935

381575

6780

2813

59386

30949

23339

5116

6037

-

6024

1938

210460

6555

2226

74179

20386

53589

2817

6669

1624

6591

An 44

Populație

1898
1900
1910
1912
1915
1919
1922
1925
1930

5.863.037
6.125.952
6.965.383
7.234.919
7.897.311
14.669.841
15.970.836
16.687.359
17.888.992

% din populație cu boli
infecțioase
1,16
0,75
1,53
0,86
0,72
0,63
0,33
0,17
0,65

Anuarul Statistic al României 1939 și 1940, Institutul Central de Statistică, București, 1940, p. 200201.
44
Ibidem, p. 141 - 143.
43
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1935
1938

19.087.770
19.750.004

2, 00
1, 10

În perioada premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial, România a
organizat în lunile august-septembrie 1938 o amplă campanie sanitară la nivelul
întregii țări. Campania a implicat importante resurse umane, peste 2.200 de medici,
aproximativ 350 de surori de ocrotire, peste 300 agenţi sanitari, bugetari şi temporari,
aproape 2.200 moaşe etc. Pe lângă cadrele medicale au fost folosite și alte categorii
socio-profesionale (preoți, profesori, polițiști, personal administrativ etc.), adică
144.706 persoane, fiind ținute și 9.100 de conferințe despre salubrizare, igienă și alte
probleme de sănătate publică. Aproape 74% din totalul gospodăriilor au fost vizitate în
timpul celor 2 luni de campanie, dintre care jumătate au fost curățate și 60% au fost
dezinfectate, fiind examinate aproape 8 milioane de persoane și realizate peste 42.000
de examene radiologice, analizate peste 77.000 de probe de sânge și făcute peste
360.000 de injecții45.
Țara
România

Mediul Numărul persoanelor
Examinate Îmbăiate
Total
7.769.434
1.410.027
Rural
6.715.366
1.158.605
Urban 1.054.068
251.422

Deparazitate
2.735.703
2.307.090
428.613

Numărul locuinţelor inspectate, curăţate şi dezinfectate în timpul campaniei a
fost de asemenea impresionant, reunind aproape 3 milioane de locuinţe inspectate,
peste 1, 5 milioane curăţate şi 180.000 dezinfectate conform datelor de mai jos46:
Țara
România

Mediul Numărul persoanelor
Inspectate Curăţate
Total
3.140.840 1.564.776
Rural
2.612.018 1.377.094
Urban 528.822
187.682

Dezinfectate
178.254
155.842
22.412

Scopul principal al campaniei a fost acela de a identifica bolnavii de boli
infecto-contagioase, dar şi a celor de boli sociale (tuberculoză, sifilis, pelagră şi
malarie), fiind luate măsuri de îmbunătățire a calității apei potabile, prin asanarea și
construirea unor noi fântâni, dar și măsuri de îmbunătățire a condițiilor igienico45

Florin Gabriel Leașu, Campaniile sanitare în România în prima jumătate a secolului XX, rezumat
teză de doctorat, Universitatea „Transilvania” din Brașov, 2014, p. 18; Breviarul Statistic al României,
Volumul II - 1939, Institutul Central de Statistică, Bucureşti, p. 106.
46
Ibidem, p. 119.
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sanitare prin asanarea și construirea de noi latrine, desfundarea șanțurilor, secarea
bălților, etc.
În tabelul de mai jos am extras datele privitoare la bolile infecțioase din
județele Bacău, Roman și Neamț pentru anul 193847:
Județ
Boala
Febră tifoidă
Tifos exantematic
Rujeolă
Scarlatină
Tuse convulsivă
Difterie
Gripă
Dizenterie
Erizipel
Poliomelită
Encefalită
Meningită
Pustulă malignă
Tetanos
Oreion
Varicelă
Total

Bacău Roman Neamț
72
21
3133
168
1919
14
154
97
17
3
19
1
74
14
5706

42
8
1911
237
967
12
829
91
8
1
13
4
81
4284

38
33
2041
1148
1309
46
11
11
30
1
1
1
34
1
113
4817

Pentru anii 1938 și 1939 numărul celor decedați din cauza bolilor infecțioase se
prezintă astfel:48
Boala
Anul
Febră tifoidă
Tifos exantematic
Rujeolă
Scarlatină
Tuse convulsivă
Difterie
Gripă
Dizenterie
Erizipel
47
48

1938
1229
235
3053
2503
3355
586
1655
1182
288

1939
963
142
3169
3377
1527
521
2283
718
307

Anuar statistic al României 1939 și 1940, Institutul Central de Statistică, București, 1940, p. 202.
Ibidem, p. 170 (date provizorii).
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Poliomelită
Encefalită
Meningită
Pustulă malignă
Tetanos
Oreion
Varicelă
Total

14
39
154
1036
15329

10
28
115
916
14076

Epidemia de gripă din anul 1935
Deși în perioada interbelică au mai fost epidemii de gripă, datele care le
consemnează sunt răzlețe, însă abia odată cu Legea sanitară din 1930 acestea încep să
fie consemnate oficial.
Prima epidemie de gripă înregistrată a fost cea din 1930-1931, care a debutat în
decembrie 1930 cu 658 de cazuri, numărul total de decese în 1931 a fost de 4.090 de
persoane49.
Epidemia din 1934-1935 a fost de fapt o pandemie, cu debutul pe continentul
sud-american, în Peru, Chile și Porto-Rico, de unde a trecut spre continentul nordamerican iar de acolo spre Europa.
În Europa, epidemia a cuprins pentru început Grecia și România, aici debutând
în partea de sud-est a țării, în județele Teleorman, Durostor, Buzău, Constanța, calea
contaminării fiind cea maritimă și fluvială50.
Mediul rural a fost mult mai afectat decât cel urban, extinderea fiind rapidă, în
timp de o săptămână, de la 16—23 ianuarie 1935 a cuprins ţara întreagă, pentru ca
apogeul să-l aibă în intervalul 1-23 februarie cu un vârf în 14 februarie51.
Efectiv epidemia a durat din 16 ianuarie și până în 7 aprilie 1935, adică 11
săptămâni, fiind declarate un număr de 241.406 cazuri52. Epidemia a produs peste
46.000 de victime.
Caracteristica principală a epidemiei, a fost mortalitatea maximă pentru cei cu
vârste de 0-4 ani, în timp ce celelalte grupe de vârstă au avut mortalitate redusă.
Evoluția cazurilor și deceselor de gripă în perioada 1928-1935, după date existente (date
prelucrate după articolul Gripa din iarna anului 1934—35 în România şi repercusiunea ei
asupra celorlalte cauze de deces. Studiu epidemiologie şi statistic, p. 87)
Petru Râmneanţu şi Ilie Ardeleanu, Gripa din iarna anului 1934—35 în România şi repercusiunea ei
asupra celorlalte cauze de deces. Studiu epidemiologie şi statistic, în „Buletin eugenic și biopolitic”,
vol. VII, nr. 3-4, martie-aprilie 1936, p. 81.
50
Ibidem, p. 85.
51
Ibidem, p. 86, 88
52
Ibidem, p. 89.
49
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Populația/anii
Total
cazuri

Rural

Urban

decese
Mortalitate
100 caz.
cazuri
decese
mortalitate
100 caz.
cazuri
decese
Mortalitate
100 caz.

1928
433

1929
9408

1930
2044

1932
6211

1933
9025

1934
3991

1935
241406

23
1,1

1931
17223
9
4090
23,7

4
0,9

173
1,8

2598
41,8

2321
25,7

1414
35,4

7561
3,1

258
4
1,6

6901
131
1,9

1466
17
1,2

13124
3551
27,0

3040
1995
65,6

5351
1836
34,3

2222
1276
57,4

229557
7168
3,1

175
0
0

2475
42
1,7

588
6
1,0

4115
540
13,1

3171
603
19,0

3674
485
13,2

1769
138
7,8

11849
378
3,2

Evoluția deceselor de gripă în perioada ianuarie-aprilie 1935 (date prelucrate după articolul
citat mai sus, p. 93)

Decese
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Total

Sexul
B
288
2211
800
211
3510

Decese
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Total

Vârstă
20-24
9
74
38
19
140

F
266
2109
857
177
3409

Vârstă
0-1
140
945
338
94
1517

25-34
13
138
76
15
242

2-4
197
1618
614
94
2523

35-44
27
227
65
17
336

5-9
45
296
156
40
537

45-54
39
242
92
18
391

10-14
17
82
50
23
172

55-64
32
323
101
39
495

15-19
5
50
27
15
97

65-<
30
325
100
4
469

Malaria o boală obișnuită în România
Până în 1947 atunci când a început o vastă campanie de eradicare a virusului,
malaria a fost o boală contagioasă obișnuită. Vârful epidemiei a fost în plin război, în
1942, cu 1.218 de cazuri la 100.000 de locuitori, totul pe fondul efectelor războiului.
Imediat după război, autoritățile au luat măsura eradicării acesteia, prin acoperirea
zonelor endemice prin pulverizarea cu insecticide reziduale, asociate cu chimioterapia
și, în cele din urmă, chimioprofilaxia cu produse sintetice. Prin supraveghere, cazurile
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indigene au dispărut rapid, cazurile recidivante au fost mult reduse, și numărul
cazurilor importate și induse a rămas constant sau chiar a crescut ușor, probabil ca
urmare a creșterii traficului și a utilizării transfuziilor de sânge, astfel că, din 1962 nici
un caz nu a mai fost înregistrat53.
Campania de eradicare a debutat în 1949, Ministerul Sănătății creând o rețea
vastă de instituții de luptă împotriva malariei, însumând 28 de stații antimalarie, 36 de
subcentre, dotate cu 800 de specialiști.
Totodată au fost distribuite gratuit medicamente celor bolnavi iar anual avea
loc o campanie de pulverizare din mai și până în iulie, cu insecticide, DDT și HCH
(lindan)54. Campania de luptă împotriva malariei s-a desfășurat în patru etape. Prima
etapă, 1949-1950, a urmărit reducerea epidemiei înclusiv a morbidității cu 30% (1.462
cazurie la 100.000 de locuitori), comparativ cu 1948 (2.131 cazuri la 100.000 de
locuitori). A doua etapă, 1951-1952, s-a axat pe continuarea pulverizării de insecticide,
fiind dezanofelizate 984 de localități, morbiditatea scăzând la 63 de cazuri la 100.000
de locuitori în 1952.55. În a treia etapă, 1953-1954, a încetat dezanofelizarea regiunilor
în care nu au mai fost înregistrate noi cazuri, astfel că în 1954, morbiditatea a scăzut la
5, 3 cazuri la 100.000 de locuitori. Cea de a patra etapă derulată din 1955 și până în
1963, s-a axat pe măsuri de informare despre principiile tehnice și administrative
implicate în obținerea eradicării malariei.56.
În 1963, România anunța OMS că a eradicat malaria la nivel național, de atunci
nemaifiind înregistrate cazuri autohtone de malarie.
Epidemia de gripă din 1971-1972
După al Doilea Răzaboi Mondial lumea a fost lovită de trei valuri de pandemie
a gripei. Prima pandemie severă a fost în 1957-1958, cunoscută sub numele de „Gripa
asiatică”, pornită din Singapore și Hong-Kong, în februarie – aprilie 1957 care a
provocat moartea a 1,1 milioane de persoane la nivel global (33.000 doar în Marea
Britanie și 116.000 în SUA), cea mai afectată categorie de vârstă fiind copii57.
Al doilea val care a afectat și România a fost cel din 1968-1969, cunoscută ca
și „Gripa Hong Kong”, care a provocat moartea a 1 milion de persoane ( 30.000 doar
în Marea Britanie și 100.000 în SUA). Cele mai multe decese au fost la persoanele
peste 65 de ani58.
Florin Gabriel Leașu, Campaniile sanitare în România în prima jumătate a secolului XX, rezumat
teză de doctorat, Universitatea „Transilvania” din Brașov, 2014, p. 21
54
Ibidem, p. 23.
55
Ibidem, p. 24.
56
Ibidem, p. 25.
57
Pandemic Influenza Preparedness and Response: A WHO Guidance Document. Geneva, World
Health
Organization,
2009,
p.13;
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1957-1958pandemic.html (accesat 30 martie 2020).
58
Ibidem; https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1968-pandemic.html (accesat 30 martie 2020).
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Din Hong-Kong, epidemia ajunge în Singapore și Vietnam (era în plină
desfășurarea războiul din Vietnam), de unde soldații americani o duc pe teritoriul
american și de aici în 1971, trece Atlanticul spre Europa.
Elveția și Finlanda anunță primele cazuri în august 1971. În Ungaria, din 1
septembrie până la finele anului vor exista 500.000 de persoane infectate59.
În România epidemia a debutat în vara anului 1971, în județele Sibiu și Brașov,
de unde se extinde rapid în țară. La București, vârful a fost la 20 octombrie, în timp ce
la Iași explodează în cea de a două săptămână a lunii noiembrie, înregistrând 4047 de
cazuri în șapte zile. Regimul comunist nu suflă o vorbă, ascunde efectele, morții fiind
declarați cazuri de infarct. Boala afecta mai ales adolescenții și vârsta mijlocie.
Autorițățile medicale au reușit atunci să izoleze 24 de tulpini de virus A2,
tulpini ce au fost testate la Centrul Mondial de gripă din ondra, rezultatul fiind acela că
aceste tulpini, sunt identice cu prototipul A2 / Hong Kong / 1/68 și mai puțin înrudite
cu varianta A2 / Anglia / 878/69, după cum nota Weekly Epidemiological Record60.
Epidemia a afectat toate grupele de vârstă (tabelul 1) din mediul urban și rural.
De multe ori au fost observate cazuri multiple în familii. Proporția cazurilor severe la
bătrâni a fost ridicată. Vârful a fost atins în cea de a doua săptămână a lunii noiembrie
(tabelul 2) și a scăzut ușor după aceea. Evoluția epidemiei a fost diferită de la o zonă la
alta, în funcție și de condițiile locale61.
Cazuri de gripă pe lună, județul Iași, România, septembrie-noiembrie 1971
Grupa de vârstă

Luna

Total cazuri

0-4 ani

5-14 ani

> 15 ani

septembrie

34

91

280

405

octombrie

555

926

3757

5238

noiembrie

1808

2611

9106

13525

Cazuri de gripă în luna noiembrie, județul Iași, România, 1971
Noiembrie

Grupa de vârstă

Total cazuri

„Weekly Epidemiological Record”, an 46, nr. 50/1971, 10 decembrie, p. 518.
„Weekly Epidemiological Record”, an 46, nr. 45/1971, 5 noiembrie, p. 464.
61
„Weekly Epidemiological Record”, an 47, nr. 6/1972, 11 februarie, p. 68-69.
59
60
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0-4 ani

5-14 ani

> 15 ani

1-7

365

529

2431

3325

8-14

575

847

2625

4047

15-21

556

839

2330

3725

22-30

312

396

1720

2428

Total

1808

2611

9106

13525

Deoarece au mai existat valuri de gripă și în sezoanele '68-'69 și '69-'70
autoritățile nu se sperie, la început. În București se moare din cauza gripei, dar cazurile
sunt ascunse de regimul Ceaușescu. Numărul morților a fost mare iar măsurile de
protecție au fost inexistente, mulți au mers la serviciu până nu au mai putut. Cifrele
despre numărul morților nu se cunosc dar datele OMS vorbesc de câteva sute de morți.
Am încercat în acest material o scurtă prezentare a celor mai cunoscute
epidemii cu care s-a confruntat lumea și implicit România în decursul secolului al XXlea. Epidemiile de gripă, noul dușman al omenirii, a făcut în cei 100 de ani milioane de
morți la nivel global, însă mama tuturor pandemiilor este considerată gripa spaniolă
din 1918-1920. De fiecare dată omenirea a fost prinsă pe picior greșit, virusul
suportând mutații genetice la fiecare răbufnire.
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VERNACULARUL REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE,
AMINTIREA UNUI STAT DISPĂRUT
*
FROM THE SPECIFICS OF THE GERMAN DEMOCRATIC
REPUBLIC, THE MEMORY OF A LOST STATE
*
LE VERNACULAIRE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
ALLEMANDE, LE SOUVENIR D’UN ÉTAT DISPARU
Leonard-Mihail RĂDULESCU1

Rezumat: Scopul acestui text îl reprezintă ilustrarea mai multor elemente din vernacularul
Germaniei de est, precum produse alimentare, cosmetice, haine sau instituții care au reprezentat statul
amintit și ale căror urme sunt și astăzi palpabile în mentalitatea colectivă. Mai presus de tot, elemente
care au supraviețuit dispariției statului est-german, regăsindu-se sub forma relicve vii ce pot să ofere
publicului o perspectivă despre ceea ce a însemnat viața în Germania de Est și schimbările prin care
statul și cetățenii lui au trecut de-a lungul timpului.
Cuvinte cheie: Germania de Est, stat și societate, viața cotidiană, viața materială, istorie prin obiecte
*
Abstract: The purpose of this text is hosted by several elements of the East German vernacular,
such as cosmetics, clothes or institutions that represented the state mentioned and, after all, are still
palpable in the collective mentality. Above all, elements that survived the demise of the East German
state, found in the form of living relics that can give the public a nice perspective on what life in East
Germany meant and changes that the state and its citizens have gone through it’s history.
Keywords: East Germany, state and society, everyday life, material life, history through objects
*
Resume: Ce texte a pour but d’illustrer plusieurs éléments spécifiques à l’Allemagne de l’Est :
des produits alimentaires, cosmétiques, des vêtements ou des institutions qui ont représenté cet état et
dont les traces peuvent être observées même dans la mentalité collective d’aujourd’hui. Ils ont survécu
à la disparition de l’état et ils sont des vraies reliques, qui peuvent montrer au public ce que la vie dans
l’Allemagne de l’Est a représenté et aussi quels sont les changements qui ont affecté l’état et ses
citoyens au long du temps.
Mots-clés: l’Allemagne de l’Est, État et société, vie courante, la vie matérielle, l'histoire à travers les
objets
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Facultatea de Istorie, Universitatea București.

Introducere
După cum deja se cunoaște, Germania Democrată, sau de est, a fost un stat
satelit al Uniunii Sovietice, apărut după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial,
într-o perioadă de nesiguranță. Ceea ce s-a numit complexul cultural est-german a fost
la început doar o fațadă, construită pentru ca acest stat comunist să aibă legitimitate în
fața occidentalilor, fiind totodată o formă de protest împotriva formării R.F.G – ului și
o contrapondere de putere în Europa Centrală. Mai mult decât atât, a reprezentat o
punte construită de sovietici pentru a-și răspândi influența în vest. Din alte puncte de
vedere, se poate spune că R.D.G – ul, prin cultura sa, a fost și o barieră împotriva
occidentalismului2, dar și un teren de negociere pentru sovietici. Scopul acestui text îl
reprezintă ilustrarea mai multor elemente din vernacularul Germaniei de est, precum
produse alimentare, cosmetice, haine sau instituții care au reprezentat statul amintit și
ale căror urme sunt și astăzi palpabile în mentalitatea colectivă. În ziua de azi, pe
fondul amestecului cultural din ce în ce mai pronunțat din Europa, și grație mai multor
nostalgici, a apărut un curent printre tinerele generații. Sub numele de OSTALGIE,
acest fenomen se manifestă cu precădere în toată lumea, repunând în atenție produse
ale blocului comunist, în special obiecte de uz zilnic, obiecte militare, mașini de epocă,
fotografii și tot soiul de alte lucruri care au legătură cu Cortina de Fier. Acest curent
cultural a apărut în anii `90, nefiind cercetat de nimeni, ulterior, spre 2014, el a căpătat
amploare, deoarece tot mai mulți tineri se văd interesați de fostele state comuniste 3.
Inițial, mișcarea a apărut în spațiul german postcomunist, prin intermediul foștilor
locuitori ai Republicii Democrate Germane, care se simțeau încă străini în noua
Germanie de după anii `90. Fenomenul este încă alimentat de către piețele de vechituri
și de colecționarii din ce în ce mai tineri și, mai mult, de actualele călătorii de tip
Soviet Wasteland prin statele fostului bloc.
1. Ocupația sovietică în sectorul de est al Germaniei, schimbările culturale
Crearea unei culturi materiale proprii pentru R.D.G. cel puțin ca mijloc de
propagandă, a fost un proces îndelungat terminat în 1965, ulterior apărând mai multe
inițiative proprii în sens multilateral din partea germanilor. Toate elementele noului
stat au fost gândite aproape de la zero, consilierii sovietici participând activ în
elaborarea de „noi” concepte. În ochii contemporaneității, ceea ce a însemnat
Germania Democrată reprezintă încă un capitol nu foarte bine definit, deoarece avem
un proces de aculturalizare forțată desfășurat începând cu ocupația sovietică a
Germaniei estice. Pentru a forma o noua identitate, comisiile însărcinare cu
reorganizarea aparatelor sociale și culturale au importat pur și simplu elemente
Spun acest lucru deoarece R.D.G –ul prin natura sa a fost și un stat reacționar al cărui scop era să
aprindă tensiuni prin propria-i existență.
3
Wolfgang Dick, Ostelgia : Romanticizing the GDR, accesat la 05.05. 2021 (
https://www.dw.com/en/ostalgia-romanticizing-the-gdr/a-17959366 ).
2
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sovietice comuniste și le-au cosmetizat, în așa fel încât să se „muleze” pe omoloagele
germane deja prezente. S-au șters elementele de nazism vizibile din societate, pe când
altele au fost readaptate. Acest lucru poate fi observat cel mai bine în cadrul armatei
est germane, așa-numita Nationale Volksarmee (Armata Poporului), care a fost
botezată Wehrmachtul sovietic, fiind o combinație de elemente militare tipic germane4,
peste care s-a „turnat” un strat gros de „noutate” sovietică, tradiția militară fiind
regândită (de exemplu, apar regimente de gardă care purtau nume de lideri
comuniști)5.
Aceste nuanțe sovieto-germane le observam nu doar în sectorul militar, ci și în
cadrul politic și social, puține lucruri scăpând de sovietizare. Denumiri comuniste
rusești au început să apară în lexicul de zi cu zi al oamenilor, cel puțin Berlinul de Est
a devenind un sanctuar închinat figurilor comuniste precum Lenin sau Stalin, ulterior
s-a creat o aparență de stat independent care a îmbrățișat de bună voie comunismul. Au
apărut și figuri germane, reprezentându-i pe cei mai de seamă comuniști: Karl Marx,
Rossa Luxembrug sau Karl Liebknecht. S-au dat nume de străzi și bulevarde după
aceste persoane, chiar și numele unor landuri și orașe au fost schimbate. Școlile au
început să predea limba rusă, ziarele, cel puțin pentru perioada de început a Republicii
Democrate Germane, au circulat mai mult în rusă, prezentând evenimente strict din
Uniunea Sovietică.
După anul 1965, sociologii și istoricii consideră că în tot blocul comunist apar
schimbări în politica internă, lucru valabil și pentru R.D.G, observându-se o ușoară
relaxare a regimului. Astfel, apar mai multe seturi de produse fabricate doar în
Germania de est, mizându-se cel puțin pentru industria textilă, pe fibre sintetice. Drept
furnizor de materie primă pentru alte sectoare ale economiei, industria chimică își face
foarte bine treaba, producând cantități importante de plastic. De asemenea, vor apărea
imitații ale produselor occidentale în variante revăzute, cele mai cunoscute fiind Vita
Cola6, Rondo Kaffe7 sau Rotkäppchen8, toate trei existând și azi.
Revenind la finele războiului, după încheierea conflictului armat, situația în
Germania postbelică se prezenta ca fiind una dezastruoasă. Marea majoritatea a
orașelor și instituțiilor statului erau răvășite de bombardamente și explozii, populația
nu avea locuințe suficiente, foametea era mare, neexistând locuri de muncă. Decât să
lase oamenii să reconstruiască, comuniștii est-germani (susținuți de ocupanții
sovietici) au impus un regim de mobilizare continuă. În sectorul ocupat de ruși s-a luat
4

Din timpul Imperului German, Republicii de la Weimar sau chiar din timpul lui Hitler, practic
elemente care defineau și făceau look-ul armatei germane diferit de al celorlalte din lume (tradiția
militară).
5
Wachregiment Fridich Engels sau Wachregiment Felix Dzerzhinsky, ambele fiind încartiruite în
Berlinul de est.
6
Substituent pentru Coca Cola.
7
Varianta est germană care înlocuia brandurile occidentale de cafea.
8
Un brand de vinuri și șampanie din Saxonia – Anhalt, care a fost revitalizat de către conducerea
Republicii Democrate Germane, pentru a substituii băuturile din struguri occidentale, fiind un concurent
serios pe piața globală.
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decizia de a denazifica și reorganiza secția de cultură a fostului regim, bineînțeles
transformată după dorințele Moscovei. Pe lângă această secție, funcționa și ziarul
Armatei Roșii, Tagliche Rundschau, primul editor fiind Gregori Weispapier. Din
partea rușilor, cel care s-a implicat activ în reformarea fostului Reichskulturkammer9, a
fost Aleksandr Dîmrșiț.10 Acesta, alături de Wispapier, trebuia să pregătească terenul
pentru revoluția culturală comunistă, cei doi cunoscându-se din perioada interbelică,
atunci când au urmat împreună Institutul de Istorie a Artei din Leningrad 11. Un prim
demers pe care l-au pus în practică a fost contactarea artiștilor berlinezi care
simpatizau stânga, spre a putea alcătui noua Kulturkramer.
Au fost cooptați artiști plastici, filosofi, scriitori și literați, Dîmrșiț făcând toate
cele necesare pentru a efectua o tranziție, spre ce avea să fie Kulturalbund, o asociație
germano-sovietică, cu un scop dual. În primul rând, pe plan intern, trebuia să propage
ceea ce îi dictau comuniștii, fațada externă trebuind să fie una neutră, netrebuind să
manifeste o simpatie vizibilă pentru comuniști. Kulturalbund a devenit, din 1949,12 o
rotiță din angrenajul S.E.D13, având personal atât german, cât și sovietic, în egală
măsură. După proclamarea Republicii Democrate Germane și ruperea de vest, Partidul
Comunist German și-a trasat propriile vederi în ceea ce privește problema culturii,
bineînțeles aprobate de ruși. Comuniștii germani au mers inițial pe o idee veche,
căutând să interpreteze din punct de vedere materialist istoria, în favoarea luptei de
clasă, trecându-se la un proces masiv de renegare a culturii germane. De asemenea,
„sociologia occidentală” a fost înlocuită cu „științele sociale”14, reformate fiind
sectoarele umaniste, denumirea fiind considerată mai potrivită decât versiunea, zisă
capitalistă, de „sociologie”.
O primă măsură pe care partidul a luat-o s-a orientat spre formarea tineretului,
orchestrând nașterea unei organizații numită Tineretul German Liber (F.D.J.),
chemând Biserica Catolică și Protestantă, pentru a ajuta la recrutarea și formarea
tinerei generații în spiritul luptei de clasă15, după modelul organizației sovietice
Komsomol16. Printre primele misiuni ale F.D.J., s-a numărat și protestul împotriva
Republicii Federale Germane, mici detașamente ale acestei grupări demonstrând la
granița cu Berlinul de vest, împotriva statului german occidental, declarându-l o
marionetă a imperialismului american. După 1952, a urmat un val masiv de
remilitarizare în est, ceea ce a sporit controlul partidului în rândurile tinerilor prin
intermediul F.D.J. Această structură dedicată tinerilor, prin propaganda ei, nu a avut
Fosta cameră de cultură a Reichului.
Seful secției culturale din cadrul Administrației Militare Sovietice în Germania.
11
Anne Applebaum, Cortina de fier. Represiunea sovietică în Europa de est, 1945-1956, Editura Litera,
București, 2019, p. 601.
12
Practic de la proclamarea oficială a R.D.G.
13
Sozialistiche Einheitspartei Deutschlands sau Partidul Socialist Unit din Germania.
14
Helmut Wagner, „The cultural sovietization of East Germany”, în Social Research,Baltimore, Johns
Hopkins University Press, vol. 24, nr. 4 , 1957, pp. 399-400.
15
Ibidem, p. 404.
16
Uniunea Tineretului Comunist din URSS.
9
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efecte majore în zonele rurale, de aceea, prin reforma învățământului din 1951, s-a
dorit implicare mai activă a acestei organizații în toate mediile de locuire. Pe lângă
funcțiile politice, Tineretul German Liber avea, de asemenea, sarcina de a ajuta
autoritățile statului la reparații și la împărțirea rațiilor de hrană. Din rândurile
organizației de tineret, au fost recrutați viitori militari, în ceea ce avea să fie doar
pentru doi ani o armată improprie, care să mențină controlul în zona de ocupație,
numită Kasernierte Volkspolizei.
Pe lângă tineret, statul s-a ocupat și de instituțiile responsabile cu educația.
Profesorii au fost afectați foarte rău, deoarece, la începutul anilor `50, exista puțin
personal calificat în acest domeniu. Pentru a înrăutăți situația, acest personal limitat în
număr a trebuit să fie reeducat, trebuind să aplice pedagogia sovietică impusă de noua
autoritate ocupantă. Acestor profesori li s-a impus să colaboreze cu grupurile de
pionieri F.D.J., cât mai mult. Problemele cele mai mari au fost în facultăți,
introducându-se învățământul materialist bazat pe doctrina marxist-leninistă;
neexistând un plan de adaptare treptată, schimbarea a venit din senin. Anul universitar
a fost redus la 10 luni și 36 de ore pe săptămână17. Ca și în toate statele comuniste, s-a
introdus școala profesională, iar în mediul universitar, politehnica.
O altă problemă, pe lângă numărul limitat al cadrelor didactice, era și lipsa
acută de studenți, care îi determina pe puținii profesori să renunțe, de cele mai multe
ori. Nici măcar salariile nu ajutau, atât studenții cât și profesorii trebuind, în viziunea
partidului, să obțină cât mai multe informații „despre știință și cultură trebuind să
cucerească cu ajutorul învățăturii marxiste fortărețele științei”18. Studenții din F.D.J,
au fost încurajați să-și ajute semenii, creând astfel un nou tip de mișcare de
învățământ, anume semnarele colective. Ulterior, acestea au devenit seminare de stat
unde se preda mai mult politică. Scopul era acela de a crea o nouă generație, capabilă
să muncească mai mult decât celelalte și să se pregătească pentru armată, toate aceste
lucruri într-un spirit revoluționar19.
2. Reforma agrară, colectivizarea și naționalizarea
O practică foarte utilizată de către sovietici în statele ocupate, pentru a
sparge vechile structuri20, a fost reforma agrară, care preceda, de cele mai multe ori,
colectivizarea. În R.D.G., reforma a fost înfăptuită înainte de crearea statului, în
perioada 1945-1947, fiind și ea precedată de exproprieri masive. În septembrie 1945,
autoritatea sovietică a confiscat pământurile și fabricile Junkerilor (personalul sovietic
a dezmembrat, bucată cu bucată, fabricile Junkers și le-a mutat în Uniunea Sovietică),
Helmut Wagner, „The cultural sovietization of East Germany”, în Social Research, Johns Hopkins
University Press, vol. 24, nr. 4 , 1957, p. 410.
18
Ibidem.
19
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20
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exproprierea vizând pe toți cei care au făcut parte din guvernul nazist sau au colaborat
cu acesta21. Pământul confiscat a fost apoi redistribuit țăranilor în parcele mici, în
cadrul reformei agrare, reforma netrebuind să fie asociată direct cu Uniunea Sovietică,
deoarece se îndrepta direct împotriva naziștilor, sovieticii folosindu-se de această
acoperire pentru a o pune în practică. Reforma a durat atât, deoarece autoritățile au
întâmpinat probleme de ordin social precum corupția sau nepotismele22.
În 1952, politica S.E.D. se modificase brusc, dorind implementarea
colectivizării, ceea ce a dus la o pierdere masivă de resurse umane. Foarte mulți
germani au fugit în vest, de asemenea, au fost lăsate în paragină hectare importante de
teren agricol. Următorii patru ani au fost la fel de dezastruoși, deoarece populația se tot
împotrivea introducerii sistemului colectivelor, conducerea partidului trebuind să ia
măsuri urgent. Colectivizarea a mers într-un ritm lent, comuniștii est-germani trebuind
să se justifice în fața propriei populații, încercând să atragă oamenii în colective prin
programe susținute de o propagandă fastuoasă, promițând creșterea nivelului de trai.
Bineînțeles, aceste programe au avut și efecte negative, deoarece a fost nevoie de
intervenția armată a poliției, fie a trupelor sovietice, pentru a-i forța pe oameni să-și
dea pământul, provocând un nou val de plecări spre vest la mijlocul anilor `50, mai
ales că granițele nu fuseseră stabilite decât pe hârtie 23. Colectivizarea a pus, de
asemenea, foarte multe din fostele fabrici pe mâna sovieticilor, devenind corporații de
stat cu conducere dublă (germană și sovietică), ulterior câteva dintre ele fiind înapoiate
pe deplin Germaniei de est, la finele lui 1960. Privind și partea bună, numărul
muncitorilor în domeniul industriei agricole a crescut considerabil, R.D.G.-ul putând
acum să-și asigure cantitate necesară de produse agricole pentru susținerea populației.
Ulterior a crescut și venitul pe cap de locuitor, datorită investițiilor masive în
industrie24.
La încheierea colectivizării, pe 25 aprilie 1960, Walter Ulbricht s-a arătat
foarte mulțumit de progresele dobândite, în discursul său în fața Volkskammer
(Camera Poporului), elogiind intrarea țăranilor și a fermierilor independenți în
rândurile colectivelor, considerând ca este un progres remarcabil spre o adevărată
societate socialistă, superioară celei capitaliste. De asemenea, liderul comunist va
sublinia legătura care se formase între muncitori și țărani prin colectivizare, și rolul
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Society in the GDR from 1952 to the Early 1960s” în German Studies Review, vol. 25, nr. 2, Baltimore, The
Johns Hopkins University Press , 2002 , p. 216.
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Ibidem, p. 220.
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partidului, care urma să ducă societatea est-germană pe culmile socialismului prosper,
reacționând negativ la existența R.F.G-ului, poreclind-o păpușa Americii25.
3. Branduri alimentare, băuturi și mâncare
Începutul anilor `50 a reprezentat pentru populația din noul stat german o
perioadă de nesiguranță, din punct de vedere al condițiilor de trai. Statul începuse deja
planificarea, promițând mâncare și locuințe bune. Inițial, foarte multe produse
alimentare au fost importate din Uniunea Sovietică, conducerea S.E.D-ului mizând pe
semipreparate. La început, după război, apăruseră cunoscutele mini-magazine,
botezate de către populație drept „Magazinele lui Ulbricht26” sau „Ubi”. Acestea se
străduiau să strângă toate produsele alimentare posibile din împrejurimi, pentru a le
oferi populației, comercializând legume și fructe, în principal varză și mere27. Penuria
de produse a durat până în 1958, încercându-se treptat eliminarea raționalizării, dar
doar în cazul produselor vestimentare (februarie 1951)28, alimentele fiind încă date pe
cartelă până în 1958.
Un factor care a contribuit la criza economică a fost și lipsa stabilității
monetare, marca est-germană neavând o putere mare de cumpărare. Statul est-german
se va orienta spre a achiziționa produse din cadrul blocului comunist. Printre cele mai
populare produse alimentare străine, erau supa sovietică la conservă solyanka (supă
acră sau iute cu carne, bulion, ciuperci sau pește, ce putea conține, în funcție de
preferințe, castraveți murați sau ardei iute, ceapă și cartofi) sau lencho, o supă de
legume de origine maghiară, tot la conservă (ardei iute, roșii și ceapă), uneori și
shashlik, împrumutat tot de la ruși (carne marinată cu cartofi gratinați și varză murată).
Ca băuturi alcoolice, cel puțin pentru anii `50, erau preferate vinurile românești. Se
adaugă, pe lângă importuri, mâncăruri produse acasă, anume: rulada de carne de vită,
spaghetele făinoase cu sos de roșii și tochituile din vită29. Spre 1960, se observă
cererea în creștere de magazine mixte, apărând mini-marketuri și Kaufthale
(supermarketuri).
Printre produsele alimentare vândute cu precădere, erau conservele de legume,
supă, fasole cu cârnați, pește sau murături, devenind mâncărurile principale din
alimentația unui german (comercializarea în cantități mari a semipreparatelor sau a
mâncărurilor congelate, fie conservate, a devenit o practică întâlnită în tot blocul
Arnd Bauerkämper, „Collectivization and Memory: Views of the past and the Transformation of Rural
Society in the GDR from 1952 to the Early 1960s” în German Studies Review, vol. 25, nr. 2, Baltimore, The
Johns Hopkins University Press , 2002 , p. 221.
26
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comunist). Pe lângă mâncărurile împrumutate din interiorul blocului, est germanii se
foloseau foarte multe de legume, profitând de asemenea și de existența, în multe
magazine, a pungilor de legume congelate sau procurate de la colective 30. Cele mai
cunoscute feluri de mâncare erau Wurstgulasch (gulaș cu cârnat și tăiței), Tote
Oma (cârnați în sânge, cu cartofi și ceapă ambele coapte sau fierte), Eier in
Senfsoße (ouă fierte cu sos de muștar și cartofi fierți) ș.a. Bineînțeles, au
copiat și reinterpretat anumite mâncăruri occidentale, precum burgerul,
denumit în R.D.G. Griletta, sau hotdogul, botezat Ketwurst. Multe dintre
respectivele preparate aveau la bază doar produsele care se găseau pe piață,
deoarece, mai ales în anii `70, în R.D.G se manifestă o penurie de alimente 31.
În 1951, a apărut și celebrul brand de produse de panificație Kathi, care se va ocupa și
de producția de prăjituri și fursecuri.
Mica afacere a unei simple familii a luat naștere în Halle, pe atunci un mic oraș
de lângă Leipzig. Inițiativa avea să devină o afacere profitabilă și principalul
producător de semipreparate și produse de panificație din R.D.G. În primul deceniu,
firma nu a fost preluată de stat, proprietarii încercând să colaboreze cu guvernul
comunist. Din 1956, statul a suplimentat personalul Kathi, tot atunci proprietarii, soții
Kurt și Käthe Thiele, inventând celebra cake out of the bag. Din 1965, companiei i s-a
retras dreptul de a exporta, iar din 1972, toate efectivele Kathi au fost expropriate de
statul est-german32, fiind principalul producător de alimente din stat.33
La capitolul băuturi alcoolice, deși conducerea statului considera că noul om socialist
nu trebuie să nu consume mult alcool, a fost permisă dezvoltarea mai multor branduri, a căror existentă este remarcată și azi. Printre cele mai populare băuturi alcoolice
din Germania de est, se numără berea Berliner Pilsner, schnapps-ul Goldi sau
Kischwasser, fie lichiorul cu aroma de cafea sau mentă34. Pe lângă aceste băuturi,
nemții consumau foarte multă cafea, adusă din Brazilia. După criza de cafea din 1977,
R.D.G.-ul găsise substituenți pentru cafea în țări precum Etiopia sau Vietnam,
suplinind producția celebrei cafele Kosta35. În cadrul ceremoniilor sau petrecerilor,
șampania și vinurile erau nelipsite, celebrele sticle de Rotkappchen umpleau mesele,
fiind un brand care a fost repus în slujba partidului, având o vechime de peste 150 de
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ani36. Pentru a substitui celebra Coca Cola, care era o marcă capitalistă, cei din R.D.G.
au venit cu propria lor interpretare a celebrei racoritoare, sub forma Vita Cola, care se
va comercializa ulterior și în țările din blocul comunist, începând cu 195737. Alte
băuturi răcoritoare erau limonada sau Grune Wisse (limonadă cu lămâie verde, uneori
cu lichior).
Deserturile nu prea erau foarte diverse, cel mai cunoscut fiind Wackelpudding
sau Götterspeise, popular deoarece se putea prepara repede și cu ingrediente
puține, reprezentând un pudding cu jeleu. Alt desert ușor de preparat era
Kalter Hund, pe românește bine-cunoscutul tort de biscuiți cu unt și cremă
de cacao.
4. Îmbrăcăminte și textile
Un atu al industriei textile est-germane îl reprezenta ajutorul venit din sectorul
chimic, care reușea să găsească înlocuitori pentru fibrele naturale. De asemenea,
cererea de produse survenită după 1974 a forțat statul german să deschidă mici
magazine cu articole vestimentare, care aveau dreptul să importe și haine din occident
și să le comercializeze pe piața est-germană. De asemenea, tot în 1974, cetățenilor din
R.D.G. li s-a permis să dețină și să folosească valută occidentală, deschizându-se un
nou lanț de magazine Intershops, destinate pentru oamenii ceva mai înstăriți din
societatea est-germană38. În ciuda faptului că est-germanii puteau achiziționa în
cantități limitate produse occidentale, hainele și textilele produse în R.D.G. nu au fost
neglijate. Se produceau fibre de bună calitate la un preț mic, mai ales că guvernul estgerman ținea ușor pasul cu occidentul, mai ales la capitolul vestimentație. Fibre
sintetice precum poliesterul, nylonul sau vinilinul erau comercializate de Dederon, în
colaborare cu partenerii maghiari de la fabricile de textile Hungarotex39. Grosul
industriei textile se afla în Saxonia, în principal blugi, rochii lungi sau fuste scurte,
modele asemănătoare cu cele occidentale.
Armata folosea lâna naturală sau sintetică pentru a-și îmbrăca trupele. Cadrele
nepermanente aveau uniformele confecționate din lână sintetică, iar pe interior tunicile
erau căptușite cu nylon, ceea ce le făcea impermeabile. Cadrele permanente, printre
care și gradele inferioare ale regimentelor grănicerești din Berlinul de Est, ale
regimentelor de gardă și ale Stasi, beneficiau de uniforme făcute din gabardină, o lână
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de calitate superioară, recunoscută după dungile materialului40. De asemenea, studenții
școlilor de ofițeri și ofițerii „plini” aveau uniformele din același material.
Diferențierea se aplică doar în cazul uniformelor de interior, paradă și
promenadă. Uniformele de serviciu erau confecționate dintr-o pânză colorată chimic,
pentru a genera un model de camuflaj. De același tratament se bucura și poliția cadrele
ordinare (poliția rurală, de circulație, de transport, de vamă) având uniformele din
lână, pe când cei ce aparțineau structurilor militarizate ale Ministerului de Interne (de
Interior) primeau uniforme din gabardină41. Căciulile (ushanka sau alioșa) erau făcute
din blănuri sau lână, pe când caschetele erau din lână sau gabardină, având vizorul din
plastic siliconat, uneori și cocardele.
5. Aparatură și mașini.
R.D.G., alături de Cehoslovacia, erau țările cu cele mai bune produse în
materie de aparatură electrică. Conform planificărilor, Republica Democrată Germană
trebuia să țină pasul cu occidentalii, în ceea ce privește aparatura electrică. Cele mai
bune radiouri din întregul bloc erau produse în Germania de est. Acestea, deși erau
foarte rudimentare, puteau să prindă frecvențe lungi, fiind ușor de depozitat și
întreținut. Principalul producător de radiouri și casetofoane era Elektro – Apparate –
Werke, introducând pe piața internă chiar și casetofoane cu două boxe, sub influența
anilor `60. Guvernul a sprijinit producția, celebrele modele Veb Stern SKR 1200 și
SKR 501 împânzind piața la finele lui 198042. Alte produse apreciate erau mașinile de
scris, Torpedo-ul rusesc fiind printre cele mai folosite. Tipurile locale erau și ele
preferate, precum Continental, Erika sau Optima43, fiecare model trebuind să
primească o aprobare de deținere, precum și o înregistrare la poliție; aici se adaugă
reținerea de către autorități și a unei mostre de text scris la respectiva mașină. Această
lege prevenea propaganda anti-regim, deținerea unei mașini de scris occidentale sau
folosirea împotriva partidului fiind delicte pedepsite cu închisoarea44. Un alt produs
made in R.D.G. foarte îndrăgit de oameni a fost aparatul foto, în special modulele
Praktica, acestea concurând cu Zenitul sovietic. Fabrica ce se ocupa de producția
aparatelor foto Mechanik Kamera Werkstätten VEB Niedersedlitz avea o tradiție care
datează de la începutul lui 1920. În 1949, brand-ul este trecut în mâna conducerii est
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germane, fabricile din Dresda producând camere civile cât și modele destinate
armatei45 (aparate foto pentru grăniceri cu obiective de până la 300 mm).
Cât despre mașini, mărcile rusești precum Moskova sau Volga, erau destinate
în mare parte oamenilor înstăriți, printre care și demnitarii statului. Mașini precum
Skoda sau Lada erau destinate în mare parte clasei muncitoare. Ulterior și Trabantul,
celebra mașină de carton a Germaniei de Est, botezat „Trabi”, a devenit cea mai
folosită marcă din stat. Era folosită la scară largă, atât de poliție cât și de armată,
intrând în producție încă din 1957 la Wartburg, însă automobilul era sărac în ceea ce
privește dotările interioare. Nu avea servodirecție, scotea foarte mult fum și motorul se
încingea foarte repede, scăpând ulei. Totuși, s-au produs peste două milioane de astfel
de mașini, astăzi fiind una dintre piesele multor colecții de automobile din lume46.
6. Armata, poliția și securitatea statului
Cele mai importante instituții ale statului est-german și cele mai reverberante în
memoria colectivă actuală, Nationale Volksarmee, Volkspolizei și Stasi, au reprezentat
vârful de lance în apărarea flancului vestic al Uniunii Sovietice și au influențat masiv
societatea și viața din R.D.G. Mergând în ordine cronologică, Armata Poporului, sau
cum deja am menționat, Nationale Volksarmee, a fost inițial o structură polițienească
de menținere a ordinii în sectorul sovietic, în primii ani de după război. După revoltele
din 1953 și 1956, conducerea Uniunii Sovietice, prin delegații săi, a permis lui Walter
Ulbricht să facă pregătirile pentru ca Republica Democrată Germană să aibă o armată
propriu-zisă. Tot în același an, a fost organizat și un sondaj printre cetățeni, aceștia
fiind întrebați dacă doresc să aibă o armată națională în statul lor. Cu echipamente
sovietice, la 1 martie 1956, Nationale Volksarmee a luat naștere, ca fiind principalul
apărător al puterii țăranilor și muncitorilor (FÜR DEN SCHUTZ DER ARBEITERUND-BAUERN- MACHT)47.
La 30 aprilie, soldații noii armate vor depune jurământul sub atenta atenție a
Ministrului Apărării Naționale, Wilhelm (Willi) Stoph, care va și înmâna drapelul și
va rosti jurământul odată cu soldații Jur, să-mi servesc în permanență loial patria
mea, Republica Democrată Germană, și să o protejez împotriva oricărui inamic,
atunci când este amenințată orânduirea muncitorilor și fermierilor; Jur, ca soldat al
Armatei Populare Naționale, să fiu gata în orice moment, cot la cot cu Armata
Sovietică și armatele statelor socialiste aliate cu noi, pentru a apăra socialismul
împotriva tuturor dușmanilor și de a-mi da viața pentru realizarea victoriei. traducere
personală)48. Stagiul militar depindea, în funcție de arma unde se făcea repartiția,
45
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serviciul militar putând fi executat pe o perioadă de la 1 la 3 ani, armata fiind o carieră
aleasă de către mulți cetățeni, grație salariilor mai mari.49 Această armată a fost creată,
cum am precizat și în introducere, cu mai multe scopuri, fiind totodată un element de
discordie între Republica Federală Germană și Republica Democrată Germană,
adâncind diferențele dintre cele două state, dar și un mijloc de garantare a
independenței, siguranței naționale și a recunoștinței pe plan intern și extern, pentru
statul est-german50. Volkspolizei și Stasi (Mfs - Das Ministerium für Staatssicherheit ,
Ministerul pentru securitatea statului), au apărut relativ concomitent, în anii `50. Cea
dintâi, Poliția Poporului, s-a format pe vechile ruine ale poliției Reich-ului, fiind
compusă din foști soldați reeducați și înarmați de către ruși. Inițial, până la apariția
Nationale Volksarmee, poliția a fost armata proprie a statului est-german Kasernierte
Volkspolizei sau Poliția armată a poporului. Ulterior, din aceasta, în 1956, s-au
desprins armata și poliția51.
Cealaltă forță internă, Stasi, s-a format tot în 1950, având o structură sovietogermană. Această instituție a fost supranumită „fratele mai mic al KGB”, deoarece
acolo unde KGB dădea greș, Stasi triumfa. Securitatea est-germană avea celule în
toate celelalte instituții ale statului. Ofițerii MfS, agenți Stasi, se regăseau în fiecare
segment la armatei, mai ales printre trupele de poliție și grăniceri din Berlin,
ocupându-se cu verificarea actelor și supravegherea soldaților. Pentru civili, Stasi
reprezenta cea mai mare teamă, fiind vorba de peste o sută de mii de agenți activi pe
tot parcursul regimului, și peste un milion și jumătate de colaboratori.
Pentru a menține populația sub ordine, aceștia foloseau un arsenal impresionant
de aparatură și tehnici52. De la echipamente demne de filmele cu spioni, la intrări în
forță, aceștia aveau sub control tot statul est-german. De multe ori, ei decideau viitorul
oamenilor, provocând și certuri în familii, pentru a putea culege informații sau a
pedepsi ; de foarte multe ori, intrau în case când proprietarii nu erau în preajmă și
schimbau ordinea lucrurilor. Toate cele trei instituții: NVA, Stasi și Volkpolizei, ș-au
încetat activitatea în 1990, fiind absorbite de noua Germanie unificată.
7. Sărbători, muzică și distracție
Germania de est, precum și celelalte state comuniste, s-a declarat ca fiind un
stat ateu, având în mare parte sărbători cu însemnătate politică. Cea mai importantă era
Ziua Republicii, data ei fiind 7 mai, semnificând practic ziua când Republica
NVA am 30. April 1956, accesat la 10.05.2021 (https://www.youtube.com/watch?v=qRMfQlBoxI&t=5s&ab_channel=DDRArchiv ).
49
Mihai Rădulescu.
50
Spun acest lucru deoarece R.D.G. trebuia să pară un stat independent, necontrolat de către Uniunea
Sovietică.
51
Gunter Milde, Unsere Nationale Volksarmee, Berlin –DDR, Der Kinderbuchverlag, 1976, p. 11-13.
52
Joel
D.
Cameron,
Stasi,
East
German
government
accesat
la
10.05.2021,
(https://www.britannica.com/topic/Stasi).
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Democrată Germană s-a fondat. Cu ocazia acestei celebrări, erau invitate persoane
influente din blocul comunist, în special din Uniunea Sovietică, dar și personalități de
seamă din vest. Ca peste tot, se organiza o paradă militară pe celebrul bulevard Karl
Marx din Berlinul de est, televiziunea dând programe speciale dedicate aniversării
Germaniei de est53. O altă celebrare, care spre anii 70 și-a pierdut popularitatea, era
ziua Revoluției din octombrie, moment care era comemorat prin depunerea de coroane
de flori la mormintele eroilor comuniști, precum Rosa Luxemburg, Karl Marx sau
Ernst Thalmann, și mici parade militare, care debutau cu defilări ale pionierilor sau ale
muncitorilor. În teatre, se susțineau piese cu tematică dedicată Revoluției din
octombrie, și în școli se pregăteau programe educative pe această temă. Un alt moment
demn de menționat era Ziua Eliberării de sub nazism, celebrările având loc pe 8 și 9
mai, invitându-se, și de această dată, demnitari din blocul comunist. Se organizau
parade și de această dată, având loc în paralel ceremonii de comemorare a victimelor
nazismului și fascismului, adăugându-se depunerile de coroane la mormântul
soldatului necunoscut din Berlin54, dar și la monumentele eroilor sovietici și germani.
O altă sărbătoare oficială era ziua de 1 mai, ziua muncii, în care se organiza o paradă
condusă de către grupurile paramilitare de apărare civilă și gărzi patriotice, defilând,
de această dată, și rezerviștii. Ziua de 1 mai era, de obicei, liberă.
Pentru a-și petrece timpul liber, est-germanii practicau activități similare cu
restul lumii. Germania Democrată se declarase ca fiind un stat a cărui populație citește
foarte mult, de aceea cititul era o activitate preferată de majoritatea oamenilor. Cărțile
politice erau în topul preferințelor de atunci, urmând romanele polițiste sau romanele
politice. Cărțile de filosofie, cu teme în afară de marxism-leninism și derivatele lui,
erau interzise. De asemenea, cărțile al căror subiect era sensibil sau critica subtil
regimul55. Printre ale activități, se numărau ascultatul muzicii56, est-germanii fiind
foarte atrași de muzica clasică. Fiind era discurilor de vinil și a casetelor, foarte mulți
oameni achiziționau asemenea articole de la Amiga Records. Popul și rockul
occidental circulau deja în spațiul est-german, anumite melodii fiind interzise, în
special cele cu subînțelesuri, de exemplu ale trupei Pink Floyd. Printre artiștii preferați
se numărau Ernst Busch, un actor dar și un cântăreț îndrăgit de operă și muzică
politică57. Acesta a rămas celebru pentru albumul Solidaritatslied și piesele din
Mihai Rădulescu.
Ceremonia culmina cu schimbarea gărzilor, acest tip de ceremonie purtând numele de Zapfenstreich,
organizându-se de obicei la amiază. În cadrul acestui eveniment de comemorare se foloseau anumite
muzici, cu o tematică specială aducând aminte de eroii germani, dar și de eroii comuniști. Großer
Zapfenstreich
se
organiza
de
Ziua
Națională,
https://www.youtube.com/watch?v=qFyrZRHcgW8&t=593s&ab_channel=ProPCGamer1 .
55
The East German Handbook / Das DDR Handbuch, ed. Justinian Jaspol, dir. Benedikt Taschen, Koln,
Editura Taschen, 2019, p. 259.
56
Preferau formații de pop rock locale precum Baltics, Herbst in Peking, Silly sau Tokio Hotel.
57
Acesta a fost alături de Partidul Socialist German încă din perioada ilegalității, fugind când Hitler a
preluat puterea. S-a refugiat în Olanda și apoi în Uniunea sovietică luptând alături de republicani în
53
54
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perioada interbelică, dar și pentru concertele cu corul armatei. De asemenea, acesta a
mai cântat alături de Ansamblul de muzică politică al Armatei Poporului, ErichWeinert, printre cele mai cunoscute piese fiind Der offene Auftmarsch58. S-a implicat
și în cadrul ceremoniilor politice sau de comemorare59. Alt cântăreț și poet recunoscut,
de data aceasta unul de cenaclu, era Hannes Wader, care aborda, în principal, piese
folk la chitară sau pe teme socialiste, precum rezistența comuniștilor din Europa sau
America de Sud, sau despre evenimente asociate comunismului60.
Cele mai cunoscute piese interpretate de acesta sunt Moorsoldaten61, Bella
Ciao62, Das Einheintsfontslied63, Internationale64, sau Auf, auf zum Kampf65.
Majoritatea artiștilor trebuiau să participe și la cenaclul Oktoberklub din Berlinul de
est, un cenaclu înființat în 1966, care, pe lângă muzică folk sau politică, avea seri de
filme rusești sau de poezie; aici putea participa oricine, lucrările cenaclului având o
audiență mare, colaborând și cu celelalte organizații ale statelor comuniste din lume,
primind actori sau cântăreți asiatici și europeni cu vederi de stânga.
Pe lângă cele menționate deja, vizionarea de filme sau piese de teatru era o
activitate preferată, mai ales la finele săptămânii. În general, atât piesele cât și
cinematografia, erau importate din Uniunea Sovietică, bineînțeles cu teme comuniste
sau din restul Europei comuniste. Existau și momente când se difuzau filme vestice, în
special filme franțuzești66. După 1961, în Germania de est pătrund mai multe influențe
ale vestului capitalist, permițând populației să acceseze atât cinematografie 67 cât și
reviste occidentale. Conducerea statului a permis acest lucru, cel puțin în cazul
revistelor, conținutul celor home-made putea să se ridice oricând la calitatea celui din
revistele occidentale. Revistele de fotografie, sporturi, erotice și modă erau cele mai
atractive, printre ele bine-cunoscutele Das Magazin, Armee Rundschau68 sau Helfe,
Erotica sau Sexclusiv69 ș.a70. Alte modalități de petrecere a timpului liber erau
războiul civil din Spania el făcând parte din brigăzile internaționale. Aici a compus numeroase cântece.
După război a ajuns în Berlinul de est prin intermediul relațiilor din armata sovietică.
58
https://www.youtube.com/watch?v=zr518N1SJO0&ab_channel=Kampflieder.deREUPLOAD
59
Michel Stermann, My Maman Grete – An educator from Germany for orphans of Holocaust victims
in France and other family portraits. Twentysix Publishing, Norderstedt 2018, p. 141.
60
http://www.hanneswader.de/ accesat la14.05.2021.
61
https://www.youtube.com/watch?v=-boCKJsDe5U&ab_channel=HannesWader-Topic.
62
https://www.youtube.com/watch?v=x6WW4mhGcOw&ab_channel=HannesWader-Topic.
63
https://www.youtube.com/watch?v=unb9i5C_y4s&ab_channel=HannesWader-Topic.
64
https://www.youtube.com/watch?v=r1dvJkz15mc&ab_channel=HannesWader-Topic.
65
https://www.youtube.com/watch?v=0oGG__ihnVQ&ab_channel=HannesWader-Topic.
66
Liviu Munteanu.
67
În Germania de est va pătrunde genul western și se vor filma pelicule western spaghetti, gen
cinematografic preluat de la americani.
68
Revista Armatei Poporului.
69
Aceste reviste erotice erau produse sub supravegherea statului, dorind să elimine cocurenții
occidentali în special Playboy.
70
The East German Handbook / Das DDR Handbuch, ed. Justinian Jaspol, dir. Benedikt Taschen, Koln,
Editura Taschen, 2019, p. 351.
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excursiile în țările Europei de est, destinația preferată pentru turiștii din R.D.G. fiind
Lacul Balaton din Ungaria; ulterior au devenit de tradiție și excursiile cu mașina la
Praga sau, pentru vacanțele mai lungi, sejururi pe plajele României71.
Concluzie
Deși, la prima vedere, Republica Democrată Germană pare a fi un stat tipic din
blocul comunist, din cauza implicării directe a Uniunii Sovietice, cu trecerea timpului,
devine o lume cu totul nouă. Estul și vestul își găsesc locul de comuniune; deși
influențele occidentale sunt respinse inițial, statul permite, sub supravegherea sa
atentă, ca anumite curente și produse să pătrundă prin granițele puternic politizate.
Mai mult de atât, Germania de est concurează acerb cu produsele vestice, creând
imitații după acestea, dar putem spune că posedă o amprentă a Germaniei Sovietice
foarte pronunțată. Ceea ce face acest stat un teren de studiu și mai interesant este
trecerea de la un proces de aculturație impus de către U.R.S.S, al cărui rezultat este un
import masiv de produse culturale sovietice, la o puternică concurență cu obiecte și
curente vestice, prin copierea anumitor produse și, ulterior, prin naturalizarea lor sub o
formă cât mai est-germanizată. Astăzi, ruinele Germaniei Sovietice se regăsesc
pretutindeni în spațiul statului deja unifica, dar și în alte state ale fostului bloc
comunist, permițând apariția curentului, la început menționat, Ostalgie, care, practic,
perpetuează amintirea acestui stat „dispărut” și oferă o perspectivă despre ce a
însemnat viața în Republica Democrată Germană.
Concluzionând, spațiul est-german, rămâne încă o temă deschisă de cercetare,
ce poate să fie explorată din mai multe de vedere oferind cercetătorilor noi și noi
oportunități de studiere a practicilor comuniste și a efectelor acestora într-o societate
aflată la puntea dintre două spații ideologice (est și vest). Mai mult putem analiza
perspectiva contemporaneității despre acest spațiu dată fiind absorbirea R.D.G-ului în
Germania contemporană, însuși convertirea Germaniei de est putând reprezenta o altă
tematică de studiu pentru cei preocupați de modalitățile de integrare și decomunizare a
fostelor state comuniste.
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CONFLICTELE MILITARE DINTRE GOȚI ȘI IMPERIUL
ROMAN ÎNTRE SECOLELE III-IV
*
THE MILITARY CONFLICTS BETWEEN THE GOTHS AND
THE ROMAN EMPIRE BETWEEN THE 3RD AND 4TH
CENTURIES
*
LES CONFLITS MILITAIRES ENTRE LES GOTHS ET
L'EMPIRE ROMAIN ENTRE LE IIIE ET LE IVE SIÈCLE
Andreea-Elena PREDA1
Rezumat: Deși părea că nu își va înceta existența niciodată, Imperiul Roman avea să sufere
pierderi uriașe începând cu secolul III p. Chr., atunci când niște războinici de origini germanice, goții,
au facut primele incursiuni pe teritoriul său. Acest studiu se concentrează asupra confruntărilor care
au avut loc între goți și romani între secolele III-IV, așa cum au fost ele relatate în lucrările autorilor
contemporani cu evenimentele.
Cuvinte cheie: goți, tervingi, greutungi, surse scrise, războaie
*
Abstract: Although it seemed that it would never cease to exist, the Roman Empire would
suffer huge losses starting with the third century AD, when some warriors of Germanic origin, the
Goths, made the first incursions into its territory. This study focuses on the confrontations that took
place between the Goths and the Romans between the 3rd and 4th centuries, as they were told in the
works of the authors contemporary with the events.
Key words: goths, Thervingi, Greuthungi, written sources, warfare
*
Résumé: Bien qu'il semblait ne jamais cesser d'exister, l'Empire romain subira d'énormes
pertes à partir du IIIe siècle de notre ère, lorsque des guerriers d'origine germanique, les Goths, firent
les premières incursions sur son territoire. Cette étude porte sur les affrontements qui ont eu lieu entre
les Goths et les Romains entre le IIIe et le IVe siècle, tels qu'ils ont été relatés dans les œuvres d'auteurs
contemporains des événements.
Mots clés : goths, thervingi, greuthungi, sources écrites, guerre

De-a lungul timpului, numeroși cercetători care s-au ocupat cu studiul
populațiilor barbare, au manifestat o fascinație deosebită pentru goți, primul neam de
imigranți care a forțat granițele Imperiului Roman și a supraviețuit pe teritoriul
acestuia.2 Sursele scrise se concentrează în mare parte pe atacurile barbarilor pe
teritoriul imperiului.
1
2

Arheolog debutant, Banat Archaesave SRL.
Peter Heather, The Goths, Blackwell Publishers, Oxford, 1996, p. 1.

În ceea ce privește originea barbarilor, părerile sunt împărțite, acest subiect
provocând multiple dezbateri printre cercetatorii de specialitate pe parcursul anilor.
Getica lui Iordanes,3 scrisă în anul 550 este una dintre puținele surse scrise care s-au
păstrat până în ziua de azi și care cuprinde un rezumat al întregii istorii a goților. 4
Conform acestei lucrări, de mare importanță pentru studiul perioadei, goții își au
originea în Scandinavia: ,,Deci din această insulă Scandza, întocmai ca dintr-o fabrică
de popoare sau mai bine ca dintr-un rezervoriu de nații, se spune că au pornit cândva
Goții, cu regele lor Berig. Ei, îndată ce, ieșind din corăbii, au pus piciorul pe uscat,
au dat numele numaidecât locului, căci și astăzi după cum se spune, țara se numește
Gothiscandza”5.
Tot în scrierile lui Iordanes se regăsește și ideea conform căreia goții au fost
împărțiți încă din secolul III în vizigoți și ostrogoți. Ostrogoții se găseau în estul
continentului, în timp ce vizigoții trăiau în partea de vest. „Istoricul Ablavius6
relatează că acolo pe țărmul Pontului7, unde, după cum am spus, s-au așezat goții, o
parte dintre ei, care ocupau regiunile răsăritene și se aflau sub conducerea lui
Ostrogotha, au fost numiți ostrogoți adică răsăriteni, fie din cauza numelui
conducătorului lor sa a locului; iar ceilalți au fost numiți vizigoți adică din partea
apuseană”8.
Niciuna dintre aceste idei nu a fost acceptată de istoricii moderni, deoarece nu
s-au găsit suficiente dovezi literare sau arheologice care să susțină aceste afirmații. Cu
toate acestea, Getica este singura sursă scrisă de care dispunem, unde putem citi
despre faptele goților, relatate chiar de către ei9.
Un alt autor contemporan care a scris despre istoria goților și care merită a fi
menționat este Ammianus Marcellinus10. Acesta vorbește despre existența a două
triburi de goți în secolul IV, tervingii și greutungii. Pe tervingi îi menționează în cartea
Funcționar cu origini gotice din Imperiul Roman de Răsărit care s-a ocupat spre finalul vieții cu
consemnarea faptelor istorice. Cele mai importante lucrări ale sale au fost Getica și Romana.
4
Peter Heather, Goths and Romans 332-489, Clarendon Press, Oxford, 1994, p. 5.
5
Iordanes, Getica, Fontes, Historiae Daco-Romanorum II, Tipografia ,,Bucovina”, București, 1939, p.
86.
6
Istoric sau geograf a cărui perioadă de viață nu ne este cunoscută cu siguranță. Diferite ipoteze au fost
formulate cu referire la perioada în care acesta a trăit, cea mai timpurie plasare a vieții acestuia fiind în
perioada de domnie a lui Constantin cel Mare (272-337) cele mai târzii fiind în perioadele de domnie
ale regilor vizigoți Euric (420-484) si succesorul acestuia Alaric (458/466-507). Ablavius a scris
probabil prima istorie a goților. Iordanes face referire la Ablavius în repetate rânduri menționându-l ca
sursă, cel mai probabil Iordanes având acces direct la aceasta. Trebuie amintit faptul că a fost lansată
ipoteza conform căreia și Cassiodorus a folosit scrierile lui Ablavius în relatările sale.
7
De la Pontus Euxinus (Εὔξεινος Πόντος), vechea denumire a Mării Negre, care se traduce prin ,,marea
primitoare”.
8
Iordanes, op.cit., 82
9
Peter Heather, The Goths, op.cit., p. 9.
10
Istoric și general roman de origini grecești care a scris lucrarea Res gestae, formată din 31 de cărți, o
cronică a istoriei Imperiului Roman din care se mai păstrează doar ultimele 18 cărți care cuprind
perioada 353-378.
3
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XXVII unde vorbește despre regele vizigot Athanaric,11 din tribul tervingilor care, deși
înainte fusese aliat cu romanii, în anul 363 pornește la război alături de generalul
roman Procopius12 împotriva împăratului Valens (364-378). După ce răscoala a fost
înăbușită, împăratul a pornit într-o expediție împotriva lui Athanaric care a durat trei
ani. În al treilea an, au avut loc confruntări și cu tribul greutungilor. ,, […] ascultând
de sfatul fratelui său, de care era condus, Valens ridică armele împotriva goților,
având un motiv temeinic, deoarece aceștia trimiseseră ajutor lui Procopius, care
iscase luptele civile.[…]13 Cu aceeași încăpățânare a pornit și în anul al treilea,
legând pod de vase lângă Noviodunum14 spre a trece râul, apoi, năvălind în ținuturile
barbarilor și mișcându-se în marșuri neîntrerupte până departe, s-a năpustit asupra
tribului războinic al greutungilor”.
Despre acestea s-a presupus că sunt nume alternative pentru grupurile mai sus
menționate: tervingii ar fi fost numele vizigoților, în timp ce greutungii ar fi fost
ostrogoții. Totuși, unii autori moderni sunt de părere că vizigoții și ostrogoții s-au
format în secolul V, după căderea Imperiului Roman de Apus, în 476, și că ambele
grupuri au fost alcătuite atât din tervingi, cât și din greutungi, precum și din supuși ai
regelui got Radaigasus, care nu făcea parte nici din tribul tervingilor, și nici din cel al
greutungilor.
Goții nu au format un popor propriu-zis, această denumire fiind dată de către
romani mai multor grupuri est-germanice care au emigrat în zona Mării Negre în
prima jumătate a secolului al III-lea15. În alte scrieri, goților li s-a mai spus și sciți
deoarece în scrierile lui Herodot,16 în secolul V a. Chr., sciții sunt descriși ca fiind
niște barbari ce locuiesc la nord de Marea Neagră, pe teritoriul actual al Ucrainei și
Moldovei17.
Autorii greci de mai târziu, influențați de scrierile lui Herodot, au considerat că
toți barbarii care își aveau originile în aceste regiuni se numeau sciți, așadar, și goții,
atunci cînd sunt menționați în sursele scrise, apar adesea sub numele de sciți. Din
cauza faptului că sursele literare îi confundă pe goți cu sciții, nu putem ști cu exactitate
anul în care aceștia au pătruns în provinciile romane de la Dunărea de Jos.

Rege al câtorva neamuri de goți tervingi pentru cel puțin două decenii în secolul al IV-lea. Este
considerat primul rege al vizigoților care mai târziu s-au așezat în Iberia formând Regatul Vizigoților.
12
General bizantin (325/236-366) membru al dinastiei Constantiniene care în 365 a încercat uzurparea
împăratului Valens (364-378).
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Fontes Historiae Dacoromanae II, XXI. Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum Libri XXXI,
XXVII, 4.1, 15-16, Editura academiei Republicii Socialiste România, București 1970, p. 121.
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Roman Zaroff., 'The Origins of the Goths’, Proceedings of The University of Queensland History
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Cea mai reprezentativă cultură din spațiul pontic unde se regăsesc și elemente
gotice este Sântana de Mureș – Cerneahov, care a fost denumită astfel după localitățile
în care au fost descoperite primele materiale specifice acestei culturi atestate din
secolul III, și până la finalul secolului IV când a avut loc cucerirea hunică pe
continentul european.
Alături de alte popoare barbare, în secolul III întreprind expediții devastatoare
în provinciile estice ale Imperiului Roman. Atacurile barbarilor au fost facilitate și de
instabilitatea din Imperiu care era pricinuită de războaiele civile constante între
armatele romane. Dintre popoarele barbare care i-au însoțit pe goți în atacurile lor
asupra Imperiului au făcut parte și carpii, un trib de daci liberi. Împreună cu aceștia, în
anul 238, goții au atacat și distrus importantul oraș Histria până la temelii18. După ce
au primit subsidii de la imperiu, barbarii s-au retras. Evenimentul a provocat
nemulțumire în rândul carpilor deoarece aceștia considerau că sunt mult mai puternici
decât goții. Putem presupune astfel că goții și carpii se aflau în competiție unii cu
ceilalți până când puterea goților a început să predomine în regiune. Cercetătorii în
domeniu au ajuns la concluzia că presiunea exercitată de goți asupra teritoriilor
carpilor din Moldova, i-a determinat pe aceștia să migreze spre Dacia, Moesia și
Scythia Minor19.
În anul 249, orașul Marcianopol,20 un important centru strategic din apropierea
Mării Negre a fost asediat de către doi comandanți goți numiți Argaith și Guntheric.
Încercarea acestora nu a rezultat în cucerirea orașului, însă locuitorii au fost nevoiți să
plătească armatele goților după un asediu de durată. ,,Adăugând deci Ostrogotha
acestora pe goții săi și pe peucinii din insula Peuce, care se găsește la gurile Dunării,
la vărsarea în Pont, a pus în fruntea lor pe Argait și pe Guneric, cei mai vestiți
comandanți din neamul lor. Aceștia, trecând pe dată Dunărea și devastând Moesia
pentru a doua oară, au atacat Marcianopolis, faimoasa metropolă a acestei regiuni, și
după un lung asediu au părăsit-o, primind bani de la cei ce se aflau în cetate”21.
În anul 250, un rege got pe nume Cniva a traversat Dunărea în apropierea
orașului Oescus22 și a asediat numeroase orașe din Peninsula Balcanică, cel mai
important dintre acestea fiind Philippopolis,23 aflat la sud de Munții Haemus, lanțul
montan care separă coasta Mării Egee și câmpiile trace de valea Dunării: ,, […] Cniva
s-a retras în părțile Hemului […] de unde, făcând pregătiri, s-a grăbit să meargă la
Philippopolis. Împăratul Decius aflând despre retragerea lui și dorind cu orice preț să
vină în ajutorul cetății, a trecut lanțul muntelui Haemus, și a ajuns la Beroe. […]
Constantin Scorpan din, Contribuții arheologice la problemele etnice ale Dobrogei antice, Pontica, I,
1968, p. 343.
19
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Cniva cu goții săi năvăli peste ei și, nimicind armata romană, a alungat pe împărat cu
pușinii oameni care putuseră să fugă din nou la Euscia dincolo de munți în
Moesia.[…] Cniva însă după un asediu mai îndelungat al Philippopului, a pătruns
înăuntru și după ce a pus mâna pe pradă s-a unit cu generalul Priscus care fusese în
cetate, ca și cum ar fi avut în gând să lupte împotriva lui Decius”24.
În urma acestor lupte, împăratul Decius a fost înfrânt și ucis la Abbritus, în
Moesia, în anul 251, ajungând astfel să fie primul împărat roman care să moară de pe
urma goților. Acolo a fost ridicat un altar în cinstea lui deoarece ,,înainte de bătălie el
făcuse acolo jertfe minunate idolilor”25.
După acest succes răsunător, goții au început să ridice pretenții tot mai mari de
la orașele aflate la nord de Marea Neagră, obligându-le să le asigure nave pentru a
putea să asedieze cetățile de pe malul opus al Pontului26.
Atacurile goților în Tracia au continuat și în a doua jumătate a secolului al
treilea, de data aceasta pe mare. Atacurile dintre 253 și 256 sunt atribuite unor anume
boranoi, cuvânt grecesc care poate însemna pur și simplu oamenii din nord,
nereferindu-se neapărat la goți. Zosimus27 descrie în lucrarea sa, Historia Nova, două
incursiuni ale acestor boranoi și o incursiune a goților, pe care îi numește sciți, care a
avut loc în al treilea an și care a fost probabil încurajată de succesul boranoilor care în
urma atacurilor lor au cucerit Trapezul și Pythiusul. ,,Deoarece sciții jefuiau totul în
calea lor, locuitorii coastei Mării Negre s-au mutat tot mai la interior în cele mai
fortificate zone. Barbarii au atacat prima dată Pityusul, care este înconjurat de un zid
puternic și care are un port excelent. Successianus, comandantul trupelor de acolo, a
rezistat cu forțele de care dispunea și i-a pus pe fugă pe barbari. Rezultatul a fost
acela că sciții, acum temători că alte garnizoane vor afla de aceasta și li se vor
alătura soldaților din Pityus […], și-au procurat cât de multe vase au putut și s-au
întors acasă [...] și și-au lăsat în urmă mulți oameni care au căzut în lupta împotriva
Pityusului. Sciții […] au traversat din nou până în Asia.[…] Au ancorat aproape de
Phasis care este un cunoscut teren al templului lui Artemis Phasiana și palatul lui
Aietas; după un efort vanitos de a captura templul, au plecat direct înspre Pityus.
După ce au capturat această fortăreață fără prea mult efort, […] au navigat către
orașul Trapezus. […] în timpul nopții au capturat orașul”28.
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Liverpool, 1991, p. 2.
27
Istoric grec care a scris în perioada domniei împăratului bizantin Anastasius I (491-518). A scris
Historia Nova, în șase cărți, unde a avut ca pricipal obiectiv descrierea evenimentelor care au dus la
declinul Imperiului Roman.
28
Zosimus, New History, Australian Association for Byzantine Studies Department of Greek, University
of Sydney, 2006, Book 1, 32-33, p. 10-11.
25

133

Fragmentul este unul deosebit de interesant, Zosimus folosind numeroase și
bogate detalii care ne sunt foarte utile pentru stabilirea traseului atacurilor barbarilor
pe teritoriul Imperiului Roman. Descrierile, numirea orașelor atacate dar și aspecte
clare ce țin de acțiunile militare ale atacatorilor întregesc imaginea pe care o avem
asupra desfășurării evenimentelor. Observăm cum ținta goților erau orașele bogate,
unele fiind capturate cu greu iar altele mai ușor, cum a fost cazul fortăreței Pityus „au
capturat această fortăreață fără prea mult efort”. Deoarece goții au avut în vedere
atacarea mai multor orașe și fortărețe putem deduce că aceștia dispuneau de o armata
de mari dimensiuni, probabil experimentată în asedierea orașelor romane.
În 256, văzând bogățiile obținute de boranoi în urma cuceririlor făcute, goții au
construit o flotă ajutându-se de eforturile prizonierilor lor de război și au atacat
provinciile romane din Pont și Bithynia, fiind afectate centre importante ale cuturii
grecești, Prusa și Apamea, precum și Neocezareea, un centru administrativ de seamă29.
În scrisoarea episcopului Neocezareei, Grigorie Traumaturgul, către episcopul
Trapezului, sunt reflectate foarte bine evenimentele din acest an. În canonul 5 al
scrisorii îi condamnă pe cei care, după ce au fost jefuiți de către boranoi și goți îi
jefuiesc la rândul lor pe vecinii lor pentru a-ți recupera pierderile: ,,Alții se amăgesc
păstrând proprietățile altora pe care le-au găsit, în locul celor pe care le-au pierdut în
momentul în care boranoii și goții au lucrat asupra lor fapte de război, devenind ei
înșiși boranoi și goți pentru alții”30.
Aceste invazii au venit ca urmare a presiunii tot mai sporite a barbarilor la
granița de la Dunăre a Imperiului Roman31. După zece ani, goții au reluat atacurile
asupra orașelor de la Marea Neagră, atât acelora pe malul estic, cât și a celor de pe
malul vestic, cum ar fi Tomisul și Marcianopolul. O flotă de barbari a putut trece din
Marea Neagră în Marea Adriatică, ajungând până în insulele Cipru și Rhodos. Au avut
loc lupte înverșunate pe coasta grecească a Mării Egee, iar Atena a fost asediată, dar
apărată de către generalul Dexippus care, mai târziu, a relatat toate acestea în lucrarea
sa, Scythica, operă care, din nefericire, nu se mai păstrează decât fragmentar32.
În 268, goții au fost în sfârșit înfrânți de către împărații Marcus Aurelius
Claudius Quintillus și Aurelian care au lansat contraatacuri devastatoare pentru
barbari. Victoriile lui Quintillus împotriva goților obținute în Illyria și Macedonia în
270 au fost decisive și au oprit, cel puțin pentru moment, agresiunea invadatorilor: ,, Și
Gallenius a fost proclamat caesar de către senat la Roma[...] Dacia, pe care Traian o
alipise imperiului dincolo de Dunăre, a fost pierdută. Grecia, Macedonia, Pontul,
Asia au fost devastate de goți. Pannonia a fost pustiită de către sarmați și cvazi. Lui ia urmat Claudius.[...] Acesta, într-o bătălie mare, i-a învins pe goții care devastau
Illyria și Macedonia. După acesta a luat puterea imperială Aurelian[…]; acesta i-a
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învins cu multă vitejie pe goți. Datorită diferitelor sale războaie norocoase, el a
restabilit puterea romană în vechile ei hotare”33.
Deși a reușit să restabilească pacea în aceste regiuni, riscul unor alte atacuri
barbare era prea mare așa că Aurelian a decis să retragă trupele din Dacia, mutându-le
la sud de Dunăre unde a fondat Dacia Aureliana.
În secolul al III-lea p. Chr. au avut loc schimbări masive în imperiu care au
venit ca urmare a expansiunii sale din secolele anterioare. Aceste schimbări au creat
instabilitate și constante neînțelegeri politice între Roma și numeroasele popoare care
făceau acum parte din imperiu. Atunci când împăratul Alexadru Sever (222-235) a fost
ucis, tronul a fost râvnit de mulți candidați din toate colțurile Imperiului Roman,
așadar s-au iscat războaie civile pe tot parcursul următorului deceniu. A fost astfel un
moment oportun pentru barbari să atace și au făcut-o fără niciun fel de ezitare.
În anul 284, a urcat pe tron împăratul Dioclețian, acesta confruntându-se la
rândul său cu uzurpatori pe care a reușit să îi înfrângă prin împărțirea puterii imperiale
cu Maximian, un soldat de încredere pe care l-a numit augustus în anul 286 și căruia ia încredințat administrarea provinciilor romane din Occident. În acest fel, regimul lui
Dioclețian și-a asigurat longevitatea.
În următorii ani, ambii împărați au întreprins campanii împotriva barbarilor în
afara frontierelor, câștigând lupte atât pe frontul de vest, împotriva francilor, cât și pe
frontul de est, împotriva tervingilor și taifalilor,34 în anii 289 și 29135. Tervingii au fost
goții care au avut cele mai multe interacțiuni cu Imperiul Roman și, din această cauză,
sursele scrise îi pomenesc cel mai adesea. Din rândul tervingilor a făcut parte și regele
vizigot Alaric care va asedia Roma în 410.
Dioclețian a dus principiul de co-regență mai departe, adăugând la conducerea
imperiului alți doi împărați numiți caesari, Constantius și Galerius. Astfel, cei doi
augusti împreună cu cei doi caesari au format tetrarhia, o formă de conducere care a
asigurat protecția imperiului împotriva atacurilor barbare, dar și împotriva războaielor
civile. Sistemul avea de asemenea menirea de a asigura o succesiune sigură, întrucât
un caesar putea prelua puterea unui augustus în cazul în care nevoia o cerea.
În cele din urmă, sistemul tetrarhic s-a destrămat, iar Dioclețian și Maximian
au abdicat în anul 305, Galerius și Constantius preluând titlul de augusti. După
moartea lui Constantius în anul 306, Constantin (272-337), fiul său, a ajuns împărat.
Maxentius, fiul lui Maximian, a fost proclamat împărat la Roma în același an, dar nu a
fost niciodată acceptat ca împarat legitim. Ca urmare, între 307 și 313 au avut loc
numeroase războaie civile în Imperiul Roman, în 313 rămânând doar doi împărați:
Constantin în vest și Licinus, un vechi camarad al lui Galerius, în est.
Între 313 și 316 atât Constantin cel Mare cât și Licinus au păstrat mai mult sau
mai puțin o neutralitate cordială care le permitea acestora să lucreze împreună în
33
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ultimii ani ai războaielor civile. Balcanii de vest se aflau sub autoritatea lui Constantin,
acesta utilizând o veche tactică a Imperiului Roman și anume aceea de a folosi
triburile de barbari în scopuri proprii. Astfel Constantin a profitat de campaniile contra
barbarilor pentru a-l provoca și a ajunge la o confruntare decisivă cu Licinius.
Războiul din 323 împotriva sarmaților pe granița din Pannonia conduși un rege numit
Rausimod și o altă campanie la confluența Dunării cu Morava, i-au adus lui Constantin
titlul de Sarmaticus36. S-a constatat că aceste atacuri au fost provocări la adresa lui
Licinius, Constantin încălcând teritoriile și în consecință suveranitatea acestuia. Astfel,
s-a ajuns la marele război civil din anul 324. Acesta merită menționat datorită faptului
că cei doi combatanți au inclus barbari în armatele lor. Licinius care a câștigat un
război împotriva goților înainte de 315 a obținut probabil în tratatul de pace sprijin din
partea barbarilor înfrânți. Cu siguranță, în războiul împotriva lui Constantin, Licinius
a inclus în armata sa goți, aceștia fiind conduși de un general numit Alica. Pe de
cealaltă parte, Constantin a folosit auxiliari de origine francă37.
Acest fapt nu este însă un aspect revoluționar, Imperiul Roman având o veche
tradiție de a recruta barbari în armatele sale. Odată cu Criza secolului al III-lea38,
împărații rivali au utilizat această tactică de a recruta barbari în armatele proprii la un
nivel mai amplu decât până la acel moment. Atât Licinius cât și Constantin se aflau
într-o așa zisă competiție pentru recrutarea unui număr cât mai mare de barbari,
sarmați și goți, din zona Dunării Mijlocii si de Jos în propriile armate. Acest fapt este
confirmat însă și de mărturia împăratului Iulian care în satira sa intitulată Misopogon39
face referire la faptul că împăratul Constantin recruta și plătea cu subsidii barbarii. S-a
observant faptul că în secolul al IV-lea împărații utilizau din ce în ce mai mulți barbari
în armatele imperiului40.
Victoria lui Constantin asupra lui Licinius a fost un eveniment marcant pentru
acea perioadă. În anul 330 un număr de taifali au invadat imperiul împinși de tervingi.
Vecinii acestora, sarmații din zona Panoniei au cerut ajutor din partea imperiului care
a dus campanii de pedepsire ale atacatorilor. Datorită faptului că goții au fost de partea
fostului inamic al noului împărat dar și datorită faptului că un rege al tervingilor
deținea din ce în ce mai multă putere care devenea amenințătoare pentru Imperiul
Roman, Constantin a avut și de această dată un răspuns pe măsură. Împăratul l-a trimis
pe Constantius ce deținea titlul de caesar41 să susțină campanii ofensive la nordul
Dunării. Această ofensivă a avut un succes răsunător, sursele scrise menționând un
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număr de 100 000 de goți uciși sau alungați din teritoriile lor42. Printre prizonierii de
război capturați de Constantius se afla și fiul regelui goților Ariaric43. Consecințele
acestor războaie gotice au avut o mare importanță, la Dunărea de Jos instaurându-se o
perioadă de pace de treizeci de ani44.
După moartea lui Constantin cel Mare în 337 până în anul 339 nu au fost
înregistrate campanii împotriva barbarilor din nord. Succesorii lui Constantin au fost
cei trei fii ai săi Constantinus, Constantius II și Constans care imediat au intrat în
conflict unii cu alții. Cel mai mare fiu, Constantinus nu a fost mulțumit cu împărțirea
imperiului, atacându-l pe fratele său Constans în 340 fiind ucis în luptă. Un deceniu
cei doi frați rămași au menținut pacea, luptând împreună împotriva sarmaților. În 350
Constans a fost uzurpat, fratele său Constantius susținând un puternic război cu
uzurpatorul Magnentius. Această perioadă de conflict și de instabilitate majoră a
marcat defensiva imperiului. În anul 355 Constantius îl numește caesar pe vărul său
Iulian. În 360 acesta va fi aclamat împărat după importante victorii împotriva
sarmaților și înainte de lupta cu Constantius pentru tron cel din urmă moare, numindul pe Iulian succesor45. Iulian se concentrează pe luptele cu perșii dar moare din cauza
unei răni căpătate în urma unei ambuscade a perșilor. În ceea ce îi privește pe goți,
aceștia erau încă slăbiți, fiind recrutați în armatele imperiale, pacea rezistând până în
36046. Armata îl proclamă împărat pe Jovian în anul 363, acesta fiind obligat să
semneze pacea cu perșii. După moartea acestuia, armata îl alege ca împărat pe
Valentinian care decide ca fratele său, Valens, să îi fie co-împărat47. În Historia Nova,
Zosimus menționează și el acest eveniment: ,,Valentinian a părăsit Niceea și a venit la
Constantinopol. Odată ajuns aici, armata și alți prieteni ai săi l-au îndemnat să
aleagă un coleg, astfel, dacă vreodată ar fi izbucnit o criză, el ar fi avut un partener
așa încât să nu sufere la fel ca după moartea lui Iulian. El a luat în considerare sfatul
lor, și după mult timp de gândire, l-a ales pe fratele său, Valens, dintre toți candidații
posibili, deoarece s-a gândit că este cel mai demn de încredere”48.
În anul 365 are loc încercarea de uzurpare eșuată a lui Procopius care primește
sprijin armat din partea câtorva regi goți. Ca urmare a sprijinului acordat
uzurpatorului, Valens, fiind dornic de prestigiu, începe atacurile pe frontiera Dunării
între 367-369: ,,După înfrângerea lui Procopius în Frigia și după încetarea pricinilor
de neînțelegeri lăuntrice, a fost trimis la goți Victor, comandant de cavalerie, spre a
cunoaște în mod nemijlocit din ce motive neamul acesta, prieten cu romanii și legat cu
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ei prin tratate de pace îndelngată, dăduse sprijin de arme omului care iscase război
împotriva unor împărați legitimi”49.
Pentru a-i pedepsi pe goți, Valens a trecut Dunărea pe un pod de vase, însă
aceștia aflaseră deja despre campania împăratului, așa că s-au retras în Montes
Serrorum, undeva în Carpați. În următorul an, apele Dunării erau prea umflate, așa că
nu a reușit nici de această dată să se confrunte cu armatele lui Alaric. Luptele au fost
amânate pentru anul următor, în 369, când i-a izgonit pe goți și și-a luat titlul de
Gothicus Maximus. În urma campaniilor lui Valens, au fost înăsprite măsurile de
apărare ale frontierelor Imperiului Roman, iar traseul căilor comerciale a fost schimbat
astfel încât să nu mai treacă pe teritoriile goților. Athanaric a cerut pacea, însă
tratativele s-au ținut pe Dunăre deoarece Athanaric îi jurase tatălui său că nu va călca
niciodată pe teritoriu roman. În urma păcii, au fost reluate schimburile comerciale și
romanii au încetat să mai plătească subsidii goților. Termenii păcii nu a fost foarte duri
pentru goți, Athanaric reușind astfel să rămână conducătorul tervingilor.
În anul 376, tervingii au ajuns la granițele Imperiului Roman pentru a cere azil
din calea hunilor care devastaseră deja teritoriile greutungilor. L-au rugat pe Valens să
îi lase să se stabilească în Tracia și, după multe luni de negocieri, cerințele tervingilor
au fost acceptate. Cu toate acestea, condițiile de trai nu au fost satisfăcătoare pentru
noii imigranți din imperiu, mâncarea fiind puțină, iar adăposturile necorespunzătoare
pentru temperaturile scăzute. Pe lângă aceste probleme, greutungii, care până atunci
reușiseră să le facă față hunior pe Nistru, cereau și ei să fie primiți ca refugiați în
imperiu. Greutungilor nu li s-a permis să se stabilească aici, dar puneau presiune în
continuare asupra autorităților romane.
Comandantul roman Lupicinus a decis că ar fi cel mai bine ca tervingii să fie
mutați în Marcianopol. Oficialii romani, preocupați de mutarea refugiaților, au lăsat
granițele de la Dunăre nepăzite, așa că greutungii au profitat de ocazie, traversând
fluviul pe plute. Atunci când tervingii se apropiau de Marcianopol, Lupicinus i-a
invitat pe Fritigern și Alavivus, cele două căpetenii ale goților, să i se alăture la cină.
Cei mai mulți dintre refugiați au rămas în afara orașului deoarece nu li s-a permis să
intre și nici să cumpere provizii. Astfel, o revoltă a izbucnit, iar tervingii au ucis mulți
soldați care păzeau zidurile cetății: ,,Înfuriați din ce în ce mai mult, deoarece vedeau
că li se răpesc în chip dușmănos rudele, barbarii au despuiat și au ucis o mare parte
din soldați. Despre această întâmplare Lupicinus a aflat printr-un vestitor tainic, pe
când sta la masă […] bănuind sfârșitul apropiat, el a ucis toate santinelele, care
așteptau pe comandanți în fața casei în semn de cinste sau pentru a-i ocroti. […] Cum
Fritigern era un om iute la hotărâri […] a strigat cu glas tare că vor trebui să înfrunte
o mare primejdie”50.
Lui Fritigern i s-a permis să plece de la masă, iar a doua zi războinicii tervingi
au început să atace regiunile din jurul Marcianopolului. Trupele lui Lupicinus au vrut
49
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să contraatace, dar au fost surprinse de atacul lui Fritiern care i-a înfrânt într-o bătălie
sângeroasă. După aceasta, rebeliunile goților au continuat, astfel încât Valens, întors
de pe frontul din Syria, a decis să fie chiar el cel care avea să pună capăt conflictelor.
Astfel, după ce și-a pregătit armatele timp de două luni, a pornit la luptă împotriva
goților la începutul lui august, stabilindu-și tabăra în afara orașului Adrianopol.
Fritigern a dorit să încheie pace întrucât era depășit numeric, dar Valens a refuzat așa
că bătălia a început. În urma ei, două treimi din soldații romani au fost uciși, printre
care și Valens însuși.
După 378, goții au devenit o prezență constantă în viața politică a imperiului,51
zeci de mii de barbari trăind acum pe teritoriul său. Bătălia de la Adrianopol a fost
prevestitoare pentru ceea ce avea să se întâmple în secolului următor, și anume jefuirea
Romei de către vizigoții lui Alaric I.
Concluzie
Goții au fost neamul de barbari care a influențat cel mai puternic desfășurarea
evenimentelor de la Dunărea de Jos în primele cinci secole ale erei noastre. Războinici
de temut, aceștia au înfrânt și ucis doi împărați romani și anume pe Decius și pe
Valens. Profitând de instabilitatea din imperiu provocată de multiplele războaie civile
care aveau loc ca urmare a setei de putere a diferiților pretendenți la tron, barbarii au
atacat provinciile romane, țintind orașele importante, atacurile lor fiind, în mare
măsură ilustrate în sursele scrise. Acestea ne sunt de folos în cercetare, însă trebuie să
le privim cu un oarecare scepticism întrucât, informațiile prezentate au fost probabil
exagerate, autorii fiind adesea subiectivi.
Acțiunile goților au schimbat pentru totdeauna fața continentului european
reușind prin acestea să zguduie un imperiu care controla de secole politica a
numeroase popoare și care a fost nevoit să se adapteze pentru a face față noilor
provocări.
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CAVALERI AI ORDINULUI MILITAR DE RĂZBOI ,,MIHAI
VITEAZUL” DIN BATALIONUL DE VÂNĂTORI DE MUNTE DIN
TÂRGU NEAMȚ
*
KNIGHTS OF THE MILITARY ORDER OF WAR „MIHAI
VITEAZUL” FROM THE MOUNTAIN HUNTERS BATTALION
FROM TÂRGU NEAMȚ
*
CHEVALIERS DE L'ORDRE MILITAIRE DE GUERRE „MIHAI
VITEAZUL” DU BATAILLON DES CHASSEURS DE
MONTAGNE DE TÂRGU NEAMȚ

Sorin GRUMUȘ1

Rezumat: Ordinul Militar de Război „Mihai Viteazul” este cea mai înaltă distincție militară
de război a României. Ordinul Militar de Război ,,Mihai Viteazul” a fost înființat prin Decretul Regal
nr.2968 din 26 septembrie 1916. Batalionul Vânătorilor de Munte din Târgu Neamț, este singura
structură de nivel batalion din armata română, căreia i s-a conferit Ordinul Militar de Război ,,Mihai
Viteazul” clasa a III-a în timpul Războiului pentru Întregirea României. De remarcat este faptul că
dintr-un total de 314 ofițeri români decorați cu Ordinul Militar de Război ,,Mihai Viteazul” în Războiul
pentru Întregirea României, un număr de 9 eroi au fost combatanți în Batalionul Vânătorilor de Munte
din Târgu Neamț. Anul acesta se împlinesc 105 ani de la dramaticele lupte din vara anului 1917 de la
Oituz, în cadrul cărora Batalionul de Vânători de Munte din Târgu Neamț a dat un important tribut de
sânge.
Cuvinte cheie: Ordin, război,batalion,vânători, munte.
*
Abstract: The “Mihai Viteazul” Military War Order is the highest military war distinction in
Romania. The “Mihai Viteazul” Military War Order was established by Royal Decree no. 2968 of
September 26, 1916. The Mountain Hunters Battalion from Târgu Neamț is the only battalion-level
structure in the Romanian army, which has been awarded the Military War Order. , Mihai Viteazul
”3rd class during the War for the Unification of Romania. It is noteworthy that out of a total of 314
Romanian officers decorated with the Military Order of War "Mihai Viteazul" in the War for the
Integration of Romania, a number of 9 heroes were fighters in the Battalion of Mountain Hunters in
Târgu Neamț. This year marks the 105th anniversary of the dramatic battles of the summer of 1917 in
Oituz, during which the Târgu Neamț Mountain Hunters Battalion paid an important blood tribute.
Keywords: : Order, war, battalion, hunters, mountain.
*
Résumé: L'Ordre de guerre militaire "Mihai Viteazul" est la plus haute distinction de guerre
militaire en Roumanie. L'ordre de guerre militaire "Mihai Viteazul" a été créé par le décret royal n°
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2968 du 26 septembre 1916. Le bataillon des chasseurs de montagne de Târgu Neamț est la seule
structure de niveau bataillon de l'armée roumaine à avoir reçu l'ordre de guerre militaire. , Mihai
Viteazul "3e classe pendant la guerre pour l'unification de la Roumanie. Il est à noter que sur un total
de 314 officiers roumains décorés de l'Ordre militaire de guerre "Mihai Viteazul" dans la guerre pour
l'intégration de la Roumanie, un certain nombre de 9 héros étaient des combattants du bataillon des
chasseurs de montagne à Târgu Neamț. Cette année marque le 105e anniversaire des batailles
dramatiques de l'été 1917 à Oituz, au cours desquelles le bataillon de chasseurs de montagne Târgu
Neamț a rendu un important tribut sanglant.
Mots clés: Ordre, guerre, bataillon, chasseurs, montagne.

Foto nr. 1 – Ordinul Militar de Război ,,Mihai Viteazul” model 1916
(Sursa: https://ro.wikipedia.org/)

Ordinul Militar de Război „Mihai Viteazul”( Foto nr.1) este cea mai înaltă
distincție militară de război a României. Ordinul Militar de Război ,,Mihai Viteazul” a
fost înființat prin Decretul Regal nr.2968 din 26 septembrie 1916. Acesta a fost
ratificat prin Înaltul Decret nr. 3249 din 21 decembrie 1916, în care se prevedea la
articolul 1 faptul că: ,,Ordinul era conferit pentru fapte excepționale de război
ofițerilor care s-au distins în fața inamicului. Nimeni nu poate căpăta o clasă
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superioară dacă nu este decorat cu clasa a III-a”. Ordinul Militar de Război ,,Mihai
Viteazul” clasa a III-a model 1916 a fost conferit în perioada Războiului pentru
Întregirea României unui număr de 42 unități militare din armata română.
Batalionul Vânătorilor de Munte din Târgu Neamț, este singura structură de
nivel batalion din armata română, căreia i s-a conferit Ordinul Militar de Război
,,Mihai Viteazul” clasa a III-a în timpul Războiului pentru Întregirea României.
Batalionul Vânătorilor de Munte a fost decorat la 2 aprilie 1919 de către
Majestatea Sa regele Ferdinand I, la Târgu Neamț, cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a
III-a în baza Înaltului Decret nr. 323 din 22 ianuarie 19192: ,,Pentru vitejia și avântul
excepțional cu care ofițerii, subofițerii și soldații batalionului, au atacat și înfrânt pe
inamic, în ziua de 30 iulie 1917. Respingându-l, în sectorul Dealul Vrânceanu-Măgura,
i-a capturat 17 ofițeri, 400 trupă, 4 mitraliere, 1500 arme și mult material de război. În
ziua de 6 august, vânătorii de munte, trecând printr-un foc puternic de baraj, au atacat
și cucerit poziția inamică de la cota 764, care fusese pierdută de un alt corp de trupă, în
ziua de 8 august, batalionul sosind pe Coșna, tocmai în momentul în care inamicul
reușise a scoate pe apărători, de pe poziție, contraatacă cu furie și în 30 de minute îi
respinge de pe întreg frontul de atac. Acest eroic batalion, s-a distins prin aceleași
multe virtuți ostășești și în crâncenele lupte, ce s-au dat în zilele de 27-29 august 1917,
în sectorul Pârâul Fundul-Bogata”.
De remarcat este faptul că dintr-un total de 314 ofițeri români decorați cu
Ordinul Militar de Război ,,Mihai Viteazul” în Războiul pentru Întregirea României,
un număr de 9 eroi au fost combatanți în Batalionul Vânătorilor de Munte din Târgu
Neamț:
Maior Bădulescu Virgil (Foto nr.2), comandantul Batalionului Vânători de
Munte, conform Înaltului Decret nr. 227 din 12 februarie 19183: ,,Pentru vitejia și
destoinicia cu care a atacat în fruntea batalionului său de vânători inamicul la
Cireșoaia, în ziua de 30 iulie 1917, respingându-l și luându-i prizonieri. La 2 august a
dat un contraatac energic urmărind inamicul până în Valea Slănicului”.
Sublocotenent Bozianu Nicolae, din Batalionul de Vânători de Munte, conform
Înaltului Decret nr. 2130 din 17 august 1918: ,,Pentru vitejia rară cu care a condus
vârful avangărzii în luptele de la 30 iulie de la Cireșoaia precum și în cele de la 6-8
august 1917 de la Coșna unde a apărat sectorul respingând toate atacurile inamicului.
La Poiana Bogată s-a distins prin remarcabilul avânt cu care s-a aruncat cu compania
sa asupra dușmanului, unde, căzând la datorie, prin jertfa sa, a îmbărbătat trupe care sau fixat apoi pe terenul cucerit”.
Căpitan Cerchez Traian, din Batalionul de Vânători de Munte, conform
Înaltului Decret nr. 227 din 12 februarie 1918: ,,Pentru priceperea cu care a condus
compania sa de mitraliere în luptele de la Sinaia, Panciu, din anul 1916 și de la
Eugen Stănescu, ș.a., Cavaleri ai Ordinului Militar de Război ,,Mihai Viteazul”, Editura SALGO,
Sibiu, 2012, p. 105.
3
Ibidem, pp. 41-95.
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Cireșoaia din anul 1917, unde așezându-și mitralierele la 30 de pași de rețelele de
sârmă a provocat inamicului pierderi foarte mari”.
Căpitan Ionescu M. Gh. Sinaia, din Batalionul de Vânători de Munte, conform
Înaltului Decret nr. 1191 din 16 octombrie 1917: ,,Pentru vitejia și elanul cu care a
atacat inamicul la 30 iulie 1917, luând prizonieri, precum și la 8 august 1917, când a
ocupat cota 730, silind inamicul să se retragă în fugă de pe Coșna”.
Căpitan Pantazi Constantin, din Batalionul de Vânători de Munte, conform
Înaltului Decret nr. 1191 din 16 octombrie 1917: ,,Pentru vitejia cu care a comandat
compania pe câmpul de onoare. În luptele de la 6-8 august 1917 a condus linia I-a a
atacului de la Cireșoaia, iar în 27-29 august 1917 a dirijat personal tăierea rețelelor de
sârmă ale inamicului și nu a părăsit locul unde se afla - 15 m de acestea - decât la
ordinul categoric al comandantului de batalion”.
Căpitan Radu Teodor, din Batalionul de Vânători de Munte, conform Înaltului
Decret nr. 1191 din 16 octombrie 1917: ,,Pentru vitejia cu care în ziua de 3 iulie 1917
a ocupat culmea Măgura, iar în ziua de 31 iulie a atacat din nou inamicul, ocupând
obiectivul a capturat material de război și prizonieri”.
Căpitan Vrânceanu Dumitru, din Batalionul de Vânători de Munte, conform
Înaltului Decret nr. 1191 din 16 octombrie 1917: ,,Pentru vitejia cu care a condus
compania de avangardă la ocuparea crestei dealului Vrânceanu din 30 iulie 1917. De
asemenea, s-a remarcat în luptele duse în defileul Slănic din zilele de 6 și 8 august
1917, conducând primul val de atac, când a și căzut rănit”.
Sublocotenent Nanu Roger, din Batalionul de Vânători de Munte, conform
Înaltului Decret nr. 2130 din 17 august 19184: ,,Pentru avântul fără seamăn de care a
dat dovadă în lupte. S-a distins în mod special în ziua de 30 iulie 1917 când a cauzat
mari pierderi inamicului respingându-l. În ziua de 8 august la atacul cotei 734 Coșna,
prin bravura personală a făcut ca acțiunile secției sale să contribuie la succesul
batalionului. La atacul asupra Cireșoaiei a fost viteaz până a căzut la datorie fiind pildă
trupei și imbold pentru cei rămași care au rezistat, la 28 august 1917, pe poziție într-o
situație deosebit de grea”.
Locotenent Focșăneanu Gheorghe, din Batalionul de Vânători de Munte,
conform Înaltului Decret nr. 2130 din 17 august 19185: ,,Pentru eroismul și energia cu
care a rezistat cu compania de mitraliere tuturor atacurilor data de inamic în ziua de 78 august 1917, în lupta de pe poziția Pârâul Lupului – cota 734. A păstrat lângă
compania sa și rămășițele altor companii greu încercate și a rezistat pe poziție până a
doua zi la sosirea ajutoarelor”.
Pentru bravura, curajul și vitejia dovedită în lupte de ofițeri, subofițeri și trupă
din Batalionul Vânătorilor de Munte în Războul de Întregire a României, au fost
conferite încă 55 de ordine și 294 medalii de război, după cum urmează6: 9 ordine
Corneliu Stoica, Cartea de Aur a Eroilor de la Oituz (1916-1918), Editura MAGIC PRINT, Onești,
2020, pp. 398-399.
5
Ibidem, p. 398.
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Ibidem, p. 397.
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,,Steaua României” cu spade în grad de Cavaler, 1 ordin ,,Coroana României” cu
spade în grad de Ofițer, 45 ordine ,,Coroana României” cu spade în grad de Cavaler, 1
medalie ,,Virtutea Militară” clasa a I –a, 29 medalii ,,Virtutea Militară”clasa a II-a,
105 medalii ,,Bărbăție și Credință” cu spade clasa a II-a, 153 medalii ,,Bărbăție și
Credință” cu spade clasa a III-a și 6 medalii ,,Crucea de Război”(franceză).
Anul acesta se împlinesc 105 ani de la dramaticele lupte din vara anului
1917 de la Oituz, în cadrul cărora Batalionul de Vânători de Munte din Târgu Neamț a
dat un important tribut de sânge.
Înființat la București, în cazărmile Regimentului 4 Roșiori, Corpul
Vânătorilor de Munte cu un efectiv de 1980 de ostași, aflat sub comanda maiorului
Virgil Bădulescu, a fost redislocat la data de 20 noiembrie 1916, în garnizoana Târgu
Neamț. La data de 24 ianuarie 1917, în prezenţa regelui Ferdinand I, Batalionul
Vânătorilor de Munte a primit Drapelul corpului de oaste. După reorganizare și
înzestrare cu armament modern, Batalionul Vânătorilor de Munte din Târgu Neamț a
intrat în iulie 1917 în subordinea Diviziei 7 Infanterie Roman.
După luptele din data de 8 august 1917, frontul Diviziei 7 Infanterie s-a
stabilizat pe linia Vârful Mare - originea văii Bogata - liziera de est a satului Slănic
(cota 652), înălţimile dintre 702-779, dealul Vârful Pietrei. Divizia 7 Infanterie avea
flancul stâng compromis de retragerea Diviziei 6 Infanterie, situație în care și-a anulat
contraofensiva care fusese deja oprită de atacul Diviziei 117 germane. Această mare
unitate germană fusese întărită atât ca număr de soldați cât și ca spirit de luptă de
sosirea Batalionului de Vânători Wurttemberg, din care făcea parte și viitorul mareșal
german Erwin Rommel, atunci cu gradul de locotenent. Sub comanda acestuia, trei
companii s-au infiltrat de-a lungul văii Oituzului și au amenințat Divizia 7 Infanterie
cu încercuirea. În aceste condiții, în noaptea de 9 spre 10 august 1917, generalul
Nicolae Rujinschi, comandantul Diviziei 7 Infanterie, fără a avea aprobarea
generalului Alexandru Averescu, comandantul Armatei a 2-române, a ordonat
evacuarea completă a efectivelor dislocate pe culmea Ungureanu.
În primele ore ale dimineții de 10 august, subunități din Batalionul de
Vânători Wurttemberg comandate de Erwin Rommel au atacat prin surprindere
pozițiile deținute de Regimentul 16 Infanterie, comandat de colonelul Mihail Cezar.
Erwin Rommel consemnează în Memorii: „Una dintre ordonanțele mele de front a tras
un glonț în capul unui român din stânga mea care mă luase la țintă de la o distanță de
circa 15 metri”. În cadrul acestei lupte corp la corp, Erwin Rommel a fost rănit la braț,
în timp ce ofițerul francez care însoțea unitatea română a strigat întruna „omorâți-i pe
câinii de germani”, până când a fost lovit de un glonț tras de aproape. Ofițerul francez
căzut la datorie a fost căpitanul Berger din Misiunea Militară Franceză, aflat în fruntea
ostașilor din Regimentul 16 Infanterie din Fălticeni.
La data de 11 august 1917, inamicul a dezlănțuit un puternic bombardament
de artilerie asupra orașului Târgu Ocna, în timp ce mitralierele acestuia se aflau
instalate pe dealul Vrânceanului. În această situație dramatică, punctul de comandă al
Corpului 4 Armată a părăsit orașul Onești, iar cel al Diviziei 7 Infanterie, orașul Târgu
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Ocna. Coloane întregi de refugiați cu căruțe pline au părăsit orașul Târgu Ocna care
„împreună cu principalele căi de comunicație ale acestuia erau acum sub tirul
inamicului”. Locotenentul Erwin Rommel consemnează în Memorii7:
[…] Orașul însuși era sub tirul artileriei grele și puteam vedea coloane nesfârșite de
vehicule oprite lângă trenuri la fel de lungi în gară [...].
În seara zilei de 11 august 1917, Divizia 7 Infanterie se afla într-o situație
critică. Generalul Nicolae Rujinschi, comandantul Diviziei 7 Infanterie raporta:
„Trupele sunt reduse la 70-100 de oameni de companie, iar oamenii sunt sleiți de
puteri, după patru zile și patru nopți de lupte continue”. În condițiile în care Valea
Trotușului și întregul front al Corpului 4 Armată erau în pericol, generalul Alexandru
Averescu a introdus în sprijinul Diviziei 7 Infanterie două batalioane din cadrul
Diviziei de Cavalerie cu un efectiv de 1400 de luptători.
Un aport decisiv în luptele purtate la Coșna și Cireșoaia l-a avut Batalionul
Vânătorilor de Munte din Târgu Neamț. În monumentala lucrare Istoria Războiului
pentru Întregirea României marele istoric Constantin Kirițescu consemna8:
[…] Plecați la 8 august din Târgu-Neamțului, la 11 August seara, vânătorii de
munte erau la Brătești, 5 chilometri la nord-est de Târgu-Ocnei, după 160 de
chilometri străbătuți în patru zile de marș grăbit peste munți și dealuri, și în urmă de a
lungul văii Tazlăului, în dimineața zilei de 12 August, după abia trei ceasuri de somn,
au luat iarăși drumul spre a intra în linia de foc, unde erau așteptați cu nerăbdare […]
Vânătorii de munte trec ca vârtejul printre rândurile dușmanilor, le împrăștie și le
spulberă, fără să le dea măcar timp să se împotrivească”.
Batalionul de vânători de munte, comandat de maiorul Virgil Bădulescu, a
plecat din Târgu Neamț la data de 26 iulie/8 august 1917 și după a străbătut în marș în
timp de patru zile o distanță de aproximativ 160 de km, a ajuns în dimineața zilei de 30
iulie/12 august 1917 la Brătești, localitate situată la 5 km nord-est de Târgu Ocna.
După ce au trecut Trotușul, oștenii acestui batalion au ajuns în satul Mosoarele, situat
la poalele Cireșoaiei. De aici, vânătorii de munte au început să urce înălțimile
Cireșoaiei pe lângă pârâul Rupturile. Împreună cu Regimentul 27 Infanterie „Bacău”,
vânătorii de munte au obținut un succes deplin, cele două subunități reușind să pună
stăpânire pe înălțimile Măgura, Vrînceanul, Cireșoaia, Cuprianul și Grohotișul.
În semn de apreciere și recunoștință, conform Înaltului Decret No 1135 din 2
octombrie 1917, batalionul a fost transformat în Regiment de Vânători de Munte,
Glenn E. Torrey, România în Primul Război Mondial, Editura Meteor Publishing, București, 2018, p.
268.
8
Constantin Kirițescu, Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1919, vol. II, Bucureşti,
1922, p. 249.
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principele Carol fiind numit „cap al acestui brav regiment”9: ,,Dorind a arăta iubitului
Nostru Fiu Alteța Sa Regală Principele Moștenitor via noastră recunoștință pentru
interesul neobosit ce a pus pentru înfăptuirea unui corp special instruit pentru a lupta la
munte și solicitudinea deosebită ce a dovedit la alcătuirea acestui corp am hotărât:
Alteța Sa Regală Principele Moștenitor se numește Cap al regimentului ,,Vânători de
Munte”.
La data 29 iunie 1939, în cadrul unei ceremonii solemne la care a participat
regele Carol al II-lea, prim-ministrul Armand Călinescu, oficialități locale, precum și
numeroși generali și ofițeri superiori, la Târgu Neamț a fost inaugurat un monumentmausoleu închinat vânătorilor de munte( Foto nr.3,4 ).
La această dată, în semn de respect și recunoștință, o mare unitate de elită de
vânători de munte din Armata României poartă denumirea onorifică Brigada 61
Vânători de Munte ,,General Virgil Bădulescu”(Foto nr.5). La data de 14 octombrie
2021, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înființarea marii unități de vânători de
munte, drapelul de luptă al
Brigăzii 61 Vânători de Munte ,,General Virgil
Bădulescu” a fost decorat cu Ordinul ,,Virtutea Militară” în grad de Ofițer cu însemn
de pace pentru militari.

Foto nr.2 – General Virgil Bădulescu
( Sursa: https://povesteaunuicercetasblogspot.com/)
9

Arhivele Militare Române, ,,Monitorul Oastei” No. 160, 6/19 octombrie 1917, p.1655.
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Foto nr. 3 - Monumentul Vânătorilor de munte de la Târgu Neamț
( Sursa: https://www.historia.ro/)
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Foto nr. 4 - Monumentul Vânătorilor de munte de la Târgu Neamț
( Sursa: https://www.historia.ro/)
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Foto nr. 5 - Însem onorific Brigada 61 Vânători de Munte ,,General Virgil Bădulescu”
( Sursa : https://www.facebook.com/)
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BĂTĂLIA EROICĂ DE LA MĂRĂȘTI
*
THE HEROIC BATTLE OF MĂRĂȘTI
*
LA BATAILLE HÉROÏQUE DE MĂRĂȘTI
Marian Laurențiu SANDU1
Rezumat: Articolul nostru prezintă bătălia eroică de la Mărăști, una dintre cele trei mari
biruințe de răsunet mondial obținute de militarii români în vara anului 1917. Se are în vedere
descrierea principalelor operațiuni militare din cele 10 zile de lupte purtate începând cu 9/22 iulie
1917 până pe 19 iulie/ 1 august 1917, dar și o necesară evidențiere a contextului și consecințelor
acestei bătălii. Sunt menționate, divizii și regimente cu implicarea lor în lupte, dar nu este uitat nici
strategul întregii operațiuni ofensive de la Mărăști, comandantul Armatei 2 Române, generalul
Alexandru Averescu.
Cuvinte cheie: Primul Război Mondial, Mărășești, generalul Averescu, 1917
*
Abstract: Our article presents the heroic battle of Mărăști, one of the three great worldfamous victories obtained by the Romanian military in the summer of 1917. The paper consists of a
description of the main military operations of the ten days of fighting carried out from July 9/22, 1917
to July 19/August 1, 1917, with an emphasis on the context and consequences of the battle. Within the
description, the divisions and regiments with their involvement in battles are mentioned, as the leading
strategist of the entire offensive operation in Mărăști, the commander of the 2nd Romanian Army,
General Alexandru Averescu.
Keywords: World War I, Marasesti, General Averescu, 1917
*
Résumé: Notre article présente la bataille héroïque de Marasti, l'une des trois grandes
victoires de renommée mondiale remportées par l'armée roumaine à l'été 1917. Il examine la
description des principales opérations militaires au cours des 10 jours de combat depuis le 9 juillet/ 22
1917 jusqu'au 19 juillet / 1er août 1917, mais aussi une mise en lumière nécessaire du contexte et des
conséquences de cette bataille. Les divisions et les régiments avec leur implication dans les batailles
sont mentionnés, mais le stratège de toute l'opération offensive à Marasti, le commandant de la 2e
armée roumaine, le général Alexandru Averescu, n'est pas oublié non plus.
Mots-clés: Première Guerre mondiale, Marasesti, Général Averescu, 1917

În anul 2022 se ȋmplinesc 105 de ani de la eroicele bătălii desfășurate la
Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, prin care s-a scris o pagină importantă din epopeia vitejiei
poporului român. Generaţia tranşeelor bine condusă ȋn luptă de către generalii
Alexandru Averescu, Constantin Cristescu şi Eremia Grigorescu a reuşit prin curaj,
fermitate şi jertfă până la sânge să realizeze salvgardarea patriei şi menţinerea forţelor
1

Profesor de istorie la Colegiul de Industrie Alimentară ,,Elena Doamna” din Galați.

vitale ale ţării necesare ȋntregirii teritoriale. Articolul nostru vizează prima dintre
aceste bătălii, care a deschis șirul biruințelor românești din anul 1917, cu s-au mândrit
pe drept bunicii ori străbunicii noștri și ne mândrim și noi, urmașii lor.
Intrată ȋn Primul război Mondial ȋn data de 14/27 august 1916, cu dorinţa
ȋnfăptuirii aspiraţiilor legitime de unire a teritoriilor româneşti aflate sub stăpânirea
Austro Ungariei, România se vedea la sfârşitul anului 1917 cu iluziile spulberate şi 2/3
din teritoriul său aflat sub ocupaţia duşmanului. Ostașii noștri hotărâți să lupte, dar
insuficient dotați cu armament modern și chiar uneori prost conduși, nu au reuşit decât
pentru scurtă vreme să sfărâme graniţa nedreaptă cu frații ardeleni și bucovineni.
Armatele inamice germane, bulgare, turcești și austro-ungare vor ocupa Cadrilaterul,
Dobrogea, Oltenia și Muntenia, iar militarii români, familia regală, guvernul României
și chiar o parte a populației se vor retrage în Moldova.
Pe teritoriul Moldovei, ȋn prima jumătate a anului 1917, erorile politicienilor şi
cele ale unor militari incapabili se vor cerne lăsând loc oamenilor capabili, adevăraţi
eroi, care, ȋn condiţiile foarte grele de atunci, vor asigura renaşterea unei armate
comparabile cu cele mai bune din Europa acelor vremi. Armata română refăcută fusese
ȋnzestrată cu armament modern 2 prin intermediul fabricilor din ţără (Arsenalul Central
al Armatei, Pirotehnia, Pulberăria Armatei şi micile ateliere particulare), dar mai ales
datorită materialului de război primit ȋn principal din Franţa3.
Îmbunătăţirea capacităţii de luptă s-a făcut ţinând cont de experienţa
campaniei trecute şi de consilierea Misiunii Militare Franceze conduse de generalul
Henri Mathias Berthelot, care a ajutat comandamentele române să instruiască trupele
transmiţând cunoştiinţele acumulate de Franţa ȋn cei trei ani de război pe Frontul de
Vest4. Moralul armatei, formată majoritar din ţărani, a fost şi el ridicat prin Discursul
regelui Ferdinand I, din ziua de 23 martie 1917/ 4 aprilie 1917 când aflat pe front, la
Racăciuni a promis ostaşilor „pământ” şi „o largă participare la treburile statului”5,
adică o nouă reformă agrară și introducerea votului universal.

Ştefan Pascu, Ilie Ceauşescu (coordonatori), România ȋn anii Primului Război Mondial, vol 2,
București, Editura Militară, 1987, p. 108 ,,Dacă ȋn august 1916 un regiment avea ȋntre 2 şi 6 mitraliere
(unele nu dispuneau deloc de vreo armă automată), la jumătatea lui 1917 fiecare unitate de acest gen
avea 24 de mitraliere şi 96 de puşti-mitralieră. De remarcat că ȋn 1916 această ultimă variantă de armă
automată lipsise cu totul.”
3
Ibidem, p. 77 ,,După datele sintetizate ȋn diverse materiale, ȋn cursul anului 1917 din străinătate s-au
primit : 150 000 de puşti franceze de 8 mm; 1760 de mitraliere franceze şi 197 engleze; 2628 de puştimitraliere franceze şi 108 engleze; 1 300 000 de grenade franceze; 84 de tunuri franceze de 75 mm, 72
de tunuri lungi şi 20 de tunuri scurte de 120 mm; 28 de obuziere engleze de 127 mm, 14 obuziere
franceze de 155 mm şi 7 de 152,4 mm; 130 de mortiere franceze de tranşee”.
4
Gheorghe Platon (coordonator), Istoria Românilor, vol II, tom II, Bucureşti, Editura Enciclopedică,
2003, p. 437.
5
„România”, I, nr.35 din 28 martie 1917 ȋn
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Ferdinand_I_de_Hohenzollern-Sigmaringen,
accesată
în
22.04.2022.
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Bătălia de la Mărăști s-a desfășurat ȋn perioada 11/24 iulie 1917 și 19 iulie/1
august 1917 fiind o operațiune ofensivă a armatei române și armatei ruse. Ea a fost
gândită strategic încă de pe 23 aprilie 1917 când generalul Alexandru Averescu însoțit
de generalul Alexandru Văitoianu a analizat terenul din fașa Mărăștilor6. Pregătirirea
ei a început însă din luna mai când generalul Dimitri Scerbacev, şeful Marelui Stat
Major al armatei ruse din Moldova şi generalul Constantin Prezan, şeful Marelui
Cartier General al armatei române au discutat despre o viitoare ofensivă ȋn sectorul
Nămoloasa a Armatei 1 Române alături de Armata a 4-a Rusă7. Armata a 2-a
Română, condusă de generalul Alexandru Averescu trebuind sa execute o lovitură
secundară pe direcția satului Mărăști.
Între generalul Constantin Prezan și generalul Alexandru Averescu au apărut
însă o serie de neînțelegeri, ultimul susţinând un alt plan de ofensivă. În cele din urmă,
lui Averescu i s-a permis să acţioneze pe baza propriul plan de operațiuni. Planul lui
Averescu viza o străpungere în regiunea Vrancea, între Armata a 9-a Germană și
Armata 1 Austriacă El prevedea împărțirea frontului Armatei a 2-a în două sectoare.
Primul sector se ȋntindea pe 25 de kilometri spre sud-est, între Măgura Cașinului și
dealul Încărcătoarea, urmând a fi acoperit, în principal, de trupe ale Corpului IV.
Acesta trebuia să disimuleze un posibil atac, în ajunul bătăliei, pregătit intens de
artilerie, pe toată linia frontului. Al doilea sector era acoperit, în principal, de Corpul
II, care împreună cu aliații ruși trebuia să dea atacul principal. Trupele române aveau
ca obiectiv ocuparea satul Mărăști, în vreme ce rușii urmau să ocupe dealul
Momâia8(Vezi figura nr. 1, din Anexe).
Armata a 2-a Română era poziţionată ȋntre dealul Arşiţa Mocanului şi satul
Răcoasa, având la flancul drept Armata a 9-a Rusă şi la flancul stâng Armata a 4-a
Rusă. În faţa românilor se găsea flancul drept al Armatei 1-a Austro-Ungare, mai
precis trupe aparţinând Grupului generalului german Friedrich von Gerok, cu forţele
principale dispuse ȋntre dealul Momâia şi dealul Arşiţa Mocanului9.
Terenul era ȋn general avantajos inamicului, prezentând un aspect accidentat,
muntos sau deluros și acoperit cu păduri. Grupul Gerok ȋl organizase ȋntr-un sistem
defensiv alcătuit din 18 centre de rezistență, formate din întărituri de beton și lemn, cu
adăposturi subterane şi 6-8 rânduri de sârmă ghimpată ȋn partea din faţă. Ele
cuprindeau şanţuri pentru trăgători, adăposturi pentru mitraliere şi tunuri, platforme
pentru aruncătorii de grenade etc. În spatele acestor centre de rezistenţă urmate o a
doua linie mai slab apărată formată din tranşee cu caracter discontinuu. Apărarea
germano-austro-ungară era lipsită de adâncime şi avea un caracter linear, străpungerea

Alexandru Averescu, Notițe zilnice din războiu (1916-1918), în http://iit.academiaromanais.ro/centenar/paper/MemoriiDeRazboi-Averescu.pdf , accesată în 25.04.2022.
7
Gheorghe Platon (coordonator), op. cit., p. 440.
8
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/batalia-de-la-marasti-prima-victorie-adevarata-dinistoria-armatei-romane-moderne, accesată în 22.04.2022.
9
Ion Vulpe, Bătălia de la Mărăşti, p. 7 ȋn „Revista Galaţiul Eroic”, Anul VI, Nr. 6, 2017.
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unei poziţii permiţând ȋntoarcerea centrelor de rezistenţă10. De asemenea pantele sau
râpile din teren ȋmpiedicau eficienţa centrelor de rezistenţă, favorizând adăpostirea
atacatorilor.
Raportul de forţe ȋn acest sector era ȋn avantajul românilor care beneficiau de
superioritate mai ales ȋn infanterie şi artilerie după cum reiese din tabelul numărul 1:
Categorii de trupe şi guri de Armata 2 română Grupul Gerok
Raportul
de
foc
forţe
Batalioane de infanterie
56
28
2/1
Escadroane de cavalerie
14
36
1 / 2,6
Guri de foc de artilerie
228
142
1,6 / 1
- din care grele 52
6
8,7 / 1
Mitraliere
448
252
1,8 / 1
Tabelul numărul 1. Statistica raportului de forțe în vederea Bătăliei de la Mărăști,
preluată din sursa Ştefan Pascu, Ilie Ceauşescu (coordonatori), România ȋn anii
Primului Război Mondial, vol 2, București, Editura Militară, 1987, p. 151.
Inferioritatea numerică a forţelor duşmane se datora transferurilor unui
ȋnsemnat număr de militari germani - Corpul Alpin, Batalionul de Vânători de Munte
din Württemberg, Corpul de Cavalerie al lui Schmettow şi Corpul XXXIX - şi austroungari către alte fronturi, cum ar fi cel din Italia, unde plecaseră 19.000 de soldaţi ȋn
iunie 191711.
Înainte de începerea operațiunilor militare, pe data de 8 iulie 1917, generalul
Alexandru Averescu i-a îndemnat pe ostați la luptă printr-un discurs motivațional:
„Ostași! A sosit momentul mult așteptat de toată suflarea românească, de voi însă de
cu bună seamă mai mult decât oricine. Să reluăm lupta pentru a răsturna zăgazul
urâcios dincolo de care se aud gemetele părinților, fraților, copiilor noștri sub
apăsarea vrășmașului hrăpăreț. Nu uitați că reluăm lupta pentru cea mai dreaptă și
cea mai sfântă cauză, și anume pentru izgonirea cotropitorilor din căminul nostru”12.
Lupta propriu-zisă a fost precedată de un teribil atac de artilerie ȋnceput ȋn
după-amiaza zilei de 9/22 iulie 2017. Cele peste 200 de tunuri româneşti, ȋmpreună cu
aproximativ tot atâtea tunuri ruseşti, au lovit vreme de două zile cu o putere de foc
devastatoare poziţiile vrâjmaşe13 (vezi figura nr. 2 din Anexe). Efectele au fost
devastatoare, putând fi vizibile chiar din poziţiile româneşti: ,, ... reţelele săriseră ȋn aer
pe anumite porţiuni, tranşeele şi şanţurile de comunicaţie mai importante ereau

Ştefan Pascu, Ilie Ceauşescu (coordonatori), op. cit., p. 146.
Glenn E. Torrey, România ȋn Primul Război Mondial, Meteor Publishing, Bucureşti, 1914, p. 213214 şi 216.
12
http://www.istorie-pe-scurt.ro/batalia-de-la-marasti-prima-mare-victorie-din-istoria-armatei-romane/ ,
accesată în 23.04.2022.
13
Glenn E. Torrey, op. cit. p. 217.
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răsturnate, primele linii inamice nu mai erau de locuit. Satele din spatele poziţiei ȋntâia
erau ruine fumegătoare.”14
Răspunsul artileriei duşmane fu promt, dar fără a reuşi să reprezinte un real
pericol pentru trupele noastre. Artileria românească dirijată eficient de observatorii din
avioane şi-a dovedit superioritatea, după cum recunoştea ȋntr-un raport către Marele
Cartier General austro-ungar arhiducele Joseph, comandantul grupului de armate din
care făcea parte şi Armata 1 austro-ungară de la Mărăşti: „ Artileria noastră a fost
decimată şi infanteria a suferit pierderi mari.”15
Majestatea sa regele României Ferdinand I a trimis, în după-amiaza zilei de 10
iulie 1917, pe stil vechi, următoarea telegramă, către militarii ce urmau să înceapă
ofensiva de la Mărăști: „Mult aşteptata zi a sosit, când după luni de repaus şi refacere,
iarăşi puteţi arăta duşmanului vitejia strămoşească. Porniţi la luptă cu braţul oţelit, cu
inima sus, cu sufletul plin de dorul de biruinţă, purtaţi drapelele înainte. Alungaţi
duşmanul din pământul strămoşesc, fiţi plini de vitejie, plini de toate virtuţile
ostăşeşeti.”16
Ofensiva de la Mărăști a început în zorii zilei de 11/24 iulie 1917, când marile
unităţi din Armata a 2-a română au atacat frontul Diviziei 218 infanterie germană,
aparţinând Grupului Ruiz. La ora 03:50 ostașii români aparţinând Regimentului 24
infanterie Tecuci al Diviziei 6 infanterie au luat cu asalt puternicul centru de rezistenţă
de pe dealul Încărcătoarea. Ei au trecut prin breșele din reţelele de sârmă ghimpată
create de artilerie și s-au angajat în lupte la baionetă, reuşind să ocupe să ocupe prima
linie de tranşee a inamicului. Contraatacul german i-a obligat ȋnsă să se retragă. Nici
Regimentele 11 Siret şi 12 Cantemir infanterie aparţinând aceleiaşi divizii nu au reuşit
să se impună ȋm mod categoric. Poziţiile puternic fortificate de pe dealul Fântâna
Puturoasă şi dealul Dorului, situate pe un teren accidentat, cu multe zone care le
ascundea artileriei noastre, au rezistat ȋn ciuda asalturilor repetate şi ȋnverşunate ale
românilor, care au cucerit doar centrele de rezistenţă de la cotele 575, 630 şi 670.
Eroismul ostaşilor nu trebuie diminuat de rezultate ȋntrucât a presupus o luptă
foarte grea ȋn care au dat dovadă de multă ȋndârjire, cum este cazul gălăţenilor din
Regimentul 11 Siret: ,,Un batalion din Regimentul 11 Siret reuşeşte să ocupe reduta
670 de la pârâul Ciobanu, ȋnsă după o oră, contraatacat puternic, e silit să se retragă. O
mână de oameni râmâne ȋn prima linie inamică şi ţine ȋn respect pe duşmanul care nu
se poate apropia. În această poziţie disperată au râmas până seara când batalionul,
ȋntărit cu o companie din Regimentul 17, cu un batalion din Regimentul de marş şi cu
un altul din Regimentul vecin 12 Cantemir, care au atacat reduta pe la sud şi vest, după
multe lupte foarte ȋnverşunate, a reuşit să o ocupe17.
Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru ȋntregirea României 1916-1919, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, pp. 55-56.
15
Pamfil Şeicaru, România ȋn Marele Război, Editura Eminescu, 1994, p. 306.
16
http://www.istorie-pe-scurt.ro/batalia-de-la-marasti-prima-mare-victorie-din-istoria-armatei-romane/,
accesată în 23.04.2022.
17
Constantin Kiriţescu, op. cit., pp. 68-69.
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În schimb militarii Diviziei 3 infanterie de sud comanda generalului Alexandru
Mărgineanu au obţinut rezultate notabile. Regimentul 2 Vanatori călăuzit din timpul
nopţii de soldatul Boboc, originar din zonă, a cucerit ȋn jurul orei 6.30 dealul Mărăşti
silind inamicul să se retragă ȋn mare grabă. ,,Vânătorii dau iureş ȋnainte, baioneta
devine regina bătăliei şi ȋntr-un sfert de ceas soldaţii erau ȋn şanţurile betonate ale
vrăjmaşului [...]. Atacul continuă cu furie. Nemţii fug, lăsând ȋn mâna vânătorilor
mormane de cartuşe, benzi de mitralieră, grenade etc., ba şi-au lăsat ȋn adăposturi şi
mantăile”18. După un scurt răgaz atacul este reluat şi prin contribuţia regimentelor 4 şi
18 infanterie, ȋn a doua parte a zilei germanii fiind alungaţi, prin lupte sângeroase la
boionetă, şi de pe celelalte ȋnălţimi: dealul Teiuşului, dealul Cotul Roşca, Dealul Mare
şi dealul Curţii.
O sarcină foarte dificilă a avut-o Regimentului 22 infanterie, comandat de
locotenent-colonelul Alexandru Gheorghiu, care a primit misiunea să cucerească satul
Mărăști, ce fusese transformat ȋntr-un centru de rezistenţă, considerat de către germani
inexpugnabil. Din acest motiv s-a decis să se fixeze trupele germane cu două
companii, iar cu două batalioane să se atace de pe înaltimile de la nord de sat. Planul a
dat rezultate şi la 6.30 dimineaţa satul e cucerit. Lupte deosebit de crâncene s-au purtat
pentru cucerirea redutei 116 din nordul satului, dar şi pentru ocuparea efectivă a
satului Mărăști: ,, O luptă deosebit de crâncena se ȋncinge; tranşee dupa tranşee, curte
după curte, sunt luate pe rând de la nord spre sud.”19 Încercarea inamicului de a
rezista pe platoul din vestul satului, unde ȋşi amenajase o poziţie cu şanţuri şi reţele de
sârmă ghimpată, nu se bucură de succes, românii respingând forţele inamice până pe
dealul Viei. Regimentul 22 a continuat apoi ȋnaintarea, la sud de Mărăşeşti, spre dealul
Mănăstioara, unde Regimentul 30 infanterie purta luptelor grele fără a reuşi să se
impună ȋn faţa germanilor. Învăluite de cele două regimente, la care s-a adăugat şi un
batalion din Regimentul 28 infanterie – rezerva Diviziei 3 infanterie - pozitiile
germane de pe Dealul Manastioara au căzut ȋn după-amiaza aceleiaşi zile.
Concomitent cu acţiunile militare ale românilor, la flancul stâng al Armatei II
române , ruşii din Divizia 15 infanterie au reuşit să ia cu asalt dealul Momâia, iar cei
aparţinând diviziilor 14 infanterie şi 3 trăgători Turkestan, din Armata IV rusă, au
ocupat satul Voloşcani. Alte unităţi din Armata a IX-a rusă au efectuat un atac slab ȋn
sectorul Caşin fiind respinse de Regimentul 82 infanterie habsburgic, alcatuit din
secui20.
Noaptea au avut loc importante riposte ale germanilor asupra Regimentului 24
infanterie Tecuci şi Regimentului 11 infanterie Siret, ambele respinse cu pierderi
ȋnsemnate pentru inamic. Confruntat cu frângerea la mijloc a Diviziei 218 infanterie şi
pentru a o salva de la distrugere comandantul german Friedrich von Gerok a ordonat
retragerea ȋn cursul nopţii şi ȋn primele ore ale zilei următoare pe un aliniament
18

George Cornea, Simfonia morţii, Bucureşti, 1920, pp. 153-154.
Constantin Kiriţescu, op. cit., p. 67.
20
Glenn E. Torrey, op. cit., pp. 218 şi 220.
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favorabil apărării. Românii au profitat de această manevră astfel ȋncât către ora 10
Divizia 6 infanterie luase ȋn stăpânire toate toate poziţiile inamice de pe dealul
Fântâna Puturoasă şi Încărcătoarea. Gălăţenii din Regimentul 11 Siret silind germanii
să se retragă ȋn dezordine de pe cota 66021.
Ofensiva a continuat cu vigoare şi în ziua următoare, 12/25 iulie 1917 când
pentru a se exploata situaţia este aruncată ȋn luptă şi Divizia 1 infanterie. Unităţile
inamice, aflate ȋntr-o retragere precipitată pe toată lungimea frontului, nu reuşesc să
ȋmpiedice ȋnaintarea românilor care eliberează între altele, localităţile Câmpuri,
Vizantea Mănăstirească, Roşculeşti, Răcoasa etc. 22.
Avântul ofensiv al armatei noastre este oprit însă ȋn urma victoriei trupelor
germano-austro-ungare din Galiţia şi Bucovina, împotriva trupelor ruse, care ȋn mare
parte, influienţate de ideile revoluţionare nu mai vroiau să lupte. În faţa acestei situaţii
generalul Scerbacev primeşte ordinul de a suspenda orice acţiune ofensivă, iar Corpul
40 de armată rus de pe frontul din Moldova va fi transferat pe frontul din Bucovina23.
Drept urmare Marele Cartier General a dispus prin ,,Ordinul de operaţii nr. 34” oprirea
Armatei a II-a să pe aliniamentul atins şi anularea ofensivei preconizate a se executa
de Armata 1 română pe Frontul de la Nămoloasa. Generalul Alexandru Averescu
arătând că aliniamentul pe care ajunsese Armata 2 era nefavorabil a solicitat Marelui
Cartier General aprobarea să continue ofensiva, iar generalul Constantin Prezan a
revenit ȋn parte asupra ordinului acordăndu-i libertatea să ȋnainteze ȋn vederea ocupării
unei linii de rezistenţă mai favorabile.
Ca atare ȋn dimineaţa zilei de 13/26 iulie 1917 la ordinul lui Averescu românii
a atacat impetuos cu patru divizii 1, 3, 6 şi 8 (Vezi figura nr. 4). Rezultatul zilei a fost
unul pozitiv, concretizat într-o pătrundere de 7 km prin care s-a reușit să se elibereze
conform planului dealul Tiharale şi dealul Boului, până ȋn valea Șușiței, Răchitașul
Mic, Răchitașul Mare şi mai ales Soveja, unde ostaşii noştri au fost primiţi cu flori de
populaţia gătită ca de sărbătoare, ȋn costume naţionale24.
Văzând succesele obţinute Marele Cartier General a solicitat lui Averescu să
dea dispoziţii ca frontul să fie împins pe aliniamentul prevăzut în planul inițial:
Măgura Cașin – Sboina Neagră – valea Putnei – valea Sării, favorabil trupelor române.
Prin lupte eroice susţinute, cu un inamic care ȋncepe să primească ȋntăriri, aceste
obiective au fost atinse ȋn zilele de 14/27 iulie 1917 şi 15/28 iulie 1917, cu excepţia
Măgurii Caşinului. La asaltul Măgurii Caşinului militarii Diviziei 8 infanterie au dus
tot greul, căci ruşii din ,,batalionul morţii”, care trebuiau să atace dinspre nord, au fost
opriţi de tovarăşii lor, iar artileria ȋn ciuda celor aproape patru ore de bombardament
Ştefan Pascu, Ilie Ceauşescu (coordonatori), op. cit., p. 176.
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/B%C4%83t%C4%83lia_de_la_M%C4%83r%C4%83%C5%9Fti
, accesată în 24.04.2022.
23
La cererea generalului Dimitri Scerbacev, Armata a 2-a română și-a extins frontul și pe aliniamentul
ocupat de Corpul 40 armată rus.
24
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nu a periclitat semnificativ puternicul sistem de ȋntăriri al inmicului. Regimentul 82
infanterie secui a rezistat eroicului asalt al ostaşilor noştri, care au reuşit să ocupe doar
Plaiul Măgurii, pe care l-au apătat cu ȋndârjire, respingând ȋn timpul nopţii
contraatacurile duşmane. Rezistenţa ȋntâmpinată a făcut ca atacul să nu continue ȋn
timpul zilei următoare (16/29 iulie 1917), poziţia duşmană de pe Măgura Caşinului
fiind doar hărţuită de Brigada 16 aparţinând Diviziei 8 infanterie.
A doua zi, 17/30 iulie 1917, o grupare română sub conducerea colonelului
Liciu cucereşte dealul Secuiului, luând numeroşi prizonieri austro-ungari. Tot ȋn
această zi militarii români pun stăpânire pe creasta muntelui Războiului, situat la sud
de Magura Cașinului. O ultimă acțiune ofensivă de amploare s-a desfăşurat în data de
19 iulie/01 august 1917 când Divizia 8 infanterie a ȋncercat din nou cucerirea Măgurii
Cașinului. Din păcate ȋnsă asaltul deosebit de ȋnverşunat al regimentelor 37 şi 29
infanterie a fost oprit de contraatacul austro-ungar şi artileria inamică. Generalul
Alexandru Averescu sosit la locul luptei a ȋnţeles că Măgura Caşinului nu putea fi
cucerită decât cu mari sacrificii şi a ordonat ȋncetarea atacurilor, mulţumindu-se cu
ocuparea principalelor ȋnălţimi de la sud de ea.
Astfel a luat sfârşit batalia de la Marasti, prin care Armata 2 română şi Corpul
VIII rus ȋnregistrau o stălucită biruinţă, comparabilă cu cele de pe Frontul de Vest.
Ostaşii români, secondaţi de cei ruşi, au reuşit cel mai înalt ritm mediu zilnic de
ofensivă din anul 1917 înregistrat pe teatrul de operațiuni european de partea aliată,
după cum reiese din tabelului nr. 2.

Acțiuni ofensive

Perioada (stil Durata
nou)
(zile)

Adâncimea Ritm
Front
pătrunderii mediu
(km)
(km)
(km/zi)

Ofensiva britanică Artois

9 aprilie - 5 mai 27

24

5

0,2

Ofensiva
Aisne

franceză

pe 16 aprilie - 5
19
mai

0

5

0,3

Ofensiva franceză
Moronvilliers

pe 17 aprilie - 20
34
mai

12

3

0,1

16

4

2,0

Ofensiva aliată din Flandra 7-8 iunie

2

Ofensiva română de la 24 iulie - 1
9
35
28
3,0
Mărăști
august
Tabelul nr. 2 Ritmul mediu de ofensivă din anul 1917 pe fronturile din Europa,
preluat din sursa
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83t%C4%83lia_de_la_M%C4%83r%C4%83%
C8%99 accesată în 23.04.2022.
Au fost eliberate 30 de localităţi şi un teritoriu de aproximativ 500 de kilometri
pătraţi. Pierderile noastre s-au dovedit inferioare celor ale inamicului, ȋnsemnând o
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jertfă de 1469 de morți, 3052 de răniți și 367 de dispăruți. Aproape 3.000 de militari
austro-ungari și germani fuseseră capturați și peste 60 de tunuri.
Pentru comandantul Armatei 2 române, generalul Alexandru Averescu, bătălia
a reprezentat apogeul carierei sale militare apreciind-o ca „prima victorie adevărată din
istoria armatei române moderne.”25 Pentru ofiţerii şi soldaţii români a adus o creştere
considerabilă a moralului „...căci pentru întâia oară după 11 luni de la intrarea
României în război, ei au văzut că inamicul atacat fuge din fața lor, că el cedează
terenul, că-i iau prizonieri, că-i capturează material (arme, mitraliere, tunuri).”26
Eroismul şi conducerea la victorie a soldaţilor nu au rămas nerăsplătite fiind
acordate 32 Ordine Mihai Viteazul clasa a III-a unor ofiţeri români, iar Generalul
Averescu a primit Ordinul Mihai Viteazul clasa a II-a. De asemenea steagurile a patru
regimente (4, 18, 30 Infanterie si 2 Vanatori), care ȋmpreuna au capturat 1637
prizonieri, au fost decorate27.
Ca urmari strategice victoria de la Mărăsti a determinat comandamentul
Puterilor Centrale sa aduca ȋntariri ȋn zonă şi mai ales să schimbe direcția de ofensivă a
Armatei a 9-a germane, proiectată inițial să se desfășoare între Siret și Prut, pentru a
lansa ofensiva ȋn zona ce se va dovedi inadecvată de la Mărăşeşti.
Pentru a comemora eroismul si jertfa militarilor care au murit la datorie sau au
înfruntat cu mult curaj obuzele, gloanțele, grenadele și baionetele inamice în luptele
din această crâncenă bătălie, în satul Mărăști, aparținând comunei Răcoasa, din județul
Vrancea a fost construit între anii 1928 – 1938 un mausoleu. Initiativa construirii
Mausoleului de la Mărăsti a aparținut unui grup de personalități militare ale Societății
„Mărăști”, iar la ceremonia punerii punerii pietrei de temelie, desfășurată în ziua de 10
iunie 1928, a paticipat pe lângă generalii Alexandru Averescu, Alexandru Mărgineanu
și alți ofițeri, chiar regina Maria28, cea mersese pe front pentru a avea grija de soldații
răniți.
Astfel, în anii 1940-1941 au fost reînhumate aici rămășițele pămâmtești ale
luptătorilor de la Mărăști, în douăsprezece cripte-osuar aflate la subsol, ce numără
5342 de ostași români, ruși și germani (din care unii au rămas neidentificați). Alături
de ostașii lor, tot la subsol, au fost depuși apoi, în sarcofage, comandantul Armatei a 2-a generalul Alexandru Averescu, mareșal din 1930 și generalii Arthur Văitoianu,
comandantul Corpului 2 Armată, Alexandru Mărgineanu, comandant al Diviziei 3
infanterie, Nicolae Arghirescu, comandantul Diviziei 6 infanterie în timpul bătăliei
victorioase de la Mărăști. Și pentru a mai atrage atenția asupra faptelor de arme
desfășurate aici în vara anului 1917, la intrarea în satul refăcut a fost amplasat un
portal inscripţia Câmpul istoric de la Mărăşti.

Glenn E. Torrey, op. cit., pp. 226 – 227.
Mareşalul Averescu, Notiţe zilnice din război, Editura Militară, Bucureşti, 1992, p. 143.
27
http://www.worldwar2.ro/arme/?language=ro&article=116, accesată în 25.04.2022.
28
https://www.radioromaniacultural.ro/portret-regina-maria-a-romaniei-o-personalitate-de-exceptie-aistoriei-nationale/, accesată în 25.04.2022.
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Anexe

Figura nr. 1. Harta cu poziționarea trupelor în Bătălia de la Mărăști, preluată din sursa
https://cristianacatrinei.ro/batalia-de-la-marasti-prima-adevarata-si-deplina-victorieromaneasca-nicolae-iorga/ , acesată în data de 23.04.2022.
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Figura nr. 2. Artileriști romîni lovind pozițiile inamice, preluată din sursa
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83t%C4%83lia_de_la_M%C4%83r%C4%83%
C8%99ti#/media/Fi%C8%99ier:CasinValley1917.JPG , acesată în data de 23.04.2022.
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Figura nr. 3. Militari români în ofensiva de la Mărăști, preluată din sursa
https://www.unitischimbam.ro/batalia-de-la-marasti/ , acesată în data de 24.04.2022.

163

Figura nr. 4. Harta cu înaintarea diviziilor românești în Bătălia de la Mărăști, preluată
din sursa

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/1929__Batalia_de_la_Marasti_
Kiritescu_II_477.png , acesată în data de 24.04.2022.
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Figura nr. 5. Inagurarea Câmpului istoric Mărăști, preluată din sursa
https://www.rador.ro/2016/07/11/99-de-ani-de-la-batalia-de-la-marasti-prima-marevictorie-din-istoria-armatei-romane-moderne/ , acesată în data de 25.04.2022.
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CONTRIBUŢIUNI LA ISTORIA ŢINUTURILOR NEAMŢ ŞI
ROMAN ÎN SECOLUL AL XVII-LEA (DE LA MOVILEŞTI LA
CANTEMIR)
*
CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF NEAMŢ AND ROMAN
LANDS, IN THE 17TH CENTURY (FROM MOVILEŞTI TO
CANTEMIR)
*
CONTRIBUTIONS À L'HISTOIRE DES TERRES DE NEAMŢ ET
ROMAN AU XVIIE SIÈCLE (DE MOVILEŞTI À CANTEMIR)
Daniel DIEACONU1
Virgil COJOCARU2
Rezumat: Acest studiu se concentrează asupra unei perioade zbuciumate din istoria Moldovei
medievale, acordând o atenţie deosebită acordată ţinuturilor de atunci Neamţ şi Roman, cu importanţă
militar-strategică deosebită, cu o bogată viaţă monahală, dar din punct de vedere economico-social cu
multe sate de ţărani dependenţi, cu mari proprietăţi agrare laice, dar şi mănăstireşti, cu proprietăţi
închinate mănăstirilor greceşti din Orient. Perioada cuprinde domniile movileştilor, epoca lui Vasile
Lupu şi apoi un şir de mai multe domnii scurte, fragmentate de lupte pentru tron, care au generat
imixtiuni ale puterilor vecine în treburile interne ale ţării, războaie, pustiiri, bejenii, slăbirea
autonomiei şi creşterea dominaţiei otomane. Imaginea acestei lumi este surprinsă din scrierile
călătorilor străini şi români, de la Marco Bandini până la Dimitrie Cantemir, din documentelor oficiale
ale vremii, cronici şi letopiseţe, din lucrări de istorie dedicate perioadei, dar şi din literatura cultă sau
populară. O frescă a istoriei unui ţinut vă este dezvăluită prin acest studiu, protagoniştii fiind
domnitori, boieri, răzeşi şi clăcaşi, călugări, negustori şi călători străini prezenţi pe aceste meleaguri.
Cuvinte cheie: mănăstiri închinate, călători străini, interregn, răzeşi, clăcaşi, târguri
*
Abstract: This study focuses on a troubled period in the history of medieval Moldavia, paying
special attention to the then Neamt and Roman lands, of special military-strategic importance, with a
rich monastic life, but from an economic and social point of view with many villages, dependent
peasants, with large secular agrarian properties, but also monasteries, with properties dedicated to
Greek monasteries in the East. The period includes the Movilești rule, the time of Vasile Lupu and then
a series of short reigns, fragmented by fights for the throne, which generated interference of
neighboring powers in the internal affairs of the country, wars, desolation, beehives, weakening
autonomy and increasing Ottoman rule. The image of this world is captured from the writings of foreign
and Romanian travelers, from Marco Bandini to Dimitrie Cantemir, from official documents of the time,
chronicles and annals of history, from works of history dedicated to the period, but also from cult or
popular literature. A fresco of the history of the land is revealed to you through this study, the
Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Regională și Integrare Regională al Universității din București;
Școala Gimnazialp Grințieș, Neamț
2
Masterand istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; metodist Biblioteca „G.T.
Kirileanu”, Piatra Neamț.
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protagonists being rulers, boyars, rascals and clowns, monks, merchants and foreign travelers present
in these lands.
Keywords: worshiped monasteries, foreign travelers, interregnum, yeomans, clicks, fairs
*
Résumé: Cette étude se concentre sur une période troublée de l'histoire de la Moldavie
médiévale, en accordant une attention particulière aux terres alors Neamt et romaines, d'une
importance militaire et stratégique particulière, avec une vie monastique riche, mais d'un point de vue
économique et social avec de nombreux villages. des paysans dépendants, avec de grandes propriétés
agraires séculaires, mais aussi des monastères, avec des propriétés dédiées aux monastères grecs
d'Orient. La période comprend les dirigeants de la foule, l'époque de Vasile Lupu puis une série de
règnes courts, fragmentés par des luttes pour le trône, qui ont généré l'ingérence des puissances
voisines dans les affaires intérieures du pays, des guerres, des désolations, des bejenii, des
affaiblissements l'autonomie et l'augmentation de la domination ottomane. L'image de ce monde est
captée des écrits des voyageurs étrangers et roumains, de Marco Bandini à Dimitrie Cantemir, des
documents officiels de l'époque, chroniques et chroniques, des ouvrages d'histoire consacrés à l'époque,
mais aussi de la littérature culte ou populaire. . Une fresque de l'histoire d'une terre vous est révélée à
travers cette étude, les protagonistes étant des souverains, des boyards, des coquins et des clowns, des
moines, des marchands et des voyageurs étrangers présents sur ces terres.
Mots-clés: monastères vénérés, voyageurs étrangers, interrègne, rires, clowns, foires

Secolul al XVII-lea a început pentru Moldova cu marea faptă a lui Mihai
Viteazu, revenind apoi pe tron Movileştii, familie cu mari proprietăţi şi în ţinuturile
Neamţ şi Roman unde au construit şi ctitorit. Vasile Lupu a avut o domnie lungă, cu
dezvoltare administrativă, economică, religioasă şi culturală a ţării, resimţită şi în
Neamţ şi Roman. Sfârşitul domniei a fost dominat de războaie ambiţioase, intervenţia
unor trupe străine şi moartea tragică a fiicei domnitorului, Ruxandra, la Cetatea
Neamţului. Prezenţa trupelor străine pe teritoriul Moldovei este tot mai puternică:
cazaci, tătari, turci sau polonezi, alternează expediţiile de jaf cu perioade de ocupaţie
mai scurte sau mai lungi, spre sfârşitul secolului, polonezii ocupând pentru mai mulţi
ani cetăţile şi mănăstirile moldovene. Ne-am dorit să prezentăm prin acest studiu
câteva crâmpeie de micro-istorie dedicate acestei regiuni, urmărind aspecte politicomilitare, sociale, economice, religioase şi culturale. Este rezultatul eforturilor realizate
în dorinţa de a întocmi o cât mai largă monografie istorică a judeţului Neamţ.
Acest studiu s-a realizat folosindu-se informaţii din arhive (locale – Neamţ, Iaşi
sau DANIC – Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale), dar în special din
colecţiile de documente specifice perioadei (Documente privitoare la istoria
Românilor, culese de Eudoxiu Hurmuzaki, Catalogul Documentelor Moldoveneşti din
Arhivele Istorice Centrale al Statului, Documenta Romaniae Historica - DRH,
Documente privind istoria României –DIR) sau din cronicile şi letopiseţele vremii şi
mărturiile călătorilor străini. Nu am neglijat studiile dedicate istoriei acestei perioade,
generale sau speciale, mai vechi şi mai noi, şi nici beletristica chestiunii, materiale
oferite de Fondul de carte veche al Bibliotecii „G.T. Kirileanu” Piatra-Neamţ.
Familia Movilă a dat Moldovei domnitori şi ierarhi ai bisericii ortodoxe care au
fost ctitori de lăcaşuri de cult şi care au alternat perioadele de stabilitate cu cele de
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interregn. S-au ridicat pe tronul muşatinilor şi doar un reprezentant al vechii familii
domnitoare a mai urcat pe tron. Şi, într-adevăr, pentru scurt timp, unificatorul Mihai
Viteazul, care a detronat pe Ieremia Movilă, cel mai de seamă reprezentant al acestei
ilustre familii.
Cel care a acordat o mai mare atenţie regiunii noastre a fost Miron Barnovschi
Movilă, ctitorul de la Hangu, stăpân de întinse moşii la poale de Ceahlău. Această
perioadă a cuprins şi domnia, în cea mai mare parte luminoasă, a lui Vasile Lupu, dar
şi imixtiiunile străine tot mai puternice în politica internă a Moldovei, nu doar turceşti,
ci şi cazăceşti sau leşeşti. Prin fondarea unor noi mănăstiri în ţinutul Neamţului, care
au fost înzestrate de ctitorii domni sau boieri cu cele trebuitoare obştilor, s-a rupt din
domeniul domnesc sau din moşiile ţăranilor liberi. Comunitățile țărănești cărora li se
încredințase paza munților nu erau numai niște simple sate. Ele se prezentau ca obști
cu hotare extrem de întinse, pe care se formaseră numeroase cătune, fără ca ele să fie
amintite în documente. Cuturi dependente de satele amintite vor fi existat și pe
versantul de apus al culmii Stânișoara, în valea Bistriței și a afluenților ei. Că satele
din această regiune aveau o veche existență se poate constata din examinarea
hotarnicelor de la începutul secolului al XVII-lea ale mănăstirii Hangu-Buhalnița și
Pionul-Hangul. Terenurile satelor Răpciune și Hangu rămâneau în afara lor. Dintr-o
hotarnică a satului Mânjești se poate vedea că satul Hangu avea hotare fixate din
timpuri vechi. Numai spre munte proprietatea acestor sate nu era delimitată, căci
„munții i-au ținut împreună, cu fânaț, cu păscut, cu paza muntelui de oameni răi, cu
straja spre Țara Ungurească”3. Existau drumuri care tăiau curmeziș cursul Bistriței,
folosind văile afluenților ei. Căile acestea făceau legătura cu Secuimea și prezentau un
interes mai mult militar. Lipsa unor stațiuni vamale în regiune sau în apropierea ei ne
arată că negustorii preferau să-și poarte mărfurile pe alte căi mai lesnicioase. Cine voia
să meargă la Hangu și, de aici, mai departe în Transilvania, folosea drumul ce urca de
la Târgu Neamț la Plotun și, apoi, peste Petru Vodă, cobora gura Largului și, de aici,
urma cursul Bistricioarei și trecea prin pasul Tulgheș spre Gheorgheni. Putea să bată și
drumul care, din valea Crăcăului, trecea pe la Mitocul lui Bălan și Audia în valea
Bistriței. Mocanii cu turmele lor puteau să pătrundăși pe alte căi. Pentru întoarcere
plutașii de pe Bistrița preferau un anumit drum: „drumul plutașilor”4.
Domeniul domnesc din munţi a fost folosit pentru necesităţile cetăţilor şi ale
curţii domneşti de la Piatra şi pentru satele care făceau de strajă la graniţa cu Ardealul
sau care se ocupau cu vânătoarea domnească. Unde se făcea strajă permanentă s-au
creat cuturi dependente de aceste sate, cu timpul devenind ele însele sate. Terenurile
lăsate în folosinţa acestor ţărani-străjeri au fost valorificate prin lărgirea poienilor şi
facerea de curături sau arşiţe. Ei câştigau asupra acestor terenuri drepturi mai mari
D. Dieaconu, La poale de Ceahlău. Oameni, locuri, fapte - între istorie şi legendă, Ed. Cetatea
Doamnei, Piatra-Neamţ, 2006, pp. 21-25; SJAN Iași, 400/26, Condica de Anaforale, 148, f. 38; T.G.
Bulat, Documentele mănăstirii Văratec (1497-1836), 1939, pp. 137-139.
4
Vezi pe larg D. Dieaconu, La poale de Ceahlău. Oameni, locuri, fapte - între istorie şi legendă, Ed.
Cetatea Doamnei, Piatra-Neamţ, 2006, 153 p.
3
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decât asupra pământului obştii şi cu încuviinţarea tacită a domniei puteau să le lase
moştenire urmaşilor sau unor terţe persoane5. Este, spre exemplu, cazul „curăturii” lui
Ionaşcu Deuga din 1622, situată mai sus de gura Bicazului6, sau, la 1617, Ion Guseilă
din Piatra dă călugărilor de la Bisericani o curătură în Poiana Cârnul7. Gherman, din
satul Dărmăneşti, vinde mănăstirii Bisericani în anul 1631 „o poiană numită Bicaz de
la casă mai sus”, pentru „un cal bun”8. Constatăm intruziunea mănăstirii Bisericani
într-un loc pe care îl deţinea satul Dărmăneşti în virtutea faptului că făcea de pază pe
valea Bicazului.
Mănăstirea Bisericani a primit de la Ieremia şi Simion Movilă „o poiană sub
Ceahlău”. În acea zonă a apărut mănăstirea Poienile a familiei Movilă şi astfel s-a
putut realiza cu încuviinţarea domnitorului Constantin Movilă un schimb de moşii cu
mănăstirea Bisericani. Hrisovul din 1/12 august 1611 arată că mănăstirea Bisericani a
primit în schimbul poienii de sub Ceahlău alte trei poieni: Cârnul, Bicazul şi Poiana
Biserica lui Iov9. Termenul folosit - „poiană” – arată existenţa unei aşezări incipiente,
a unor case şi gospodării, aşa cum aflăm din documente ulterioare. Nu e de mirare că
acest hrisov a fost considerat documentul de atestare a Bicazului şi care, astfel, a
împlinit în anul 2011 venerabila vârstă de 400 de ani10.
Domnitorul Constantin Movilă, împreună cu mitropolitul şi cu sfatul ţării,
stabilesc hotarele poienilor şi a braniştilor lor. Toponimele menţionate există cele mai
multe şi astăzi şi arată că pe valea Bicazului erau oameni, cei care au dat denumirile,
cei care locuiau în curături şi poieni, care făceau de strajă la hotar. Amintim: Culmea
Boului, Izvorul Hălmului, cărarea Neacăi, Dealul Simii, obârşia Hamzoaiei, pârâul
Bicazului, Dealul Bicazului, Jidanul, Dealul Măgura11.
Încă din primele luni ale anului 1600, Mihai Viteazul începuse pregătirea
pentru intervenția în Moldova. Oastea de care dispunea, numărând cca. 28.000 –
35.000 de oameni (dintre care 6.000 de moldoveni) era împărțităîn trei grupe: una
concentrată la Focșani urma să înainteze, prin Tecuci și Bârlad, spre Iași; a doua, sub
comanda personală a lui Mihai Vodă, a pătruns în Moldova prin pasul Oituz; a treia,
C. Cihodaru, Contribuţii la cunoaşterea obştii ţărăneşti din Moldova, în „SCS”, (Istorie), Iaşi, VII, 1,
1956, pp. 28-29.
6
Documente privind istoria României (DIR), A, Moldova, veacul XVII, vol. V, Ed. Academiei RPR,
Bucureşti, 1957, p. 149
7
Catalogul Documentelor Moldoveneşti din Arhivele Istorice Centrale, I, Direcţia Arhivelor Statului,
Bucureşti, 1957, doc. 142, p. 102.
8
Ibidem, vol. II, doc. 689
9
Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale (DANIC), Mănăstirea Bisericani, XIII/1
10
vezi Oraşul mării dintre munţi – Bicaz - 400 - album aniversar, Ed. Cetatea Doamnei, Piatra-Neamţ,
2011 şi rev. „Valea Muntelui”, ediţie aniversară.
11
Catalogul Documentelor Moldoveneşti din Arhivele Istorice Centrale al Statului, vol. I, 1387-1620, p.
346; DIR, A, Moldova, Veacul XVII, 3, Ed. Academiei Republicii Populare Române, 1954, pp. 27-28.
Hidronimul Bicaz este atestat încă din 1599, 24 aprilie, într-un document de la Ieremia Movilă prin care
domnitorul dăruia „schitului de sub Ceahlău” mai multe poieni la poalele muntelui. Între hotare mai
menţionăm Poiana Hangului, vârful Panaghiei, culmea Ceahlăului, gura Potociului.
5
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plecând din Bistrița, urma să treacă munții pe la Câmpulung, îndreptându-se de aici
spre Suceava, Botoșani, Hotin. La 1 mai 1600 a început deplasarea. De la Bacău,
grupul condus de Mihai Viteazul a înaintat spre Piatra Neamțși de aici spre Cetatea
Neamțului. Cetatea și-a deschis porțile și a primit oastea lui Mihai Vodă Viteazul cu
urale de bucurie, așa cum se cuvenea, ca pe o oaste frățească, venită să făptuiască
unirea țărilor române12. O parte a avangărzii, condusă de Vasile Mârza, s-a îndreptat
spre Roman, unde a ajuns la 8 mai, Mihai urmându-i cu restul oștii peste câteva zile.
La 19 mai, voievodul unificator se afla în Roman, de unde urma să se îndrepte spre
Suceava. Se pare că Mihai Vodă și-a fixat la Roman cartierul general, întrucât la 21
mai scria de aici bistrițenilor, cerându-le să-i trimită grabnic provizii pentru oaste. Lua
parte la slujba oficiată de la Episcopie şi noul episcop al Romanului, Filotei, depunea
jurământul de credinţă faţă de domnul ţării: „Mă supun binecredinciosului domn, Io
Mihai voievod…”13.
În timpul scurtei domnii a lui Mihai Viteazul în Moldova (mai-septembrie
1600) vămile din trecătorile Tulgheş şi Bicaz au fost desfiinţate14. Neamţul nu mai era
ţinut de graniţă. Dar pentru prea scurt timp a fost Moldova în cadrul statului unificat al
lui Mihai Viteazul. Armata polonă care venea sub comanda cancelarului Ioan
Zamoyschi, aducându-l pe Ieremia Movilă, se afla la 24 septembrie sub cetatea
Neamțului, întâmpinând aici slabă rezistență din partea garnizoanei lăsate de Mihai
Viteazul. Moldova era pierdută pentru marele domnitor şi pe tron reveneau Movileştii.
Începeau nesfârşite lupte pentru tron care vor secătui puterea ţării15.
De la începutul secolului al XVII-lea datează începuturile asistenţei medicale
publice, pe atunci în faza de bolniţă. La Roman au funcţionat două „spitale” – bolniţe;
cel mai vechi, menţionat prin anii 1611-1615, ţinea de Mănăstirea Sfinţii Voievozi,
ctitorie din prima domnie a lui Ştefan Tomşa al II-lea16. Tot de pe timpul lui Ştefan
Tomşa e o altă tradiţie care spune că ar fi trăit pe valea Bicazului un rabin numit
Hachiv di Honori, fugit din Olanda de frica Inchiziţiei. Iosif Solomon del Medigo, un
medic evreu călător prin Moldova începutului de veac al XVII-lea, îl întâlnea pe rabin
la locul numit „Pustia Jidovilor” sau Valea Jidanului la poale de Ceahlău 17. În regiune,
jidovii au fost asimilaţi cel mai adesea cu „urieşii”, urmaşii lui Noe şi Avraam. Dar în
tradiţiile păstrate de comunităţile evreieşti, legendarul întemeietor al hasidismului
(personaj totuşi real) capătă însuşiri fantastice. Al.L. Zissu, unul dintre liderii
sionismului interbelic mondial, originar din Piatra-Neamţ, scria într-o lucrare intitulată
D. Almaș, Vetre de istorie românească, București, Editura Sport Turism, 1988, p. 126.
Istoria oraşului Roman, Societatea culturală Roman-600, Roman, 1992, p. 150.
14
T. Chindea, Contribuţii la istoria românilor din Giurgeul Ciucului, Ed. Kahan, Gheorgheni, 1929, pp.
11, 59, 65.
15
R. Popa, Cetatea Neamţ, Ed. Meridiane, Bucureşti,1968, p. 24.
16
Dr. E. Cozărăscu, Începuturile asistenţei medicale în Roman, în “Spitale vechi şi noi, Studii şi note”,
Ed. Medicală, Bucureşti, 1976, pp. 93-94.
17
P. Pascal, Toponime şi legende ebraice din judeţul Neamţ, în „Anuarul Grupului Şcolar Gh.
Cartianu”, Piatra-Neamţ, nr. 4, 2000, p. 177
12
13
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„Spovedania unui candelabru”: „Ajunşi la capătul livezii bisericeşti din Bicaz, birjarul
îi şopti cu evlavie că de aici încolo începe Valea Jidanului. Deşi născut în preajma
frontierei poloneze, păsările legendelor şi-au înfipt pliscul în numele vestitului erou al
hasidismului Baal Sem Tov şi le-au lepădat în această vale a Bicazului. De atunci ori
de câte ori un plutaş trebuia să dea piept cu balaurul de cleştar, care în această vale
spumega mai furios ca oriunde – Jidovul – răsărea în faţa cârmei şi tidva balaurului era
sfâşiată”18.
Miron Barnovschi-Movilă, în scurta sa domnie, şi-a pus amprenta aupra vieţii
religioase şi culturale moldoveneşti. Printre ctitoriile sale, alături de Mănăstirea
Dragomirna, Aron-Vodă, Hârlău, se adugă Mănăstirea Hangu-Buhalniţa, ridicată la
1626 într-un loc “de mare pustie”, cum glăsuieşte hrisovul de întemeiere, este o
construcţie de “iznoavă”, deci nu este mănăstirea din documentul lui Ştefan cel Mare
din 145819.
Ctitoriei sale i-a dăruit mai multe moşii şi în mai multe hrisoave îi arată
hotarele. Face în aşa fel încât cele două mănăstiri (Hangu şi Bisericani) să-şi împartă
teritoriul de pe valea Bicazului până la graniţa cu Ardealul, la Bicazul Ardelean20.
După evenimentele care au urmat primei încercări de a unifica cele trei ţări
românești, Cetatea Neamțului este abandonatăși nu va fi amintită documentar pânăîn
zilele lui Vasile Lupu (1634-1653), care o reamenajează ca adăpost al familiei și
averilor sale, el fiind considerat unul dintre ctitorii târzii ai cetăţii, după el, nici un
domnitor nu i-a mai acordat atenţia meritată21.
Următorul moment important în dezvoltarea ansamblului de construcţii din
vatra Mănăstirii Pângăraţi a fost perioada domniei Voievodului Vasile Lupu, mai exact
anul 1642, când marele vistiernic Dumitrie Şoldan şi soţia sa Safta au făcut la
Pângăraţi însemnate îmbunătăţiri, înnoind biserica, mărturie a acestui fapt fiind
menţiunea din inscripţia în slavonă despre lucrările de la „acoperişul sfintei biserici”22.
În timpul lui Vasile Lupu s-a ridicat şi mănăstirea numită Pionul. Gheorghe
Lupu-Coci, la început „ceaşnic” (paharnic), ajunge în timpul domniei fratelui său
hatman şi unul dintre marii moşieri ai Moldovei. În stăpânirea sa intră şi locuri de sub
Ceahlău.
Ibidem, p. 178. Toponimul şi hidronimul Bicaz a dat naştere la mai multe interpretări. S-a considerat
că este un regionalism care defineşte cremenele, cuarţul şi piatra albă (Dicţionar de arhaisme şi
regionalisme, Ed. Saeculum Vizual, Bucureşti, 2005, vol. I, p. 33); sau numele provine de la un mârzac
tătar (C.D. Gheorghiu, Dicţionarul geografic al judeţului Neamţ, 1895, p. 43); sau un rest de limbă
peceneagă sau cumană. Bicazul este o veche denumire a cremenelui, iar bicăjelul înseamnă şi „sarea
mâţei”, după cum am aflat de la sătenii de pe această vale.
19
Buletinul istoric Ioan Neculce al Muzeului Municipal din Iaşi , Iaşi, 1925, p. 313.
20
Gh. Balş, Bisericile moldoveneşti din veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea, Bucureşti, 1933, p. 105;
DIR, A, Moldova, veacul XVII,, 1, pp. 13-14, 174; 2, p. 205; 3, p. 47, 62; 5, p. 129; Mănăstirea Bistriţa
deţinea şi ea un teritoriu aici, este vorba de Poiana Cârnul.
21
N. Acrâşmăriţei, D. Bârlădeanu, G. Bunghez, M. Drăgotescu, Judeţul Neamţ – ghid, Ed. Stadion,
1971, p. 118.
22
Ibidem, p. 32.
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Aici, el construieşte o nouă biserică pentru Schitul Silvestru, o biserică de zid
care să o înlocuiască pe cea veche de lemn. El a început construcţia bisericii prin anii
1636-1637, în anul 1638 fiind deja numită Mănăstirea Pionul. În anul 1639,
construcţia bisericii este încheiată, aşa precum o arată pisania, nu cea veche care s-a
pierdut, ci cea nouă, scrisă în anul 1820 şi care a fost prezentată de Gheorghe Balş, în
monumentala lucrare „Bisericile moldoveneşti din veacurile al XVII-lea şi al XVIIIlea”, din anul 1933: „Această sfântă biserică întru care se prăznuieşte hramul
Pogorârea Sfântului Duh este zidită de răposatul Georgie hatmanul, frate cu Vasile
voevod leat 7147 (1639)...”23.
În anii următori, mănăstirea capătă ziduri şi turnuri prin strădania domnitorului
Antonie Ruset şi a marelui boier Toderaşcu Cantacuzino, devenind o adevărată
fortăreaţă, un loc de refugiu pentru vremurile tulburi. Primul important oaspete
adăpostit la mănăstirea Pionul a fost Șerban Cantacuzino. În 1672, atunci când domnia
în Țara Românească a fost luată de Grigore Ghica, simțindu-și viața în primejdie,
viitorul domn, pe atunci numai spătar, a fugit de la Adrianopol în Moldova și aici,
pentru a se pune la adăpost de surpriza unei extrădări, s-a așezat pe domeniile rudelor
sale de la Hangu24.
Intre anii 1642-1644, hatmanul Gavril, alt frate al lui Vasile Lupu, zideşte
biserica Agapia, pe care o înzestrează şi o ajută să devină în scurtă vreme un important
centru monahal. Afirmarea Agapiei din Vale este facilitată şi de regresul Agapiei din
Deal, aşezământ mai vechi, situat la o distanţă de 2 km, înfiinţat, după cât se pare,
către sfârşitul secolului al XIV-lea şi refăcut suscesiv prin grija lui Petru Rareş, Petru
Şchiopul, în a doua domnie a sa (1582-1591) şi a Doamnei Anastasia – soţia lui Duca
Vodă la 168025.
Pentru perioada aflată în atenţia noastră, cronicile şi letopiseţele amintesc
destul de rar cele două ţinuturi, oferindu-ne puţine informaţii, de aceea, de mare folos
ne sunt mărturiile călătorilor străini. L-am amintit deja pe Del Medigo, şi continuăm
cu Petre Diodat Baksic, care, la 16 octombrie 1641, ajunge la Târgu-Neamț, „așezat la
poalele munților Neamțului, într-o vale acoperită toată cu pruni, meri și alți pomi care
pot crește în apropierea munților. Nu există vii și pământul este neroditor, nu produce
cerealeˮ26. Catolicii sunt în număr de 63 de adulți și 29 de copii, fiind deserviți de o
„biserică de lemn lungă de 18 pași și lată de 8 pași (…) are un altar și o sacristie de
lemn, iar cristelnița este în mijlocul bisercii, dar altarul este gol pentru că nu are preot
(...) În fața bisericii se află o clopotniță de lemn cu două clopote, iar lângă se află un
cimitir.” El mai spune că a fost o biserică „frumoasă și mare de zid, dar este ruinată”și
nimeni nu mai știe hramul acesteia. Românii au 100 de case cu 550 de suflete și „două
Gh. Balş, Bisericile moldoveneşti din veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea, p. 335.
Istoria Țării Românești, 1290-1690, ed. D. Grecescu, D. Simionescu, București, 1960, p. 165; D.
Dieaconi, A. Fabian, V. Nicolau, Mănăstirea Pionul şi Palatul Cnejilor Cantacuzini de la poalele
Ceahlăului, Ed. Cetatea Doamnei, Piatra-Neamţ, 2009, pp. 56-57.
25
P. Lupan, Mănăstirea Agapia, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1969, pp. 6-7.
26
Călători străini despre țările române, vol. V, Ed. Științifică, București, 1973, p. 241.
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biserici de lemn, una a Sfântului Mucenic Dumitru și alta a Nașterii Maicii
Domnului”27. Ajunge la Cetatea Neamţului în timpul domniei lui Vasile Lupu. Acest
domnitor reface cetatea, ce a stat mulți ani părăsită, cum ne menționează Baksic. Este
situată pe deal și are „turnuri mici, părăsită de mulți ani și acum domnul o reparăși se
lucrează zilnic chiar și acum, deși este în pădure”28.
Baksic ajunge şi la Roman şi descrie astfel orașul: „Neîmprejmuit cu zid,
așezat într-o câmpie între două râuri mari, Siretul și Moldova, care se unesc unul cu
altul lângă orașși apoi de aici se chiamă Siret până la Dunăre. Acest ținut are grâu din
belșug, dar vii nu sunt prinprejur. Pește se găsește în râurile amintite. Cât despre oi,
boi, vaci nu lipsesc și la fel și alte lucruri”. Catolicii sunt minoritari în Roman,
adică„25 pentru împărtășanie și 6 copii, de neam sunt unguri”. Aceștia se roagăîntr-o
„biserică de lemn, lungă de 17 pași și lată de 7 pași, dar aproape ruinată. Când plouă
nu se poate face slujba. Au un potir de argint făcut în 1513 cum este scris pe piciorul
lui și o clopotniță de lemn în care erau trei clopote foarte frumoase. În jurul bisericii
este un cimitir împrejmuit, unde sunt îngropați credincioșii, și în cimitir se află casa în
care locuiește parohul, dar n-au preot acum, ei fiind puțini, iar cînd au nevoie vine
preotul de la Săbăoani”. Majoritatea locuitorilor, români, adică 1500 de suflete,
locuiesc în circa 260 de case. Baksic descrie și mănăstirea „Sf. Paraschiva sau Sf.
Vineri cu o biserică mare cu două turle și această biserică este a episcopului sau
vlădicăi (Mitrofan, episcop de Roman între 1633-1641) cum spun ei, și episcopul
locuiește în mănăstire împreună cu călugării lui”. Baksic spune că pe lângă mănăstire
românii mai au „șapte biserici, unele de zid, altele de lemn și aceste șapte biserici sunt
toate parohiale. La una din numitele biserici locuiesc câteva călugărițe de ale lor, dar
acele călugărițe se călugăresc de nevoie, când nu mai pot face nici o treabăîn lume”29.
În 1646, Marco Bandini, omul de încredere a lui Baksic, uns în 1643 vicar
apostolic peste catolicii din Moldova, sosește în Târgu-Neamţ, descris ca fiind aflat
„lângă un torent care curge dinspre miazăzi și de la care își ia și numele. Spre miazănoapte un deal (mons) înalt lipit de orășel îl domină, în spre cea de răsărit este loc șes,
spre apus, cale de o milă ungurească vezi ba loc șes, ba dealuri mănoase, după care
încep munții (alpes) care țin pânăîn Transilvania, și care pot fi trecuți în trei zile, nu pe
un drum de care, ci pe o potecă de urmat cu piciorul sau călare”. Sașii au aici doar o
biserică din „lemn pe o temelie de piatră în locul în care fusese mai înainte o capelă cu
hramul Înălțării Sfintei Cruci, aceasta năruindu-se. O matroană săsoaică, Sofia, a
construit în același cimitir o biserică nouăși mai mare, cu hramul sfântului Nicolae,
care a fost terminată de tot în anul 1629”. Ortodocșii au trei biserici de lemn și sunt
peste 400 de suflete. Aici se ia și vamă pentru negustorii care trec în Transilvania30.
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Ibidem, p. 242.
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Bandini găsea Romanul fără biserică ungurească, deoarece era ruinată, locul ei
fiind cumpărat de un armean. Aceștia, „mai bogați decât românii, având casele și
piețele cele mai bune, toți sunt negustori și cărăuși”. Erau zece biserici românești,
dintre care patru de piatră31. Armenii sunt și ei în număr de 450 de suflete, ce locuiesc
în 80 de case. Au și biserică din piatră care este „zugrăvităși au și preot paroh din
neamul lor”32. Bandini, la 1646, descrie locașul astfel: „mănăstire înălțată pe culmea
muntelui, care arată mai degrabă a cetate decât a mănăstire, zidul spre răsărit este
dublu, cel din afară are 80 de picioare înălțime, cel dinăuntru, 50. Are o lățime, în
multe locuri, de 15 picioare. Poarta din afară, suspendată, se ridică odată cu podul
mobil, la o înălțime de 50 de picioare de la pământ: podul întors într-o parte are 80 de
pași în lungime și 12 în lățime; el se sprijină pe niște stâlpi de piatrăînalți de 50 de
picioare. Înăuntrul zidului al doilea este capela sfântului Nicolae, ridicată cu mare
meșteșug, îmbrăcatăîn icoanele strălucind de aur ale Domnului Hristos și a Maicii
Sale, ale sfinților apostoli și ai părinților greci. Înăuntru stau monahi de națiune
ruteană. Are patru metereze, păzitorii porților sunt pedestrași de ai principelui. Ai zice
cu mai multă dreptate că este o cetate decât o mănăstire”33. Bandini spune că Piatra în
trecut a fost cuib unguresc, dar acum Piatra lui Crăciun sau Karacsonko, „are doar trei
case de unguri. Românii au 300 de case și abia 1000 de locuitori cu două biserici, una
de piatră, zugrăvită, cu hramul Sf. Ioan”34.
Lui îi datorăm şi o descriere a vieţii călugărilor şi schimnicilor, din cele ce le-a
văzut sau auzit în călătoria sa în ţinutul Neamţului, ajungând la Bistriţa şi Neamţ, dar
şi în zona montană la „două mănăstiri basilitane”: „Nu mănâncă carne, raritate când
mănâncă pâine, de obicei au câte o turtă nesărată din tărâţă şi de mei abia pasat, o coc
din cenuşă şi o mănâncă împreună cu fructe sălbatice, legume şi miere de albine. Ca
îmbrăcăminte n-au decât o cămaşă de in. Tot restul hainelor este făcut din lână sau păr
de animale, pe care le lucrează singuri. Locuiesc în chilii, colibe sau peşteri, n-au alt
mobilier decât o icoană, rar câte o masă de lemn. Dorm la pământ pe o scândură goală
sau pe lespezi şi pun sub cap o piatră în loc de pernă. Au faţa bărboasă, părul lung de
le acoperă umerii şi hainele aspre. Sunt sănătoşi, voinici şi adesea trec de 100 de ani.
Se ocupă cu albinăritul, cu grădinăria, cu semănăturile şi împletituri şi coşuri de
nuiele”35.
În aceeaşi perioadă, Andrei Bogoslavic, bulgar, consideră Romanul oraş
frumos, iar Paolo Bonini descrie cele două ape şi cele 600 de case 36. La Roman, în
vreme lui Vasile Lupu exista un oarecare început de industrie: sunt menţionate breslele
blănarilor, croitorilor, bărbierilor, abagerilor şi cojocarilor, iar la Piatra-Neamţ existau
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mai multe bresle, legate îndeosebi de prelucrarea lemnului. Un număr însemnat de
meşteşugari era la Târgu-Neamţ; produceau sumane, ţesături de casă, cojoace etc.37.
Voievodul Gheorghe Ştefan, care a urmat sângeros pe tron lui Vasile Lupu,
avea la Buciuleşti, în ţinutul Neamţului, o curte, o veritabilă fortăreaţă, cu ziduri şi
turnuri puternice, înconjurate de un şanţ de apă38. Curtea era folosită şi ca locaş de
surghiun pentru duşmanii domnitorului, aşa cum ne prezintă cronicarul Ion Neculce:
“Gheorghe Ştefan-vodă, după ce au prinsu pre Toma vornicul Cantacuzino în Suceava,
l-au îmbunat până a aduce pre frate-său Iordachi Cantacuzino din Ţara Leşească (…).
Şi apoi prindzând pre amândoi fraţii, i-au închis pre amândoi fraţii împreună cu
doamna lui Vasilii-Vodă la Buciuleşti. Şi acolo multă groază le fice, şi umbla noaptea
cu luntrea pre ape Bistriţii, de-i spărie că-i vor răsturna în Bistriţa”39 şi se spunea că
“aici au fost omorâţi, cu mari şi grele munci, Alexandrul Paharnicul şi Enachie
Comisul, feciorii lui Gavril Hatamanu şi nepoţii lui Vasile Lupu”40. După ce Gheorghe
Ştefan a cucerit Suceava devenind domn pentru a doua oară „a luat prizonieri pe
doamna Ecaterina, soţia lui Vasile Lupu şi pe Ştefăniţă, pe care l-a însemnat la nas. La
rugăminţile lui Gheorghe Rakoczi, prizonierii n-au fost ucişi, ci închişi la Buciuleşti,
alături de Toma Cantacuzino vornicul, împreună cu fratele său Iordache, cărora
voievodul le-a luat averea. La intervenţia postelnicului Constantin Cantacuzino, fratele
celor doi boieri închişi, Constantin Şerban, voievodul Ţării Româneşti, i-a trimis mesaj
lui Gheorghe Ştefan, rugîndu-l să-i sloboadă pe cei doi boieri, să nu-i omoare, iar de-i
va omorî vor strica prieteşugul şi să fie gata de război. Gheorghe Ştefan, i-a iertat pe
cei doi boieri şi le-a dat înapoi moşiile”41.
Biserica Buciuleşti este ctitoria logofătului Dumitraşcu Ştefan, tatăl
voievodului Gheorghe Ştefan, construită în anul 1629, fapt atestat de pisania păstrată
la biserica din Podoleni”. Era o construcţie solidă din piatră şi cărămidă cu ziduri
groase de peste 1.50 metri42. Astăzi au mai rămas doar jalnice ruine…
Însoţind pe tatăl său, patriarhul Macarie al Antiohiei, diaconul Paul de Alep
vede şi descrie Romanul în 1657. El găsea aici mai „multe biserici de piatră și o
mănăstire minunată cu numele Sf. Paraschiva, reședința episcopilor”.În Roman se
aflau și multe „hanuri frumoase ce aparțin oamenilor care fac rost de trăsuri și de toate
cele de trebuință călătorilor”. Reține, înainte de toate, faptul că Romanul era considerat
ca o reședință domnească, probabil că Gheorghe Ștefan rezida în fosta locuință
domnească de pe lângă Episcopie. În ziua de 8 noiembrie, la prăznuirea sărbătorii
V. Orăşanu,Judeţele patriei, Neamţ, Ed. Sport Turism, Bucureşti, 1981, p. 43.
P. Tudoran, Tânărul voievod şi nedreapta lui poreclă, în „Magazin istoric”, 1979, nr. 9, p. 55.
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Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, patriarhul a asistat la liturghia oficialăîn
catedrala Episcopiei, apoi, la 13 noiembrie, la serviciul divin făcut de ziua Sf. Ioan
Gură de Aur, prilej cu care episcopul – notează secretarul – ar fi îmbrăcat felonul Sf.
Ioan Gură de Aur, care – crede Paul de Alep – ar fi fost trimis de un patriarh din
Constantinopol lui Ștefan cel Mare, iar acesta îl dăduse Episcopiei. În realitate, felonul
a fost dăruit lui Alexandru cel Bun de împăratul bizantin Ioan al VIII-lea și domnul
moldovean l-a dăruit Episcopiei pe care o întemeiase43.
Misionarul conventual Francesco Maria Spera, care vine la Roman în 1670,
găsea biserica catolică fără preot dar menționa că„din când în când se duce acolo
preotul de la Cotnari, îi dau un butoi de vin”44, însă menționa totuși un diacon, în
schimb, tot în acel an, misionarul Giovanni Battista del Monte Santa Maria, găsea
biserica fără paroh, iar numărul catolicilor aproape inexistent: „erau doar în două
caseˮ45.
Vito Piluzzi din Vignanello, în calitate de prefect al misiunilor din Moldova, dă
în 1668 un amănunțit raport către nunțiul din Polonia, în care prezintă situația din
Moldova. La Roman erau 15 suflete de catolici, iar „Biserica are șase vii la Cotnari.
Nu este preot, dar o datăpe lună cel de la Săbăoani slujește și aici, iar ca plată primește
un vas de vin”46. În 1682, Antonio Angelini din Campi, spunea că biserica este
părăsită și nicio casă de catolici, în schimb biserica avea „sașe vii administrate de
cotnăreni”47. În 1688, Francesco Renzi, găsea o biserică de lemn care „stă să cadăˮși
doar trei case de catolici. El adaugă că orașul este „așezat pe un munte, dar cu totul
deschis și fără nici o fortificație. Însă s-ar putea construi acolo o frumoasă cetătuție
(…) sunt 300 de case, toate de schismatici, dar foarte bogați, mai ales în vite.
Principele ține acolo o companie de 200 de oșteniˮ48. La 1650 minoritul conventaul
Bonaventura din Campofranco, spune că biserica din oraș este fără preot49.
Noul vicar apostolic Vlas Koicevic poposește în 1661 în tîrgul care era „lângul
râul cu același nume, avea multe biserici și mănăstiri schismatice în apropiere, iar
Biserica catolică e de lemn. 109 suflete rămase după ciumă. Preot nu este. A slujit
preotul Elias din ordinul minorițior observanți din Bosnia… Din 1647 n-au văzut
episcop și nu au fost confirmați”50.
La 1670, misionarul Francesco Maria Spera, poposea la Neamț (Nempsi Villa),
unde se afla un diacon şi 35 de suflete. Vito Piluzzi din Vignanello, la 1688, găsea
„treizeci și cinci de suflete, biserica are o vie, anul acesta a avut de la vie optzeci de
Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea. Serie nouă, vol. VI, p. 156.
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ciubere”. Existau și două biserici ortodoxe iar la „doua leghe de Neamț este o
mănăstire care se numește Agapia. Secul este la trei leghe. Starea bisericii catolice nu
era una bună, fiind din „lemn cu două clopote și două clopoțele mai mici de altar, o
biblie și multe alte cărți în limba germanăˮ51.
Tot pe la 1670, misionarul Giovanni Battista del Monte Santa Maria găsește o
biserica catolică, „din lemn, cu un altar; are potir și o cruce de argint, odăjdii de altar
vechi și rupte.” Are și o vie la Cotnari, care era ținută de sătenii de acolo. Erau doar 10
case de catolici, care nu aveau preot52.
În 1675, s-a petrecut cel de-al doilea moment greu din viața Cetății Noi a
Romanului după distrugerea provocată de Alexandru Lăpuşneanu. Pentru a face pe
placul otomanilor, Dumitraşcu Cantacuzino, domnul de atunci, a dispus și el de
distrugerea cetăților Moldovei, care probabil nu fuseseră îndeajuns de stricate de vodă
Lăpușneanu. Pentru a face mai eficientă acțiunea, pe sub ziduri au fost făcute
„lagumuri”, adică șanțuri, umplute apoi cu praf de pușcă, după care li s-au dat foc.
Astfel, au fost distruse și năruite53.
În 1682, minoritul Antonio Angelini din Campi spunea că „biserica e din lemn
cu două clopote; sunt trei case de catolici, slujește părintele misionar din Baia odată pe
lună, și atunci când este chemat. Via este acum distrusă”54.
În 1688, Francesco Renzi, trimis al Congregației de Propaganda Fide în
Moldova, întocmește o informare în care precizează că la Neamț este o biserică
catolică„de lemn, cu clopotele sale și cu odăjdii. Catolicii din acesta sunt în munțiˮ.
Ajungeși la Piatra Neamț, situat la „20 mile de Neamțˮ, găsea o biserică catolică în
ruină, iar enoriașii, în lipsa unui lăcaș de cult adecvat, „merg la bisericile schismatice,
când nu au înlesnire de preoțiˮ. În raportul din 1691 către propagandă, despre situația
din Moldova, misionarul minorit Francesco Antonio Renzi informa că la Neamț este o
„biserică de lemn, fără clopot și obiecte de cult; sunt cam cinci familii de catoliciˮ55.
La 1689, misionarul Antonio Giorgini spunea că domnitorul Moldovei avea în
Roman 200 de leferi, adică soldați, toți călare, care sunt cu leafă. În Piatra, 40 de
soldați călare, iar la Neamț 6056.
Dintre breslele naționalităților conlocuitoare, un rol deosebit în viața orașului
Roman în Evul Mediu au avut armenii, care, potrivit prevederilor dreptului de
Magdeburg, aveau libertatea de a-și alege dregători proprii, fără amestecul autorității
de stat. Această breaslă a funcționat alături de cele ale autohtonilor. În general,
orășenii români și armeni din Evul Mediu au trăit în bunăînțelegere și au făcut front
comun împotriva incuriei administrative a Episcopiei, care a exploatat ambele
Călători străini despre țările române, vol. VI, Ed. Științifică, București, 1972, p. 81.
Călători străini despre țările române, vol. VII, p. 217.
53
Istoria oraşului Roman, p. 65
54
Călători străini despre țările române, vol. VII, p. 338.
55
Călători strain despre țările române, Supliment I, Ed. Academiei Române, București, 2011, p. 207.
56
Călători străini despre țările române, vol. VIII, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1983, pp.
90, 118.
51
52

180

comunități. Nici meșterii armeni nu aveau voie să angajeze ucenici sau calfe de alte
naționalități fără aprobarea conducerii breslei. Din cauza unor neînțelegeri cu
domnitorul Gheorghe Duca, în anul 1672 un mare număr de armeni în frunte cu
episcopul Minor Zilichtar-Oglu au trecut în Transilvania. De aici au menținut legături
cu conaționalii lor rămași în Moldova. Armenii din Transilvania au redactat „statutul
îndătinat pentru breasla tinerilor”, care în anul 1690 a fost copiat și adoptat ca statut al
breslei tinerilor armeni din Roman, Iași și Botoșani. Asociația tinerilor armeni din
Roman era condusă de un vătav și fiecare membru plătea o cotizație și alte contribuții
din care se alimenta fondul breslei. Prin această asociație s-a urmărit să se facă
educația religioasăși civică a tinerilor armeni, deoarece li se cerea să fie ascultători,
„negâlcevitori” și să se ajute între ei57.
În ţinutul Neamţului, pe lângă vechile mănăstiri, Neamţul şi Bistriţa, cu moşii
până la hotarele de vest ale Moldovei, apar Bisericanii, Pângăraţii, Xeropotamul
(Secu), Agapia, Sihăstria Secului, Poienile, Hangu-Buhalniţa sau Pionul, care vor
primi şi ele moşii din confiscări pentru “hiclenii”, din domeniul domnesc etc. Spre
sfârşit de secol XVII vor începe îndelungate conflicte şi procese între ele. Au apărut şi
stăpânii străini. Unele mănăstiri au fost închinate. Astfel, potrivit istoricului Nicolae
Iorga, în anul 1677, Mănăstirea Bistrița, una dintre cele mai mari şi bogate ale
Moldovei, este închinată Ierusalimului de către Safta, văduva lui Gheorghe Ștefan
(1653-1658), și vărul ei, Pătrașcu Pitarul – fiul spătarului Dumitrașcu (Boul), între
moșiile închinate fiind și Calul-Iapa din ţinutul Neamţului şi altele de pe valea bistriţei
şi Bicazului58.
Domnia lui Constantin Cantemir a fost scurtă, dar plină de evenimente militare,
de altfel voievodul era unul cu pricepere la meşteşugul armelor. După cronica lui
Nicolae Mustea (1622-1729): „Așezat-au Cantemir Vodă niște steaguri cu lefegii în
tîrg la Roman, de pazățării pre Siretu și pre Moldova și alte steaguri în Piatra, iară de
pază pre Bistrița, și aceia țineau calea podghiazurilor ce se slobozeau prin țarăși pre
mulți îi prindeau și-i aduceau la Cantemir Vodă și cum îi aduceau, îndată-i omorau.
Este vorba de cetele de tâlhari „budușlăi” din Ardeal și din Polonia, care cutreierau
țara la prădat59. Enachi Kogălniceanu, în cronica sa, scrie următoarele: „Constantin
Vodă pe de altă parte, au răpezit boieri de ai Măriei sale cu beșliii, cu arnăuți, pe alții
în sus, pe alții la munte, pe alții la Trotuș, la Bacău, la Roman, la Piatra, la Neamț, la
Suceava, la Câmpul Lung, la târgul Siretului, scriind și la beșlegi să meargă împreună,
prin toate târgurile și să nu lase o casă întreagă, ca să adune pe turcii-Laji din țară, la
Iași, cu aprobarea împărăției – ca să nu mai prade și de acolo să-i trimită în regiunea
Hotin-Bender”60. Sau „pe-cie vreme era vro 40 și mai bine de codreni tâlhari, de ține
drumurile în țara de gios. Ajuins-au la Cantemir Vodă de i-au iertat. Ș-au vinit toți la
Istoria oraşului Roman, p. 93.
M. Popescu-Spineni, Procesul mănăstirilor închinate, Institutul de Arte Grafice „Tiparul universitar”,
București, 1936, pp. 130 și 144.
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Ieși și i-au adus pe toți în mănăstire, la Galata, de au giurat cum ar sluji lui Cantemirvodăși țării cu dreptate. Și le-au dat leafă câte 4 lei pe lunăși au pus capete dintre
dânșii pe Zaharie și pe Sandul și le-au dat cărți de volnicie, să strângă cât mai mulți. Și
cum au sosit la Piatra, au găsit un poghiaz de leși cu cazaci, vro 200 și mai bine. Și așe
i-au lovitu fără veste, pe o negură, de i-au spart și i-au spârcuit și i-au spânzurat. Dece,
dintr-acea izbândă au început Cantemir-vodă a faci steaguri de lefegii de la Roman și
în Cozmești și-n Târgu-Frumos, în Hârlău, în Podul Leloaie, în Ieși. S-au început a-i
birui pe tâlhari ș-a-i prinde, de-i duce la Cantemir-vodă de-i tot omorie cu fel de fel de
cazne”61.
Miron Costin era din ţinutul Romanului şi a îndeplinit şi dregătorii în Moldova.
Ca un apropiat al regiunii scria în poemul său „Cronica Țărilor Moldovei și
Munteniei”, scris în Polonia la 1684, numește orașul nostru „Piatra fo albo Kamien” 62,
iar N. Iorga tălmăcește aceste cuvinte slavone prin expresia „Cetatea de piatră”, pentru
vechiul nume al Pietrei de azi63. În ţinutul Romanului îşi afla sfârşitul eruditul
cronicar. Ion Neculce menţionează că, la 1691, la nunta lui Ion Palade care a avut loc
la moşia acestuia de la Băcani mai mulţi participanţi printre care şi hatmanul Velicico
Costin, fratele cronicarului, ar fi uneltit împotriva domnului lor Constantin Cantemir.
Au fost pârâţi de către Ilie Ţifescu poreclit Frige-Vacă. Velicico a fost arestat, dus la
Iaşi şi decapitat. Duşmanii Costineştilor l-au sfătuit pe domn să-l omoare şi pe Miron
"ai vinovat, ori nevinovat să nu scapi, c-apoi încă a hi mai rău, şi de tine şi de noi"64.
Constantin Cantemir a trimis atunci pe Macri, vătaful de păhărnicei, cu slujitori, la
Roman. Miron Costin se afla la Bărboşi, unde se îngrijea de înmormântarea soţiei,
Ileana Movilă. Descendentă dintr-o veche familie, Ileana era fata lui Ion Movilă65,
ultimul din cei cinci băieţi ai lui Simion Movilă domn al Moldovei (1606-1607) şi
pentru un timp al Ţării Româneşti (1601-1602). Petru Movilă, mitropolit de Kiev
(1633) şi susţinător al culturii şi religiei ortodoxe, îi era unchi 66. Slujitorii l-au sfătuit
să fugă că nu-i departe de Neamţ, dar el a refuzat crezând că la Iaşi îşi va putea dovedi
nevinovăţia. Iar Macri „ca un om rău şi de nimica, nu i-au fost milă de sufletul
stăpânu-seu şi s-au grăbit de l-au omorât, că de l-ar fi dus la Iaşi, poate s-ar fi îndreptat
şi n-ar fi perit"67. Marele cărturar a fost înmormântat la moșia sa de la Barboși
(localitate care în prezent îi poartă numele), unde osemintele au stat până în anul 1888,
când au fost transferate la Iași, unde cronicarului i s-a înalțat și un monument datorat
sculptorului V. Hegel. „Astăzi, 9 iunie 1888 – se spunea în procesul verbal nr. 256,
61
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alcătuit la Episcopia din Roman, cu prilejul dezgropării osemintelor – aducându-se la
această Episcopie de către Prea Cuviosul Protoiereu al județului Roman, Ion
Constantinescu, osemintele aflate în mormântul Costinilor din Biserica comunei
Brăniștei (Barboși) din județul Romanului, s-au așezat aceste oseminte într-o lădiță de
lemn și, sigilându-se cu sigiliul Episcopiei, s-au dat acea lădiță în primirea D-sale, Dlui V.A. Urechie, spre a o duce la Iași, pentru a o pune în monumentul ce se rădică
acolo în memoria lui Miron Costin. Spre sciință s-a încheiat aceasta”68.
O altă mențiune despre regiunea noastră o găsim în letopisețul editat de Mihail
Kogălniceanu: „Iar Antiohii-vodă de primăvară, în al cinceli an al domnii lui, au făcut
cărți de slobodzii pin toate săliștile. Și au mutat slujitori de pin Piatrăși din Roman și
de pin toate târgurile, ce era prin mijlocul aședzați și i-au mutat pe la marginile țării,
pe la vaduri, pe Nistru și pe Prut îi aședză. Și scoasăși ruptă de țară, de-i aședză pre
oameni pe putință cu pecetluiri roșii domnești pe fețe, pe tot omul anume, și cu
giurământ mare că vor da de patru ori într-un an. Deci așa purceseră oamenii din toate
țărili a izvorîși a vini cinești la locus său și la moșia sa”69.
În urma înfrângerii turcilor sub zidurile Vienei, în 1683, oști polone au pătruns
în Moldova. Regiunea Neamţului, deși mai ferită, a fost supusă totuși la grele
prădăciuni. La 26 noiembrie 1685, Toader Armașul scria către bistrițeni că leșii au
prădat în Moldova „de la târg la Piatra în sus de au lăsat numai pământul”. Craiul a
lăsat trupele să ierneze în țarăși le-a dat voie să prade”70. O parte a armatei lui Ioan
Sobieski, în drum spre țară, în 1686, (după ce, la Iași, dă foc la două mănăstiri, răpește
toate vasele sacre, împreună cu multe alte odoare prețioase, ia în captivitate pe
mitropolitul Dosoftei), ajunge până la Cetatea Neamțului, unde sta ascunsă domnița
Ruxandra, una din cele mai frumoase femei ale vremii. „Rășchirându-se leșii și cazacii
și moldovenii pribegi prin țară după jaf, cum scria cronica, aflat-au pe doamna
Rocsandra, fata lui Vasile Lupu pre care au fost ținut-o feciorul lui Hmil, anume
Timuș, în Cetatea Neamțului”. Aici intrând prin surprindere, o ceată de cazaci răzleți,
într-o noapte, au pus-o la cazne, i-au luat vreo 19 mii de galbeni și, pe prag, cu toporul
i-au tăiat capul. Multă vreme au rămas pe un perete al cetății niște pete de sânge,
urmele mâinilor chinuitei domnițe, din acel ceas71. În 1696, Mănăstirea Neamţului a
fost incendiată, iar timp de câţiva ani, până în 1699, a fost ocupată de oştile polone ale
lui Sobieschi72.
De trăinicia zidurilor Cetății, care se îndărătniceau parcă să-și păstreze tăria în
pofida domnilor plecați turcilor, avea să se încredințeze și regele polon Ioan al III-lea
Istoria oraşului Roman, p. 149
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Sobieski, în vara anului 1691. Pentru a cuceri cetatea, regele a fost nevoit să
întreprindă un asediu regulat și să folosească artileria73. Cu ocazia acestei campanii din
anul 1691, garnizoane polone au fost instalate la Câmpulung, Agapia, Secu și
Buhalnița. Locuitorii regiunii s-au ascuns în codri, iar călugării au fugit spre regiunea
de dincolo de Siret74. În toamna aceluiași an, regele polon, cu cea mai mare parte a
oștirii, s-a retras în țara sa. Buhalnița și Câmpulung au rămas însăîn stăpânirea
garnizoanelor instalate de dânsul aici. Domnul Constantin Cantemir a trimis „o seamă
de tatari și cu moldoveni lefegii la Câmpulung și în Hangu de au prădat și au ars, ca să
scoată pe joimiri și nu i-au putut scoate. Iar duium de rob au luat mult tătarii”75. În
felul acesta apărau tătarii interesele Imperiului Otoman, prin robirea și jefuirea
populației din Moldova și, tot astfel, apăra Constantin Cantemir pe acei care luaseră
armele să alunge pe nemți din Moldova. Dacă tătarii n-ar fi fost în stare să scoată
joimirii poloni din cetăți și din incintele mănăstirilor, în schimb, aceștia, însoțiți și de
un însemnat număr de ostași moldoveni angajați în armata polonă, au atacat trupele lui
Constantin Cantemir, provocându-le mari pierderi, și au jefuit târgul Piatra76. Ocupată
timp de opt ani, garnizoana polonă lăsată de Sobieski, înspre sfârşitul aceluiaș veac, în
vremea războaielor dintre turci și poloni pentru Camenița, Cetatea Neamțului,
împreună cu satele și mănăstirile de primprejur, căzu pradă furiei tătarilor. De abia mai
tărziu (prin 1699), după ce turcii părăsiră Camenița, iar leșii cele două cetăți, ele ajung
iar în mâinile polonilor77. Mănăstirile întărite au rămas astfel ocupate de poloni până la
încheierea păcii de la Karlovitz, în 1699. Antioh Cantemir a cerut polonilor să
evacueze satele și mănăstirile întărite din Moldova, iar locuitorii moldoveni au refuzat
să dea care pentru transportul artileriei și depozitelor polone până nu li se vor plăti
toate pagubele suferite de ei în timpul ocupației78.
În 1705, în timpul domniei lui Mihail Racoviţă, marele boier muntean Toma
Cantacuzino a ajuns în Neamţ. Se afla ca sol la Iaşi, când a venit veste de la Istanbul
că domnia a fost luată din nou de Antioh Cantemir. Ştiut fiind faptul că familia
Cantemir duşmănea de moarte familia Brâncoveanu, iar Toma Cantacuzino era unul
dintre dregătorii apropiaţi ai lui Constantin Brâncoveanu, spătarul fuge împreună cu
hatmanul Neculai Costin (care-şi simţea şi el viaţa ameninţată) la ruda sa Ilie
Cantacuzino, la Hangu. Cu sprijinul vornicului Bogdan, cumnat lui Antioh Cantemir,
boierii s-au putut întoarce la casele lor din Iaşi, iar Toma Cantacuzino s-a întors în
Muntenia. Pentru o vină ce ne-a rămas necunoscută, marele logofăt Solomon
R. Popa , Cetatea Neamţului, p. 27.
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Bârlădeanu, trimis la Constantinopol „în trebile țării”, a fost ajuns din urmă de trimișii
noului domn, Antonie Ruset, și decapitat. „Fiind pornit din Iași de Antonie Ruset –
consemnează o însemnare din condica mănăstirii Bogdana – să meargă cu trebile țării
la Țarigrad și pe drum au trims de l-au ajuns la Roman de l-au tăiat”79.
La 1687, Doamna Safta, soția domnitorului Radu Ștefan, care se vede că se
trăgea din familia lui Alexandru cel Bun, a închinat Bistrița Sfântului Mormânt, cu
prilejul venirii la noi în țară a patriarhului de Ierusalim, Dosoteiu. În actul de
închinare, Doamna Safta zice că mănăstirea Bistrița „ ... este zidită și făcută de moșii
noștri cei buni și bătrâni...” și a închinat-o din pricină că „văzând noi că a rămas la
mare pustietate și grea stricare, că s-au schimonosit și au lipsit din toate podoabele ei
ce s-au chemat: veșminte scumpe, odoară multe și moșii bune și mulți robi țigani ce au
fost dat și miluit și întărit Domnul Alexandru V.V. Cel Bun și Bătrân, care este acolo
dimpreună cu Doamna Ana și cu coconii săi. Deci și noi fiind din acei ctitori
bătrâni...”80. În decursul vremurilor, mănăstirea Bistrița fusese înzestrată cu moșii,
odoare etc. de Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Ioan Vodă cel
Cumplit, Ștefan Tomșa și alții. Mănăstirea avea mai mult de 16 moșii81.
Secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea reprezintă pentru mănăstirea Neamţ, o
perioadă de stagnare a dezvoltării sale, datorită numeroaselor încălcări duşmane,
urmate de jaf şi incendii. Astfel, în anul 1633 mănăstirea Neamţ a fost prădată, în anii
1671 şi 1696, a fost incendiată, iar timp de câţiva ani, până în 1699, a fost ocupată de
oştile polone ale lui Sobieschi82. La o depărtare de 3 km de mănăstirea Neamțului, pe
un drum ce duce numai prin pădure, se află sus pe munte, într-o frumoasă poieniță
schitul Procov. Biserica e de lemn, construităîn 1706 de către starețul Pahomie. Schitul
acesta ținea tot de mănăstirea Neamțului83.
Janos Papi se afla la 9 octombrie 1708 la Târgu-Neamț (Namici), unde trebuia
pus în aplicare salvconductul domnitorului, dar, spunea el, localnicii nu au ținut seama
de salvconductul domnului și „punându-și nădejde în cetatea de piatră, s-au retras
acolo, și a trebuit singur să am grijă de aprovizionarea mea”84.
Dimitrie Cantemir a încheiat „Descrierea Moldovei” în 1716, dar prezenta
realităţi dinainte de domnia sa (1711). Se spune că ar fi ajuns în 1699 la muntele
Ceahlău, imediat după căsătorie, în timpul domniei fratelui său Antioh. Nu
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menţionează decât puţine sate, schiturile, mănăstirile, dar, important, realizează o hartă
a Moldovei arătând că graniţa era la „cumpăna apelor”85.
Tradiţia spune că ar fi urcat pe „drumul cailor”, pe pârâul Neagra. Dar mai
probabil, a urcat prin satul Izvorul Alb şi apoi prin Jgheabul cu Hotaru’, ca să ajungă
la cea mai cunoscută stâncă a muntelui – Dochia, pe care a descris-o şi a rămas
impresionat de povestea ei aflată la un foc de tabără, considerând apoi că ar fi fost
statuia unui idol păgân din vremuri vechi86.
Pe „Harta Geografică a Moldovei”, alcătuită de Dimitrie Cantemir şi
descoperită şi comentată de George Vâlsan, se văd numeroase sate pe văi și îndeosebi
se constată de aici, ceea ce de altfel și documentele mai vechi ne confirmă, că județul
Neamț, mai demult, cuprindea și satele ardelene: Bicazul, Tulgheșul, Corbu și
Bilborul, întinzându-se la apus până la obârșia apelor, care curg încoace; spre nord,
atingea râul Moldova; spre sud urma o linie cu mult mai jos de Tazlău și spre răsărit
mergea pânăîn apropierea Siretului87.
Dimitrie Cantemir, vedea un Neamț mirific, cu „Muntele cel mai înalt este
Ciahlaul, carele de s'ar fi fost pus in basmele celor bătrâni, ar fi fost asemenea de vestit
ca Olimpul, Pindul sau Pelias, este […], nu departe de obârșia Tazlăului, și în mijlocul
lui este necontenit acoperit cu zăpadă, însă pe vârful lui nu este atâta cât ar socoti
cineva, pentru ca să pară a fi mai înalt de cât norii cei de zăpadă. Din piscul lui care se
înalță în chipul unui turn, se sloboade în jos un pârâu foarte limpede și cu mare sunet
surpându-se peste stânci oable, se varsăîn Tazlău”. Vedea Bistrița ca cea care „curge
din Alpii Transilvaniei și este atât de repede, încât cele mai mari pietre le surpă din
munte și le duce cu sine”88.
În secolul al XVII-lea, în ţinuturile Neamţ şi Roman au fost perioade de pace şi
prosperitate, urmate de războie, expediţii de jaf, lupte pentru tron. Domnii puternici au
fost puţini şi perioadele de interregn au favorizat imixtiunea unor state în treburile
interne ale ţării, prezenţa unor trupe străine şi chiar ocupaţii. Marea epopee a lui Mihai
Viteazu, care a fost la Neamţ şi Roman, s-a încheiat prin intervenţia în Moldova a
polonezilor, iar Movileştii revin pe tron, dar cu domnii scurte şi instabile. Războaiele
turco-polone duc la creşterea implicării turcilor în Moldova, iar Miron Barnovschi,
ctitor la Hangu, are moarte de martir la Istanbul. Vasile Lupu are o domnie lungă, care
a adus stabilitate ţării şi dezvoltare economică. Fraţii şi rudele sale au moşii în Neamţ
şi Roman şi ridică curţi, biserici şi mănăstiri. Ambiţiile sale politice nemăsurate au
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generat conflicte armate care au slăbit puterea ţării, au dus la intervenţia cazacilor şi la
un sfârşit tragic al familiei sale.
Dumitraşcu Cantacuzino distruge cetăţile Moldovei la porunca turcilor, Cetatea
Neamţului având de suferit. După 1683, oştile polone se cantonează în Moldova şi
rămân mai mulţi ani în mănăstirile nemţene. Pentru evacuarea polonilor, domnitorii
recurg la ajutorul tătarilor şi urdiile jefuitoare ajung până la hotarele Transilvaniei.
Boieri şi domnitori închină mănăstiri româneşti lăcaşurilor ortodoxe greceşti orientale
şi moşii, sate cu oamenii lor intră sub stăpânire grecească. Această grecizare începută
de Radu Mihnea, Alexandru Iliaş şi Vasile Lupu este continuată de domnii fanarioţi şi
la Bistriţa, Hangu sau Bisericani sunt aduşi egumeni şi vechili greci. Instabilitatea
politică a secolului al XVII-lea a dus la creşterea dependenţei faţă de turci. Încercările
de alianţă creştină antiotomană au fost pedepsite de turci prin instaurarea a ceea ce
istoriografia a numit „secolul fanariot”, una dintre cele mai negre perioade ale istoriei
românilor, cu repercusiuni negative pentru locuitorii celor două ţinuturi aflate în
atenţia noastră.Ţăranii sunt în cea mai mare parte dependenţi, suferind o fiscalitate
excesivă şi urmau pentru ţările române nesfârşitele războaie ruso-austro-turce, cu
rapturi teritoriale, bejenii şi pustiiri.
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CTITORI ȘI CTITORII BISERICEȘTI DIN CUPRINSUL
ȚINUTULUI ROMAN, ÎN SECOLUL AL XIX-LEA
*
CHURCH FOUNDERS AND CHURCH FOUNDATIONS IN THE
ROMAN COUNTY IN THE 19TH CENTURY
*
LES FONDATEURS ET LES FONDATIONS D'ÉGLISES DANS LE
COMTÉ ROMAN AU XIXE SIÈCLE
Georgiana Mădălina MARIUȚAC1
Rezumat: Ctitorul și ctitoria reprezintă concepte complexe, care nu pot fi explicate, astăzi,
prin termeni sinonimi, care să reflecte cu adevărat semnificația lor. Termeni echivalenți, dar
aproximativi, sunt considerați, pentru ctitor, cei de întemeietor, fondator, iar pentru ctitorie, așezământ,
instituție, biserică, mănăstire, construcție. Statutul de ctitor era extrem de respectat, drepturile,
privilegiile, dar și obligațiile ctitorului fiind stabilite prin typica, un document care reglementa relația
dintre neamul ctitorilor și ctitorie. Sociologi, istorici sau juriști au definit, de-a lungul timpului, aceste
privilegii și obligații: ctitorul primea distincții onorifice (numele lui era înscris pe plăcile și pietrele
comemorative); avea dreptul la tablou votiv, alături de familie, după caz; numele ctitorului era trecut în
pomelnic și menționat la sfântul jertfelnic; ctitorul și urmașii aveau loc rezervat pentru rugăciune, iar
rămășițele pământești erau păstrate în lăcașul de cult ctitorit. În toate cele trei ocoale ale Ținutului
Roman, cel de Sus, de Mijloc și de Jos, existau moșii și proprietăți deținute de familii boierești care au
jucat un rol însemnat în istoria României, familii din care au făcut parte domnitori, cărturari, oameni
de știință sau oameni de cultură, de la Bogdan și Hermeziu, până la Vârnav și Sturdza. Ctitoriile au fost
făcute nu numai de români, ci și de armeni și sași, ortodocși și catolici, atât de familiie boierești, cât și
de enoriașii locului, de preoți, episcopi, negustori sau, pur și simplu, de oameni cu „dare de mână”.
Cuvinte cheie: ctitor, ctitorie, Ținutul Roman
*
Abstract: The founder and the foundation are complex concepts that cannot be explained today
by synonymous terms that truly reflect their meaning. Equivalent, but approximate terms are considered
for the founder, creator, builder, and for the foundation, settlement, institution, church, monastery,
building. The status of founder was highly respected, with the rights, privileges and obligations of the
founder being established by typica, a document regulating the relationship between the family of
founders and the foundation. Sociologists, historians and jurists have defined these privileges and
obligations over the years: the founder received honours (his name was inscribed on commemorative
plaques and stones); he was entitled to a votive painting, together with his family, where appropriate;
the founder's name was written in the diptych and mentioned at the holy altar; the founder and his
descendants had a place reserved for prayer and the remains were kept in the place of worship. In all
three districts of the Roman County, the Upper, Middle and Lower (Ocolul de Sus, Ocolul de Mijloc,
Ocolul de Jos) there were lands and properties owned by noble families who played a significant role in
Doctorand – Facultatea de istorie, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava; Consilier superior –
Direcția Județeană pentru Cultură Neamț,
1

the history of Romania, families that included sovereigns, intellectuals, scientists and cultural figures,
from Bogdan and Hermeziu, to Vârnav and Sturdza. The foundations were made not only by
Romanians, but also by Armenians and Germans, Orthodox and Catholics, by noble families, as well as
by local parishioners, priests, bishops, merchants or simply by people with affordable financial
resources.
Key words: founder, foundation, Roman County
*
Resume: Le fondateur et la fondation sont des concepts complexes qui ne peuvent être
expliqués aujourd'hui par des termes synonymes qui reflètent réellement leur signification. Des termes
équivalents, mais approximatifs, sont considérés pour le fondateur, créateur, bâtisseur et pour la
fondation, établissement, institution, église, monastère, bâtiment. Le statut de fondateur était très
respecté, les droits, privilèges et obligations du fondateur étant établis par la typica, un document
réglementant les relations entre la famille des fondateurs et la fondation. Sociologues, historiens et
juristes ont défini ces privilèges et obligations au fil des ans: le fondateur recevait des honneurs (son
nom était inscrit sur des plaques et des pierres commémoratives); il avait droit à un tableau votif, ainsi
que sa famille; le nom du fondateur était inscrit dans le diptyque et mentionné à l'autel sacré; le
fondateur et ses descendants disposaient d'un lieu réservé à la prière et les restes étaient étaient
déposées dans le lieu de culte. Dans les trois provinces du Comté Roman, Ocolul de Sus, Ocolul de
Mijloc et Ocolul de Jos, il y avait des domaines et des propriétés appartenant à des familles nobles qui
ont joué un rôle important dans l'histoire de la Roumanie, des familles qui comprenaient des
souverains, des savants, des scientifiques et des hommes de culture, de Bogdan et Hermeziu, à Vârnav
et Sturdza. Les fondations ont été réalisées non seulement par des Roumains, mais aussi par des
Arméniens et des Allemands, des orthodoxes et des catholiques, par des familles nobles, ainsi que par
des paroissiens locaux, des prêtres, des évêques, des marchands ou simplement par des personnes
disposant de ressources financières.
Mots clés : fondateur, fondation, Comté Roman

Ctitorul și ctitoria reprezintă concepte complexe, care nu pot fi explicate,
astăzi, prin termeni sinonimi care să reflecte cu adevărat semnificația lor. Termeni
echivalenți, dar aproximativi, sunt considerați, pentru ctitor, cei de întemeietor,
fondator, iar pentru ctitorie, se folosesc cei de așezământ, instituție, biserică,
mănăstire, construcție.
Definițiile cel mai simple, oferite astăzi de dicționarele explicative, arată o
origine slavonă a termenilor și precizează sensuri apropiate ale acestora: ctitorul, drept
întemeietor, fondator al unei instituții, asociații sau, mai ales, biserici, iar ctitoria, ca
biserică, mănăstire, instituție etc. întemeiată de un ctitor. Accentul se pune, în mod
clar, pe semnificația religioasă a ctitoriei și a actului ctitoririi.
Așadar, fondatorul purta numele de ctitor. Același termen era utilizat pentru cei
care înzestrau ulterior lăcașul de cult, sau îl restaurau. Ctitor putea fi oricine își
permitea acest lucru: persoane fizice, bărbați și femei, dar și persoane juridice:
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comunități, asociații și chiar așezămintele2. Eforturi de tipologizare au împărțit ctitorii
între cei de fapt și de drept3. Ctitorii de fapt, „marii ctitori”, erau cei care veneau cu
inițiativa și susțineau financiar construirea și înzestrarea unui edificiu religios, în timp
ce ctitorii de drept erau reprezentați de membrii familiei ctitorului, cei care nu se
implicau financiar în ctitorirea efectivă a lăcașului de cult4, un fel de ctitori „prin
alianță”. O altă categorie era reprezentată de ctitorii secundari, cei care își aduceau
contribuția la înzestrare, renovare, pictura religioasă a lăcașului5.
Dorința de a efectua un act caritabil prin susținerea financiară a construirii unei
instituții publice datează mult înainte de Evul Mediu. Creștinismul a dezvoltat această
practică a investiției publice sub forma filantropiei, ca un dar către Dumnezeu, în
speranța unei mântuiri viitoare a ctitorului și a familiei acestuia6. Cu rădăcini în
Vechiul și Noul Testament practica ofrandelor aduse divinității reprezenta una dintre
modalitățile cele mai importante care contribuiau la salvarea sufletului credinciosului.
O ctitorie, în opinia istoricului Ștefan Gorovei7, era menită să înveșnicească
numele omului medieval, iar biserica devenea cea mai nimerită construcție care să
asigure ctitorului și familiei sale viața veșnică. Ctitorirea certifica starea socială a
ctitorului și familiei sale și reprezenta, în același timp, un garant al obligațiilor acestuia
față de ctitoria sa. Ctitoria, la rândul ei, își asumă obligații față de cel care a întemeiato. Dreptul de ctitorie în Țările Române îndeplinește aproape aceleași prevederi ca și
cele stabilite de canoanele și legile bizantine8.
Statutul de ctitor era extrem de respectat. Drepturile, privilegiile, dar și
obligațiile ctitorului erau stabilite prin typica, un fel de carte „ctitoricească”9, care
reglementa desfășurarea liturghiei, disciplina religioasă, acordarea drepturilor
onorifice, situația materială și financiară a locașului de cult, solicitările ctitoriei și ale
patrimoniului acesteia, în principal.
Sociologi, istorici sau juriști, precum: Henri H. Stahl10, Ștefan Gorovei11,
Gheorghe Cronț12, Valentin Georgescu13, Maria Magdalena Székely14, Igor Sava15 au
Gheorghe Cronț, Dreptul de ctitorie în Țara Românească și Moldova. Constituirea și natura juridică a
fundațiilor din evul mediu, în „Studii și Materiale de Istorie Medie”, vol. IV, Editura Academiei
Republicii Populare Române, 1996, p. 82.
3
Diana Eșanu, Daniile și ctitoriile femeilor din familiile domnești în Moldova Medievală. O încercare
de tipologizare, în „Buletinul Cercurilor Științifice Studențești”, Nr. 17-18, 2011-2012, Universitatea „1
Decembrie 1918” Alba Iulia, Alba Iulia, p.49.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Anna Adashinskaya, Ktetor: Practices of Ecclesiastic Foundation, Sponsorship, and Patronage in
Late Byzantium and Balkan Slavic Countries, Central European University. Department of Medievel
Studies, Budapest, Hungary, pp. 2-3.
7
Ștefan S. Gorovei, Puterea. Ctitorii și genealogii, în „Anuarul Muzeului Bucovinei”, XLV, Editura
Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, 2018, p. 78.
8
Gheorghe Cronț, op. cit., p. 88.
9
Igor Sava, Domeniul mănăstiresc în Țara Moldovei în a doua jumătate a secolului al XIV-lea - secolul
al XVI-lea, Editura Pontos, Chișinău, 2012, p.59.
10
Henri H. Stahl, op.cit., pp. 162-189.
2
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definit aceste privilegii și obligații: ctitorul primea distincții onorifice (numele lui era
înscris pe plăcile și pietrele comemorative); avea dreptul la tablou votiv, alături de
familie, după caz; numele ctitorului era trecut în pomelnic și menționat la sfântul
jertfelnic; ctitorul și urmașii aveau loc rezervat pentru rugăciune, iar rămășițele
pământești erau păstrate în lăcașul de cult ctitorit; ctitorului i se oferea asistență
spirituală și i se făceau slujbe speciale, atât în timpul vieții, cât și după; avea dreptul de
administrare a ctitoriei și de a alege conducătorii acesteia; ctitorii puteau fi găzduiți și
întreținuți în biserică sau mănăstire în împrejurări mai grele. Dreptul de ctitorie nu se
stingea și era moștenit de urmași. Celui care nu-și îndeplinea obligațiile față de lăcașul
întemeiat, „răului ctitor”, i se putea, însă, retrage calitatea16.
Odată cu privilegiile, ctitorii trebuiau să îndeplinească și obligații față de
lăcașul întemeiat. Cele mai importante erau legate, desigur, de susținerea financiară și
înzestrarea cu cele necesare: vase, veșminte, obiecte și cărți de cult.
În perioada feudală românească, persoanele care se aflau în poziția de a susține
financiar și material construcția unui lăcaș de cult se bucurau de prestigiu public
deosebit. Dacă actul ctitoririi rămânea îndeosebi un privilegiu al voievozilor, boierii nu
se puteau ridica la un rang echivalent decât dacă susțineau și ei o ctitorie 17. Mântuirea
prin întemeierea unui lăcaș de cult acorda claselor superioare aura harului divin
devenind, astfel, una dintre modalitățile cele mai importante prin care poporul era ținut
în dogmatism, ignoranță și superstiție18.
Dreptul de ctitorie a fost preluat în țările române adaptat realităților istorice. Au
apărut, astfel, ctitorii de tipul bisericilor, mănăstirilor și schiturilor, episcopii și
mitropolii, bolnițe, adăposturi pentru călători, instituții de binefacere, spitale sau
instituții de învățământ19. Sub protecția voievozilor, fenomenul ctitoririi a luat
amploare. Bisericile și mai ales mănăstirile au devenit posesoare de mari domenii
funciare datorită acestui sprijin, dar și unui alt factor determinant – așezarea
comunității rurale în jurul ansamblului monahal.
În următoarele secole, mănăstirea și alte câteva așezăminte cu rol social,
economic și cultural, instituite de canoanele bisericești prin practica ctitoririi, au
devenit instituții prin care autoritatea locală exercita guvernarea. Domeniul
mănăstiresc încorpora teren arabil, vii, livezi, păduri, fânețe, iazuri, precum și bunuri
aflate în posesia sau proprietatea țăranilor aserviți mănăstirilor (case, ogoare, vii,
livezi, fânețe).
Ștefan S. Gorovei, op.cit., p.77.
Gheorghe Cronț, op.cit., p. 106.
13
Valentin Al. Georgescu, op.cit., p.160.
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Maria Magdalena Székely, Femei-ctitor în Moldova medievală, în „Anuarul Institului de Istorie
«A.D. Xenopol»”, XXXII, Iași, 1995, p. 443.
15
Igor Sava, op.cit., pp.59-60.
16
Valentin Al. Georgescu, op. cit., p. 160.
17
Ibidem, p. 78.
18
Ibidem.
19
Gheorghe Cronț, op. cit., p. 88.
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În Moldova, domnitorii manifestau un interes deosebit pentru viața monahală,
ridicând ctitorii și întreținându-le pe cele existente.
Dezvoltarea domeniului mănăstiresc începând cu a doua jumătate a secolului al
XIV-lea
contribuie la întărirea caracterului universal al proprietăţii în perioada respectivă şi la
creșterea impactului acesteia din punct de vedere economic, social, juridic, politicoideologic şi cultural asupra societăţii. Mănăstirile, uneori și bisericile, devin adevărate
centre ale activităţii economice, implicate în exploatări agricole și meșteșugărești,
schimburi comerciale, „agenţi economici activi, privilegiaţi, în ultimă instanţă, de
către stat”20.
În perioada anterioară Regulamentelor Organice, Statul și Biserica se aflau în
strânsă interdependență. Statul era condus de Domni cu ajutorul Adunărilor, al căror
președinte era mitropolitul, iar Domnul deținea prin intermediul marilor logofeți un
rol important în organizarea Bisericii21. Episcopii administrau după bunul plac averile
eparhiilor, iar domnul nu intervenea decât atunci când avea nevoie de sprijin material.
A existat, așadar, o „legătură de reciprocitate amicală, prin care Biserica a obținut o
influență mare în Stat, dar și Statul, la rândul său a obținut o influență considerabilă în
afacerile bisericești”22.
Această relație de reciprocitate avea să se rupă odată cu introducerea
Regulamentelor organice, care au pus accent pe „amestecul statului în treburile
Bisericii”23. Autoritatea statală a început să intervină tot mai mult în felul în care erau
administrate averile bisericești, iar acest lucru s-a făcut în timpul celor trei „domni
regulamentari”: în Țara Românească, Alexandru Ghica (1834-1842) și Gheorghe
Bibescu (1842-1848), iar în Moldova, Mihail Sturdza (1834-1849).
Acest
proces al supravegherii Bisericii de către Stat s-a derulat în trei etape24: înfiinţarea
unor Ministere ale Cultelor (Logofeţia Credinţei, în Ţara Românească - 1831,
respectiv Vornicia Credinţei în Moldova - 1844; înfiinţarea unor Case Centrale
Bisericeşti în ambele ţări (1834 în Muntenia, 1835 în Moldova), care cumulau venituri
de la anumite mănăstiri; mai târziu (1840 şi 1847 în Ţara Românească, 1844 în
Moldova), în Casele Centrale s-au vărsat şi veniturile mitropoliilor şi episcopiilor,
astfel că ierarhii au pierdut dreptul de administrare şi control exclusiv al averilor
eparhiilor pe care le păstoreau.
Secolul al XIX-lea este caracterizat, practic, de strădania continuă a politicii de
a limita puterea ierarhiei bisericeşti. Preocuparea cea mai mare a diverselor guverne sa îndreptat către averile bisericeşti, dintre care unele se aflau în folosinţa Locurilor
Sfinte (mănăstirile închinate), iar altele în cea a ierarhiei şi a egumenilor de mănăstiri
20
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(mănăstirile pământene). În prima jumătate a secolului al XIX-lea, autoritatea
guvernamentală s-a străduit și, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, a și reușit,
să secularizeze aceste averi şi să le folosească în scopul declarat al modernizării ţării.
Drept consecință, Biserica a intrat într-o profundă criză materială şi spirituală.
Instituțiile bisericești și personalul clerical nu mai aveau sprijin material, averile
bisericești erau, practic, „sechestrate” de Stat. Într-un final, tot autoritatea
guvernamentală a fost cea care a identificat căile de rezolvare a dificultăților financiare
prin care trecea Biserica și care duceau și la o criză spirituală a societății. În 1893, s-a
emis, astfel, Legea clerului mirean, prin care preoții primeau salarii de la Stat şi Legea
Casei Bisericii, în 190225.
Deși, prin ingerința Statului în treburile bisericești, acesta a devenit acum cel
mai important „ctitor”, o analiză a originii ctitorilor și a localizării ctitoriilor
demonstrează că, în această perioadă, spre deosebire de cele dinainte, cei mai mulți
ctitori au fost boierii și proprietarii de moșii. Dacă, în celelalte perioade, ierarhia era
dominată de voeivozi și domni, urmați de marea boierime, într-o epocă în care
principala preocupare era modernizarea societății, boierii erau primii care își înscriau
numele în pisanii.
În toate cele trei ocoale ale Ținutului Roman, cel de Sus, de Mijloc și de Jos,
existau moșii și proprietăți deținute de familii boierești care au jucat roluri însemnate
în istoria României, familii din care au făcut parte domnitori, cărturari, oameni de
știință sau oameni de cultură, de la Bogdan și Hermeziu, până la Vârnav și Sturdza. Ca
toate familiile boierești din Moldova, şi-au îndreptat atenţia asupra construirii
edificiilor religioase, donării de sate, selişti, vii, prisăci, păduri sau heleștee. Pe lângă
bunuri imobile, acestea au dăruit diverse obiecte de cult, icoane, acoperăminte pentru
tetrapod, tipsii de argint, epitrahile, potire, cruci din metale preţioase sau cărți liturgice
valoroase.
Repertoriul ctitoriilor bisericești din cuprinsul Ținutului Roman în secolul al
XIX-lea cuprinde câteva lăcașuri de cult care au influențat nu numai viața religioasă,
ci și pe cea socială, educațională (într-o perioadă în care clericii reprezentau singura
clasă instruită), culturală și, uneori, chiar și politică.
Astfel, Biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul”, din satul Boghicea,
comuna omonimă, a fost ctitorită, la 1785, de boierul Gheorghe Stroiescu și soția sa,
Adela. A fost zidită din piatră și cărămidă. Deși documentele sunt contradictorii în
acest sens, mai apare și numele altui ctitor, e drept, ceva mai târziu, în 1842, Profira
Scorțescu26. Încă de la 1816, Boghicea, „Boghicenii” cum erau numiți atunci, făceau
parte din Ocolul de Sus, ținutul Roman și aparțineau căminarului Anastasă
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Scorțescu27. După anul 1831, conform documentelor istorice28 și până la 1849,
Boghicea apărea ca aparținând Profirei Scorțescu29. Biserica era construită din
cărămidă iar faptul că nu avea nicio pisanie nu ajuta la lămurirea situației. Poseda, la
vremea aceea, după, legea rurală, 8½ fălci de pământ, iar preotul paroh era C.
Theodorescu30.
Familia Scorțescu era originară din Scorțești, Moldova, și s-au făcut cunoscuți,
mai întâi, prin Dumitrașco Scorțescu, al cărui nume apare într-un zapis din 1753, apoi
prin Toader Silion Scorțescu, căpitan, menționat într-un act din 176231. Serdarul
Anastase Scorțescu, ajuns apoi căminar, era fiul lui Toader. Hatmanul Alecu
Scorțescu, era fiul căminarului Nestor și era căsătorit cu Profira, fiica vornicului
Constantin Aslan, „de la care derivă descendenții actuali”32.
În comuna Bozieni, satul Crăiești (cândva comună alături de satele A Treia
Parte și Bălușeștii Mici) din plasa Fundul, aflat la confluența pârâurilor Chiselița și
Zimbrul, spre nord-est de satul Bozieni, se află Biserica de lemn „Cuvioasa
Parascheva”. Ctitorită la 1680, de Episcopul Ioan al Romanului și Gheorghe și
Ștefania Bîrcă, soția sa, membri ai comunității locale, biserica de lemn este inclusă pe
lista monumentelor istorice.
Ioan a ocupat scaunul episcopal de la Roman între 1674-1685, în vremuri
grele, în care turcii și tătarii prădau tot ce le stătea în cale. A câștigat dragostea
enoriașilor săi prin blândețe și milostenie. A fost un apropiat al mitropoliților Varlaam
și Dosoftei. Printre ctitoriile sale se numără și Mănăstirea Mera din ținutul Vrancei,
locurile sale natale, mănăstire desăvârșită apoi de neamul Cantemirilor. Biserica
Ortodoxă Română l-a canonizat în 2008, cu zi de prăznuire la 30 august, intrând în
calendar cu numele Sfântul Ierarh Ioan de la Râşca şi Secu.
Deși din punct de vedere arhitectural nu prezintă însemnătate deosebită,
biserica a fost declarată monument istoric, probabil, pentru faptul că s-a păstrat în
condiții foarte bune aproape trei secole și jumătate.
Donig Simionescu și mama sa Ana, o familie de armeni, proprietarii moșiei
Simionești, din comuna Cordun, au fost ctitorii lăcașului de cult ortodox de aici,
„Botezul Domnului nostru Iisus Hristos și Sfinții Ioachim și Ana”. În sat a fost
construită, inițial, de către Alecu Bălănescu, proprietar de moșie la 1720, o biserică cu
hramul „Sf. Voievozi”. Din cauza ruinei, a fost desființată în anul 1885. În scurtă
vreme, la 1898, a început reclădirea ei33, cu noul hram al „Botezului Domnului nostru
27
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Iisus Hristos și Sfinții Ioachim și Ana”. Episcopul ortodox din Roman, posibil Ionichie
Flor, a refuzat inițial să o sfințească, pe motiv că ar fi construită în stil armenesc, dar a
revenit apoi asupra deciziei. Ctitorii, Donig Simionescu și mama sa Ana, erau armeni,
comunitate numeroasă în Ținutul Romanului și în municipiul Roman. Familia
Simionescu a contribuit și la ridicarea Bisericii Armenești din Roman, iar în cimitirul
„Eternitatea” din oraș există o capelă de forma unei bisericuțe asemănătoare celei din
Simionești care aparține, de asemenea, familiei Donig Simionescu. Clopotele bisericii
din sat au fost turnate din material foarte scump, aramă și argint donat de aceeași
familie34.
Fostă mănăstire, acum biserică de mir, Biserica „Sf. Treime” din satul Doljești,
comuna Doljești, se află la marginea de sud a satului. Preotul Athanasie Vasilescu
afirma că în jurul mănăstirii, cam la 30 de metri de zidurile ei, erau chiliile călugărilor,
care s-au păstrat până în 1896, când au fost dărâmate, iar materialul rămas, vândut la
licitație, deși casa egumeniei era în stare bună și ar fi putut fi păstrată drept casă
parohială35. Construcția bisericii a început la 1764, dar același autor vorbește despre
două documente datate 1702, care vin în sprijinul opiniei că organizarea mănăstirii
este mai veche. Considerarea anului 1764 ca fiind cel al înființării mănăstirii este o
eroare a unui preot care a slujit aici între 1854 și 1892, și care a scris un sinodic în care
a notat ca dată a înființării mănăstirii, data zidirii bisericii, adică anul 1764. Aici, timp
de aproximativ un secol, o mănăstire de călugări a desfășurat o viață monahală
aproape în izolare, în jurul unei bisericuțe de lemn construită la 1670 și renovată apoi,
la 1764, de hatmanul Vasile Ruset.
Biserica din Doljești se aseamănă din punct de vedere al planului de
construcție cu Biserica „Sfinților Teodori” din Iași. În biserică se găsesc mormintele
ctitorilor: Hatmanul Vasile Roset (Ruset) și Dionisie Hudici. Având în vedere datarea
mormintelor, 1767, se pare că cei doi ctitori principali nu au apucat să-și vadă biserica
terminată și că finalizarea ei se datorează comunității locale, așa cum este menționat și
în pisanie.
Hatmanul Vasile Ruset, cu rădăcini în neamul Cantemirilor, era o fire pioasă,
ctitor și epitrop, printre altele al așezământului „Sf. Spiridon” din Iași. Spre sfârșitul
vieții, după multe gesturi creștinești, se va călugări sub numele de Varlaam, fiul său,
Iorest Ruset urmându-i calea36.
Ieromonahul Dionisie Hudici, ridicat din rândul micii boierimi la mijlocul
secolului al XVIII-lea, s-a remarcat în plan religios și cultural prin ctitoriile sale, prin
credința și prin smerenia sa. Familia Hudici are rădăcini încă din vremea lui Alexandru
cel Bun, iar pe timpul lui Constantin Cantemir, documentele îl menționează pe
vornicul de poartă Bejan Hudici, bunicul lui. Dumitrache (numele său de botez) s-a
ocupat cu neguțătoria, a reușit să strângă bani și să cumpere moșii, ajungând la funcția
Emilia Țuțuianu, Cristiana Bortaș et al., Cordun – monografie, Ed. Mușatinia, Roman, 2013, p. 244.
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de medelnicer al doilea. La aproximativ 40 de ani, îmbracă rasa monahală și ctitorește,
la Doljești, o bisericuță de lemn, cu hramul „Sf. Nicolae”. Dorința cea mai mare
rămâne, însă, ridicarea unei biserici de zid. Pentru că nu avea posibilități financiare, își
leagă numele de cel care era atunci mare spătar, Vasile Ruset, căruia, în schimbul
banilor pentru construcție îi promite moșiile Cordăreni și Săpoteni. În 1764, atunci
când biserica a fost finalizată, Vasile Ruset a întors lăcașului cele două moșii, „pentru
hrana și chivernisala părinților lăcuitori”37.
Inclusă în Lista Monumentelor Istorice, Biserica „Pogorârea Sf. Duh” din
Dulcești, comuna cu același nume, a fost zidită, așa cum se menționează și în Pisanie,
la începutul secolului al XVII-lea, în 1605. Din pisanie reiese clar că biserica s-a
ridicat pe temelia alteia, probabil una de lemn. Este menționată existența unor „ctitori
primtivi”, nu și numele lor însă, așa că paharnicul Caraiman și soția sa, Anastasia, se
înscriu în rândul ctitorilor. Ion Caraiman este menționat în documente încă de la 15
septembrie 1585 când deținea dregătoria de pârcălab al Cetății Neamțului. Ulterior, s-a
aflat lângă Petru Șchiopul, căruia i-a stat alături în pribegia din Ungaria38. După
această perioadă, îl regăsim pe Ion Caraiman, mare paharnic, capuchehaie la
Constantinopol, împreună cu solii principelui Transilvaniei, unde a reprezentat
interesele Movileștilor până la 1603. A revenit în Moldova și s-a ocupat de
administrarea moșiilor și de ctitorirea bisericii, a fost atras din nou în intrigi politice și,
deși se bucura de sprijinul Marelui Vizir, a fost ucis de aliații lui Ștefan Bogdan în
decembrie 1609.
Deși refăcută în secolul al XIX-lea, biserica păstrează încă ziduri ale vechii
biserici și caracteristici ale secolului al XVII-lea. În 1887, V. A. Urechia identifica aici
șapte pietre de mormânt, din care s-au mai păstrat doar pietrele lui Constantin și
Alexandru Hurmuzaki, urmași ai familiei de boieri Hurmuzaki. Constantin a jucat un
rol însemnat în comitetul pentru Unirea Principatelor, a fost deputat, ministru de
justiție, vicepreședinte al Camerei, dar se îmbolnăvește grav și este înmormântat la
moșia de la Dulcești. Lângă el, este înmormântat fratele său, Alexandru (Alecu)
Hurmuzaki, publicist și membru al Academiei, deputat în Dieta Bucovinei și în camera
Austriacă39.
Zidită la 1664, Biserica „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” este amplasată în satul
Budești, comuna Făurei. Vechea denumire a satului este Budeștii Ghicăi care, alături
de Climești, Micșunești, Făurei și Tatomirești, constituiau comuna Budeștii-Ghicăi.
Până la sfârșitul secolului XIX, biserica a fost sprijinită de boierii proprietari ai
moșiei, iar după 1866, când țăranii au fost împroprietăriți, a fost întreținută de
comunitatea locală. Ctitorul, Toma Cantacuzino, este unul dintre cei patru fii ai lui
Andronic Cantacuzino, care a trăit în Țara Moldovei, în timpul primei domnii a lui
Mihai Bogdan Atanasiu, Un monah putnean din Țara de Jos: Dionisie Hudici, în „Analele Putnei”,
nr. 1, 2013, pp.183-193.
38
Mihai Anatolii Ciobanu, Marele paharnic Ioan Caraiman și câteva date despre neamul său, în
„Analele Științifice ale Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași, tom LXV, 2019, p. 290.
39
Octav George Lecca, op. cit., pp. 277-278.
37

199

Ștefan Vodă Tomșa (1611-1615). A devenit ureadnic de Piatra și a avut mai multe
moșii întărite de domnitorii care au urmat. Toma Cantacuzino a fost căsătorit de două
ori, mai întâi cu Efimia Başotă, apoi cu Ana, și a avut trei copii: Ştefan Cantacuzino,
paharnic, Nastasia, căsătorită cu Ion Racoviţă, al căror fiu, Mihai Racoviţă, va deveni
domn al Moldovei, şi Catrina, căsătorită cu Velicico Costin40. A avut averi şi relaţii
importante la Constantinopol, iar prin căsătoriile cu fete de mari boieri, a fost prezent
în mediul boierimii din Ţara Moldovei și şi-a creat o puternică bază economică, prin
zestrea bogată căpătată de la socri, la care se vor adăuga resursele proprii obținute din
afacerile funciare pe care le desfășura în acea perioadă.
În raza satului Gâdinți, din comuna Gâdinți, se găsește Biserica „Sfântul
Dumitru”. Începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, odată cu vornicul
Manolache Bogdan, moșia Gâdinți a intrat în posesia familiei boierești Bogdan. Una
dintre cele mai vechi familii din Moldova, are rădăcini încă din secolul XV. În
decursul secolului al XVII-lea, documentele menționează boieri din această familie
„ocupând mari demnități”41. Ctitorii bisericii „Sf. Dimitrie”, Dimitrie (Emanoil)
Bogdan și soția, Georgeta, apoi Lupu Bogdan continuă această stăpânire a familiei
Bogdan asupra moșiei Gâdinți și în secolul al XIX-lea. Dimitrie (Emanoil) Bogdan a
fost nepotul Anicăi Ghika-Cefale și al lui Manolache Bogdan, fost spătar, care a murit
tragic la Gâdinți în urma unui accident.
Biserica cu hramul „Sfântul Dumitru” a fost zidită între anii 1806-1812 și este
declarată monument istoric. Are forma de corabie și este realizată în stil bizantin.
Lângă peretele nordic al bisericii se află mormântul boierului Constantin Rolla
(1818-1879), fost militant unionist și ministru în guvernele Moldovei. Dintre donațiile
ctitorului s-au păstrat până astăzi catapeteasma, icoana Maicii Domnului și icoana
Sfăntului Dimitrie. Clopotele datează din 1780 și 1815, fiind aduse tot de ctitori de la o
altă biserică.
La sfârșitul secolului al XIX-lea, atât comuna Horia, cât și singurul ei sat, se
numeau Elisabeta-Doamna și fuseseră înființate la 1878, prin danii de pământ pentru
tinerii căsătoriți. Comuna avea o bisericuță de lemn la cimitir, cu hramul „Sf. Ierarh
Vasile”. Era în stare bună, adusă dintr-o altă comună și clădită aici la 1880. În satul
nou, Panait Donici, proprietarul moșiei Valea-Ursului, a ctitorit o biserică de zid, din
cărămidă și piatră, la 1896, cu hramul „Pogorârea Sf. Duh”. Biserica este construită
într-un stil care o diferențiază de celelalte construcții de acest tip. Este realizată într-un
stil clasic-autentic, care îmbină cele trei tipare antice: ionic, corintic și doric.
Panait Donici, ctitorul bisericii, a fost fiul lui Miron Donici și al Paraschivei,
fiica marelui postelnic Dimitrie Drăghici, fondatorul satelor Valea Ursului și Giurgeni,
din Ținutul Roman, precum și cel care a înființat primul așezământ spitalicesc
particular. Panait Donici a deținut funcții importante, precum cea de inspector general
Sergiu Bacalov, Aspecte din viața și activitatea marelui vornic Toma Cantacuzino. Secolul al VII-lea,
în „In honorem Alexandru Moroșanu: Studii de istorie medievală, modernă și contemporană a
românilor”, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2012, pp. 49-55.
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al Lucrărilor Publice din Moldova, căpitan și comandant al batalioanelor de geniu din
Moldova și Muntenia, Ministru al Agriculturii, Comerțului și Lucrărilor Publice. Este
întemeietorul Școlii Naționale de Poduri și Șosele din București. Sub administrarea lui
s-au construit podurile de la Giurgeni și Horia.
Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” se găsesște în satul Stejaru,
comuna Ion Creangă, sat care a purtat denumirea de Golani (Avereștii de Jos) și făcea
parte din comuna Averești. Între 1850 și 1852, s-a ridicat în vatra satului o biserică de
cărămidă arsă, încrustată cu bârne de stejar, cu hramul „Sf. Constantin și Elena”.
Ctitorii bisericii erau George A. Sturdza și soția sa, Maria Ghica Sturdza.
Descendent al ilustrei familii Sturdza, care a jucat roluri importante în istoria
României, George A. Sturdza era fiul lui Alexandru și al Ecaterinei (Catinca) Sturdza.
Bunicul său a fost Dumitru Sturdza, din Miclăușeni, mare logofăt al Moldovei, fiul lui
Ioan Sturdza, la rândul lui, mare logofăt și mare vornic42. Născut la 1841, George a
urmat studii la Berlin, apoi s-a căsătorit cu Maria Ghica, fiica cea mare a scriitorului
Ion Ghica. Maria s-a născut în 1852, la Constantinopol. Deși fetele de boieri urmau, de
obicei, studii în străinătate, Maria a studiat acasă, cu profesori particulari. Cei doi sunt
și ctitorii castelului de la Miclăușeni. Au avut o fiică, Ecaterina Cantacuzino, căsătorită
cu Șerban Cantacuzino. Spre sfârșitul vieții, rămasă văduvă și fără copii, aceasta s-a
călugărit sub numele de monahia Macrina.
Construită în satul Bozienii de Sus, din comuna Ruginoasa, Biserica „Înălțarea
Domnului” este datată în timpul lui Vasile Lupu, ctitorul său, așa cum arată pisania de
deasupra ușii: „Această sfântă biserică s-a zidit din temelie de fericitul întru pomenire
Vasile Vodă Voievodul și după vremi fiind...stricăciune și răsipit, acum cu ajutorul lui
Dumnezeu s-a prefăcut precum se vede de dumnealui Todirașcu Balș vel spătar,
fiul...Lupului Balș vel logofăt...și prăznuiește același hram a...Înălțarea Domnului” 43.
Marele logofăt Lupu Balș, foarte bogat, era proprietarul, prin moștenire, al
moșiei Bozieni. Aici a și murit, la 6 noiembrie 1844, la doar 52 de ani. Pentru ca
averea să nu încapă pe mâinile risipitorului său fiu, Grigore, Lupu Balș numește
printre administratorii averii sale inclusiv pe Mitropolitul Veniamin Costachi44.
Există și ipoteza istoricului Nicolae Stoicescu45, cel care îl consideră drept
ctitor al acestei biserici pe marele paharnic (vel ceașnic) Gheorghe Coci, fratele
domnitorului, care a fost proprietarul moșiei Bozieni. Un argument în favoarea aceste
ipoteze este faptul că soția marelui ceașnic Gheorghe Coci, răposată în 1649, este
înmormântată în această biserică. Familia boierilor Balș, proprietari ai moșiei Bozieni
au fost ctitorii Turnului clopotniță.

42

Octav George Lecca, op. cit., p. 465.
Marcel Drăgotescu, Adriana Comaniciu, Monumente istorice și de arhitectură din județul Neamț, Ed.
Nona, Piatra-Neamț, 2003, p. 148.
44
Mihai Dim. Sturdza (coord.), Familiile boierești din Moldova și Țara Românească, vol. I, Ed.
Simetria, București, 2004, pp. 285-286
45
Nicolae Stoicescu, op.cit., p. 117.
43

201

În pronaos există trei morminte, primul prezentând ornamente de inspirație
orientală, inscripțiile arătând că acolo se odihnește soția lui Gheorghe Vel Ceașnic care
a murit în vremea domniei lui Vasile Lupu, la 164946.
Biserica a suferit de-a lungul timpului reparații și consolidare datorate
cutremurelor de pământ, atât la jumătatea sec. al XIX- lea, odată cu ridicarea turnului
clopotniță, cât și în anul 1916. Ultima intervenție a fost făcută în perioada anilor 20002001, lucrări în regim de urgență, pentru stopare a fenomenului de fracturare a
zidurilor și a deplasării turnului clopotniță.
Menționată de catagrafiile basarabene la 180947, Biserica „Sf. Spiridon” din
satul Vulpășești, comuna Sagna, era, inițial, una din lemn, ctitorită de episcopul
Ioanichie, la 1757. În 1871, se păstrau încă ruine de biserică și case boierești 48. Pe
locul bisericii de lemn se construiește, sub îndrumarea preotului Haralambie Pilat,
între 1892 și 1895, o altă biserică de zid.
Ctitorul primei biserici, episcopul Ioanichie, era din ținutul Neamț, cu
„metania” din schitul Slătiroul (Vovidenia)49. În 1746, a fost numit stareț al Mănăstirii
Neamț, iar în anul următor devine episcop al eparhiei Romanului, misiune pe care o
îndeplinește timp de 22 de ani. A fost ctitor al multor schituri și mănăstiri, precum
Bogdana, Cașin, Soveja, Sihastru, Buluc, Lepșa, Savu. În Roman, la Mănăstirea
Precista Mare, a înființat primul spital public finanțat de biserică, urmat de un altul
întemeiat în incinta Mănăstirii „Sf. Prooroc Samuil” din Focșani50. Cea mai cunoscută
ctitorie a sa rămâne schitul Vovidenia, de la Mănăstirea Neamț, pe care îl ridică în
1749, în locul unui alt schit vechi, „Slătioru”. Biserica de lemn va purta hramul
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”. Aici se vor aduna peste 60 de călugări, iar
schitul va fi închinat Mănăstirii Neamț. În 1769, episcopul se stinge din viață și este
înmormântat în pridvorul Mănăstirii Neamț51.
Biserica „Cuvioasa Paraschiva”, din satul Secuieni, comuna Secuieni, a fost
construită, în 1762, de postelnicul Nicolae Vîrnav și soția sa Despa. În același an, a
sfințit-o episcopul Ioanichie al Romanului.
Este o biserică de zid, din piatră și cărămidă. Structura de corabie de la exterior
este dublată de cea în formă de cruce la interior.
A fost consolidată în 1886, i s-a construit un pridvor și a fost acoperită cu tablă
de către Gheorghe Morțun și Dumitru Ioan proprietarii moșiei la acea dată. În 1938, sa pictat în interior în stil bizantin.
Gheorghe Balș, Bisericile moldovenești din veacurile al XVII-lea și al XVIII-lea, Fundațiunea Regele
Ferdinand I, București, 1933, p. 173.
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Citorul bisericii, Neculai Vârnav a fost mare jitnicer, boier hotarnic în
ținuturile Neamț și Bacău, ginerele lui Purice, „cel de-al doilea ctitor” al schitului
Iucșești (Roman) și tatăl lui Gheorghe Vârnav, al lui Constantin Vârnav și al Ilincăi,
soția lui Teodor Gorovei. Marele jitnicer Neculai a stăpânit o parte din „baștina”
familiei, moșia Secuieni, unde avea și câțiva oameni scutiți de dări, s-a judecat și el
pentru vechea moștenire a hatmanului Dinga (moșia Fârloești și fântânile de păcură) și
a murit înainte de 1784, pentru că în catastifele de Vistierie scutirele de dări au trecut
pe seama „casei” sale52.
Așezarea Secuionilor (Săcuieni sau Săcoiane) a ajuns în posesia familiei
Vârnav după ce Ilina, fata lui Gligorie (Grigorie Grecul) vinde o parte din Secuieni lui
Eremia Vârnav.
Numele satului provine, după unii, de la populația de secui din zonă, familii
aduse din Ardeal și împroprietărite, probabil, de boierii de aici: „Săcueanii sânt în
județul Roman, în sus de Cuciulați. E pomenit și în documente de mai târziu, ca în
7989 (1572) Iulie 16. Își are numele dela un străvechiu Secuiul sau ne arată o veche
colonie de Secui”53.
Istoricul Mihai Costăchescu vorbește despre boierul Dragotă Săcuianul,
ceașnic, pe care Ștefăniță Voevod l-a decapitat la Roman, pe 7 septembrie 1523. Pe
tatăl acestuia îl chema Iachim Săcuianul, după satul său, Săcuieni. Istoricul presupune
că acesta este fratele Ioachim al lui Ștefan cel Mare.
Ctitorită în 1879, Biserica „Coborârea Sfântului Duh” este o biserică de rit
romano-catolic, amplasată în satul Adjudeni, la o distanță de 2 km, spre nordul
comunei Tămășeni.
Satul s-a format pe vremea lui Alexandru cel Bun, aici retrăgându-se românii
persecutați în Transilvania, așa cum, de altfel s-a întâmplat pe toată Valea Siretului.
Din secolul al XVII-lea, localitatea este menționată în documente ca „Agiudeni”, de pe
Siret, ţinutul Roman. Vorbind despre comunitatea din „Giudena”, la 1762, părintele
Ioan Hrisostomul de Giovanni, prefectul misiunii călugărilor franciscani din Moldova,
spune că aici erau 140 de catolici care nu aveau biserică și erau deserviți de preotul din
Răchiteni54. Un raport scris la 1776 despre bisericile catolice din Moldova scrie că în
„Giudeno” sunt 300 de suflete cu parohie, biserică și casă pentru preot55.
După aproape un secol în care centrul parohial a fost împărțit între Adjudeni,
Tămășeni și Răchiteni, în 1861, a fost reînființată Parohia Adjudeni, de-sine-stătătoare.
Va fi coordonată timp de peste trei decenii de preotul Alfons Manfredi, ctitorul primei
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botoșănene”, Ed. Argonaut,
Cluj-Napoca, 2019, p. 59.
53
Mihai Costăchescu, Documente moldovenești înainte de Ștefan cel Mare, vol. II, Ed. Viața
Românească, Iași, 1932, p. 349.
54
Dănuț Doboș, Adjudeni – Coborârea Sfântului Duh, în „Lumina creștinului”, ianuarie, 1995, pp.9-10
55
Ibidem.
52

203

biserici de piatră de la Adjudeni, construită între în perioada 1879-188056. Decedat la
11 august 1890, este primul preot înmormântat aici, dar nici până în prezent,
mormântul său nu a fost găsit. Probabil mormântul s-a aflat în biserica de piatră, peste
care s-a construit biserica de astăzi, în 1972.
În 1928, Biserica „Coborârea Duhului Sfânt” a fost refăcută, iar în anul 1972, a
fost construită o nouă biserică, în stil neogotic de dimensiuni impresionante.
Biserica „Sf. Nicolae”, din satul Trifești, comuna Trifești, datată 1799, este o
ctitorie a familiei de boieri Balș, proprietari de moșii întinse în Moldova, inclusiv în
Ținutul Roman. Ctitorii lăcașului de cult erau fiul lui Lupu Balș, Constantin Balș, vel
logofăt de Țara de Jos, împreună cu soția sa Ancuța, așa cum reiese din pisania plasată
deasupra ușii pridvorului.
Constantin Balș, mare logofăt, era cel de-al treilea fiu al logofătului Lupu Balș.
Era căsătorit cu Ana Catargioaica și a avut șapte copii. El era cel numit „ciuntul Balș”
care „fiind boer avut și cu vază mare a avut curajul să răspundă domnitorului fanariot
care zicea boerilor că va face o dare nouă «ba nu vei face măria ta, că țara nu o vrea.»
Frumos exemplu de patriotism!”57, scria O. G. Lecca. A fost posesorul unor averi
imense, care cuprindeau moșii, vii, case, pe care le-a lăsat, prin testament, copiilor săi.
În interior se păstrează o icoană a Maicii Domnului, îmbrăcată în argint aurit
de către Iordache Ruset la 20 iunie 1820.
Biserica este foarte solidă, ridicată din cărămidă și piatră, cu temelie de piatră,
și adăpostește cărți de mare valoare documentară, precum Vieţile sfinţilor (1712),
Evanghelia de la Iaşi (1762), Antologhian (1767), Pidalion (1814), Tipicul Sfântului
Sava (1816). Între naos și pridvor se află două firide tainice, plasate de o parte și de
alta, plus încă una similară la baza turnului. În vremurile de restriște, aici se ascundeau
toate odoarele, după care locul se zidea, se tencuia și văruia. În naos se află mormântul
Ruxandei Ghica, fiica Catincăi Balș.
Lăcaș care adăpostește mormântul cronicarului Miron Costin, Biserica
„Duminica Tuturor Sfinților” din satul Miron Costin, comuna Trifești, a fost ctitorită
de Ieremia Vistiernicul, la 1520, în vremea lui Ștefăniță-Vodă, așa cum arată și
pisania. Așezată inițial în curte ca o piatră de mormânt, pisania a fost zidită ulterior în
peretele pridvorului atunci când acesta a fost refăcut.
Planul bisericii este asemănător cu cel al bisericii din Șipote, județul Iași
(1507) și cu cel al bisericii din Văleni (1519). Datorită deselor lucrări de refacere, este
greu de afirmat dacă decorurile au aparținut arhitecturii originale, cu atât mai mult cu
cât nu sunt specifice pentru perioada lui Ștefan cel Mare sau Petru Rareș. Intervențiile
ulterioare au modificat structura, aceasta păstrând puține caracteristici specifice
secolului al XVI-lea58. Pe fațadă sunt amplasate la absida mare firide lungite și ocnițe
din veacurile XV și XVI, dar faptul că ele sunt prezente și pe partea corespunzătoare
Dănuț Doboș, O carte despre Adjudeni, în „Lumina creștinului”, aprilie, 2005, p. 11
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pronaosului, confirmă ipoteza că au fost mai degrabă amplasate aici în secolul al
XVII-lea. Turnul a fost adăugat ulterior.
În biserică se regăsește piatra de mormânt a lui Vasile Costin, datată 1685. În
acest mormânt, V.A. Urechia afirmă că au fost așezați Miron Costin și soția lui59.
Marele Dicționar Geografic al României notează că „acest sat datează dinainte de
1508, după cum se constată din o piatră ce d. V. A. Urechia a aflat în biserica și care
poartă această dată. Biserica actuală este făcută la 1520 de un boier și reînnoită în
urmă de Stefan Tomșa. În această biserică d. V. A. Urechia a descoperit, în August
1886, mormîntul cronicarului moldovean Miron Costin, decapitat din ordinul
Domnului Moldovei C. Cantemir, în Decembrie 1691, pe una din piețele orașului
Roman. Acest sat se numea în vechime Bărboși sau Barbești și era moșia cronicarulul
Miron Costin”60.
În satul Sofrăcești, din comuna Trifești, la 1833, a fost construită pe temelie de
piatră, o biserică din cărămidă și piatră, cu hramul „Sf. Nicolae”, în locul alteia de
lemn, pe cheltuiala marelui postelnic Gheorghe Vârnav, așa cum atestă pisania:
„Acesta sfântă biserică, s-a făcut din temelie cu cheltuiala totă a Dumisale Cuconului
Ghiorghe Biv, Vel postelnic Vârnav - în vremea Pre Sfinției Sale D. D. Veniamin
Mitropolitul Moldovei și Sucevei la anul 1834, August 4”61.
Începuturile familiei Vârnav datează din a doua jumătate a secolului al XVIlea. Gheorghe Vârnav a fost boier important în ținutul Neamțului și al Romanului, „a
fost sulger, mare clucer, mare stolnic, mare spătar, mare paharnic, mare agă și mare
postelnic, stăpân în vechea moșie a familiei, Secueni (unde și avea „toată așezarea”),
pentru care s-a judecat cu multe dintre rudele sale, precum și peste părți din moșiile
Iucșești și Șofrăcești”62.
O hotarnică a satului Șofrăcești, din 20 martie 1827, stabilea că jumătate de sat
aparținea postelnicului Gheorghe Vârnav, iar o alta, din 3 noiembrie 1837, această
parte de sat trecea în proprietatea fiului lui, spătarul Alecu Vârnav63.
Schitul Giurgeni, cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, din satul Giurgeni,
comuna Valea Ursului, a avut hramul „Tăierea Capului Sf. Ioan” și a fost ctitorit în
1738, de călugărul Ghedeon, pe locul dat de Ioniță Stachie. Inițial, metoc al episcopiei
Roman64, spre mijlocul secolului al XIX-lea, devine schit și apoi mănăstire de maici:
„Este așezat pe coasta unui deal. Are o biserică frumoasă și bine întreținută. Sunt 32 de
călugărițe”65. Unele opinii susțin că schitul a fost făcut după 17 octombrie 1738.
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O listă a mănăstirilor și schiturilor din Moldova publicată în 1834, înainte de
urcarea la tron a lui Mihail Sturza, menționează că schitul Giurgeni făcea parte din
Eparhia Romanului, Ținutul Romanului.
Biserica de zid a fost construită în 1833, din cărămidă, cu ziduri groase, așezată
pe temelie de piatră, în formă de cruce. Altarul are o fereastră la est, naosul are abside
nu foarte adândci, dar late. Între naos și pronaos se află doi stâlpi laterali pe care se
sprijină arcada bolții. Catapeteasma are valoare deosebită, este pictată și realizată din
lemn de stejar și tei. Printre obiectele valoroase se află icoana Maicii Domnului,
dăruită Mănăstirii Giurgeni în 1831, un epitaf de la 1903, icoane praznicale, potire,
cădelnițe, crucifixe.
În aceeași comună, în satul Valea Ursului, a fost construită Biserica „Sf. Mare
Mucenic Dimitrie”, între 1844 și 1846, ctitorul său fiind boierul Dumitru Drăghici,
proprietarul moșiei Giurgenilor. Biserica a fost ridicată din piatră necioplită și din
cărămidă. Catapeteasma datează din anul construirii bisericii, la fel și mai multe
icoane, pictate în stil neo-bizantin. În interiorul curții se găsesc mormntele ctitorului,
Dumitru Drăghici, ale lui Panait Donici și ale unor preoți care au slujit bisericii.
Într-un sat așezat pe pârâul Moreanca, Văleni, din comuna cu același nume, a
fost ridicată, în anul 1519, Biserica „Sf. Patruzeci de Mucenici”, de către postelnicul
Cozma Şarpe, așa cum arată pisania așezată în dreapta intrării. Cozma Șarpe este fiul
lui Gănescu Șarpe, descendent din boierii Stravici din secolul XV. A devenit postelnic
la 1502, în vremea lui Ștefan cel Mare, dar după ce uneltește împotriva lui Ștefan și
este descoperit, fuge în Polonia unde cere ajutorul regelui pentru înlocuirea
domnului66.
Biserica este construită în stilul arhitectural al bisericilor din vremea lui Ştefan
cel Mare. Planul este în formă de navă, similar Bisericii „Sf. Ioan” din Piatra-Neamţ.
Membră a vechii familii nobiliare Styrcea, prin căsătoria cu Ioan (Iancu)
Stârcea, Ecaterina Stârcea (Styrcea) Văleanca, cea care a adus conacul și domeniul
Văleni în familia cu descendență încă din secolul XIV, a ctitorit aici o clopotniță din
piatră și cărămidă la 1878, dar și școala satului și multe alte clădiri. În turnul
clopotniței sunt șapte clopote, patru mari și trei mai mici. Inscripția de pe clopot atestă
că în „anul 1879, iulie 18, s-a vărsat acest clopot pentru ecclesia din comuna satul
Văleni sau Skeia districtul Roman, 1879. Cu cheltuiala proprietarei acestei moșii:
Văleni sau Skeia și Moreni, Catinca Stârcea Văleanca spre a sa pomenire și a neamului
său, sub administrația lui Ion Rei și s-a lucrat de fabricantul Vasile Focoraș din
Petrăuți Bucovi”67.
Deși nici până în prezent nu s-a descoperit un act de întemeiere a Episcopiei
Romanului, aceasta a jucat, de-a lungul istoriei, un rol însemnat în apărarea și
promovarea patrimoniului istoric și cultural românesc, contribuind și la consolidarea
Nicolae Stoicescu, Dicționar al marilor dregători din Țara Românească și Moldova, Ed.
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municipiului Roman, vreme de sute de ani, ca important reper economic, istoric,
administrativ, cultural și de credință ortodoxă în Moldova.
Cea mai veche biserică din municipiul Roman este cea de la Episcopia
Romanului, cu hramul „Sf. Parascheva”. Un document din 16 septembrie 1408 arată
că Alexandru cel Bun a dăruit bisericii „Sf. Parascheva” din Roman, acolo unde este
înmormântată mama sa, cneaghina Anastasia (soția lui Roman Mușat), două sate în
Moldova. La acea dată, aici exista, așadar, o biserică68. Atenția deosebită a
domnitorului față de acest lăcaș de cult este dovedită și de alte documente în care se
menționează că, în schimbul a două sate, zugravii Nechita și Dobre vor zugrăvi două
biserici, una fiind cea din târgul Romanului, cealaltă urmând a fi stabilită69.
Ctitorul bisericii stă sub semnul incertitudinii: ar putea fi Roman I Mușat, de
vreme ce aici este înmormântată soția lui, Anastasia; ar putea fi, totodată un
conducător feudal dintr-o perioadă anterioară; s-a vehiculat chiar varianta ctitoririi ei
de către Alexandru cel Bun70.
Trecerea timpului, dimensiunile mici și, probabil, intrarea în ruină a vechiului
lăcaș, l-au determinat pe Petru Rareș să ridice biserică nouă la Episcopia Romanului.
Lucrările au început în 1542, sub conducerea lui Luca, meșter din Transilvania și
supravegherea episcopului Macarie71. Construcția a durat opt ani, finalizându-se în
1550, prin grija soției lui Petru Rareș, Elena Doamna și a fiilor Iliaș, Ștefan și
Constantin, așa cum reiese din inscripția originară, în care numele fiului Iliaș a fost
șters, ca urmare a convertirii acestuia la islamism.
Intervențiile făcute în perioada episcopilor Ioanichie (1747-1769) și Leon
Gheucă (1769 -1786) asupra lăcașului de cult nu au afectat foate mult structura, până
la lucrările efectuate în 1805, la inițiativa episcopului Gherasim. În interiorul bisericii
se aflau doi pereți care despărțeau naosul, pronaosul și exonartexul. Melchisedec
Ștefănescu scrie că acesta a crezut că „ar fi mai bine ca privirea interiorului bisericei să
nu se împiedice prin cei doi pereți interiori. Astă feliu de vandalism s-au urmată, pe la
începutul veacului prezent și la alte biserici de stilul acesta: la Neamț, la Slatina” 72.
Pereții despărțitori s-au înlăturat și s-a intervenit cu pictură nepotrivită în ansamblu.
Reper istoric și arhitectural, catedrala Episcopiei Romanului s-a impus și prin
frumusețea zugrăvelii interioare. Supusă unor numeroase controverse, povestea
picturilor interioare este marcată de trei etape: secolul al XVI-lea, secolul al XVIII-lea
și secolul al XIX-lea.
Pridvorul și pronaosul sunt singurele zone în care se mai păstrează pictura
originară. Intervențiile executate în perioada episcopilor Ioanichie și Leon Gheucă au
Vasile Drăguț, Corina Nicolescu (coord.), Monumente istorice bisericești din Mitropolia Moldovei și
Sucevei, Ed. Mitropoliei Moldovei și Sucevei, Iași 1974, p. 211
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însemnat o nouă frescă în naos, altar și turla bisericii. Au urmat apoi intervențiile din
perioada episcopului Gherasim, care au dus la noi picturi în zona pereților demolați și
alte picturi în turlă și calotele pronaosului. O acțiune de restaurare din anii 1926-1927
a fost la fel de nefericită, cu zone de dozare incorectă a substanțelor chimice care au
dus la șteregerea desenului73.
În schimb, restaurarea efectuată între 1980 și 1983 s-a dovedit a fi o reușită,
care a însemnat redescoperirea unei opere de o valoare inestimabilă.
Situată în imediata apropiere a Episcopiei Romanului, biserica „Precista
Mare” a fost zidită de Doamna Ruxandra, văduva lui Alexandru Lăpușneanu, în 1568.
Biserica a trecut însă printr-o serie de prefaceri „și chiar reconstruită, încât clădirea
actuală, nu mai are nici una dintre caracteristicile secolului XVI-lea”74.
Doamna Ruxandra a ridicat biserica pe locul alteia mai vechi, iar lucrările s-au
desfășurat în prima parte a scurtei domnii a lui Bogdan Lăpușneanu (1568 -1572).
În 1753 a fost refăcută din temelii de către episcopul Ioanichie, cu spijinul
voievodului Constantin Racoviță. Episcopul Ioanichie a reconstruit-o pe vechile
temelii, dar nici din această construcție nu s-a păstrat decât turnul-clopotniță. „Ori
pentru nesoliditatea zidirii, ori pentru că nu era destul de încăpătoare”75, în 1787
biserica a fost din nou reconstruită. Reconstruirea s-a făcut sub coordonarea
egumenului Gherasim Pruteanul. Au mai urmat apoi și alte refaceri. În 1797,
egumenul Vartolomei Pruteanul, cu sprijinul episcopului de Roman de atunci
Veniamin Costachi, transformă bolnița Mănăstirii „Precista Mare” într-un spital al
săracilor cu zece paturi și un medic ce îndeplinea și atribuțiile de farmacist76.
Între anii 1825-1826 a fost pentru a treia oară refăcută din temelii. În 1834,
după cutremurul din 1829, s-au efectuat alte reparații, la interevenția domnitorului
Mihail Sturdza și a Mitropolitului Veniamin Costachi, sub coordonarea egumenului
Macarie Baltag Basarabeanul.
Un nou cutremur impune alte intervenții pentru consolidarea bisericii. După
intervențiile de la sfârșitul secolului al XIX-lea și din secolul XX care s-au adăugat
peste cele dinainte, arhitectura s-a îndepărtat de forma originară. Bolta moldovenească
ce susține turla masivă de deasupra naosului este singura care mai amintește de ctitoria
Doamnei Ruxandra.
După atâtea prefaceri, din zugrăveala interioară nu mai poate fi analizat nimic
cu certitudine. Catapeteasma, în schimb, datează din prima jumătate a secolului XIX,
sculptorii și pictorii având ca model iconostasul catedralei episcopale din Roman,
creație a lui Eustație Altini la 180577.
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Turnul-clopotniță atrage atenția prin ineditul construcției realizată la 1753, la
inițiativa episcopului Ioanichie. Refăcut în 1816, atunci când s-au adăugat cele patru
contraforturi, turnul păstrează forma dreptunghiulară și cele două etaje.
Biserica Albă, cu hramul „Sf. Voeivozi”, care a impresionat, întotdeauna, prin
culoarea albă a fațadelor și a interiorului, a fost zidită la 1695 de vel-Spătarul Vasile
Cantacuzino, „după ce se surpase cea veche, ce fusese zidită de Ștefan Tomșa, după ce
existase ca la 100 de ani”78.
Este posibil ca lăcașul de cult să se fi aflat în centrul unui așezământ monastic,
fapt dovedit și de o mențiune documentară din 1777, care arată că biserica „Sf.
Voievozi” a avut și chilii79. Melchisedec Ștefănescu consideră însă că această
biserică n-a fost vreodată mănăstire: „În Moldova, din vechime, bisericile, cea mai
mare parte, se construiau din lemn. Spre deosebire de acestea, cele de piatră, poporul
le numea, cum și până astăzi le numesc, mănăstiri”80.
Biserica Albă este o construcție masivă, cu ziduri de piatră și cărămidă. Deși a
suferit lucrări de refacere și restaurări, biserica păstrează multe trăsături originare. Dar
din vechea zugrăveală interioară, dacă a avut-o, nu s-a păstrat nimic81.
Calități deosebite are pisania datată 1695, decorată în partea superioară cu
blazonul Cantacuzinilor.
În ținutul Roman și, prin urmare, și în municipiul Roman, a existat o
comunitate numeroasă de armeni care au stimulat finanțele, comerțul și producția
meșteșugărească. Biserica Armenească a reprezentat, firesc, un centru spiritual al
armenilor romașcani, care impresionează și astăzi prin fațadele originale, înălțimea
turnurilor-clopotniță și eleganța, în ansamblu, a edificiului.
Încă din secolul XIV a existat un interes al comunității pentru asigurarea unui
lăcaș de cult, materializat prin cumpărarea de la sași a unei bisericuțe de lemn în jurul
anului 135582. Fie că lăcașul nu corespundea sub aspectul dimensiunilor, fie că nu a
rezistat timpului, a fost necesară ridicarea unei construcții de piatră, în anul 1609.
Lucrări de refacere s-au făcut la mijlocul secolului XIX, sub coordonarea arhitectului
bavarez Johan Brandel de Daggendorf și cu finanțarea lui Donica Simionovici,
proprietarul moșiei Simionești – Cordun și a lui Teodor Solomon, proprietarul moșiei
Butnărești-Roman. În urma acestor lucrări, s-a supraînălțat biserica, s-a construit
pridvorul cu turnul-clopotniță și s-au adăugat veșmântarul și proscomidiarul, din
dorința, de a o apropia, probabil, ca înfățișare, de Biserica Armenească din Iași, care
fusese restaurată la începutul secolului XIX83.
Aflată pe locul unei bisericuțe de lemn ridicată în secolul al XVIII-lea de către
un anume preot Ioniță, Biserica „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” - „Precista
Melchisedec Ștefănescu, op. cit., pp. 39-40.
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Mică” a fost construită între 1791 și 1826, timp în care a funcționat și cu un acoperiș
provizoriu84. A fost numită „Precista Mică” pentru a o deosebi de „Precista Mare”,
ambele biserici având, inițial, același hram. În 1850, „Precista Mică” a primit hramul
„Intrarea în biserică a Maicii Domnului”.
Biserica „Sf. Nicolae” a fost construită, inițial din nuiele, apoi din lemn85, ca
lăcaș al negustorilor brașoveni și lipscani prezenți în viața comercială a Romanului.
Ridicată pe la 1600, a fost atestată documentar în „mărturisirea hotarnică” datată 3
septembrie 1752 cerută voievodului Constantin Cehan Racoviță de către episcopul
Ioanichie al Romanului86. Biserica din lemn a fost înlocuită cu actuala biserică de zid
între 1747 și 1769, iar deasupra icoanelor împărătești păstrează o inscripție cu litere
latine care precizează că iconostasul a fost dăruit de episcopul Gherasim al Romanului
în 181687.
O tipologizare a ctitorilor, ctitoriilor sau daniilor făcute către biserică ar fi,
desigur, dificil de realizat, dar ctitoriile analizate împart câteva trăsături comune.
Înaintea bisericilor de zid, a existat, mai întotdeauna, o bisericuță veche de
lemn, de nuiele sau de paiantă, de cele mai multe ori construcție a credincioșilor
locului, mărturie a sentimentului puternic religios care unea comunitatea locală.
Bisericile de zid erau ridicate mai ales de familiile de boieri sau de Episcopia
Romanului.
Ctitoria sau sprijinul material acordat bisericii se realiza, pentru pomenire, aşa
cum rezulta din textul care însoţea daniile sau ctitoriile. Daniile făcute pentru cei aflaţi
încă în viaţă arătau responsabilitatea donatorului pentru sufletul său şi credinţa că
faptele îi vor fi recompensate prin mântuire. Strămoşii erau și ei amintiți, aceasta
constituind o practică obişnuită care dovedea smerenia celui care făcea dania şi dorinţa
de a-i pomeni pe înaintaşi. Se foloseau formule specifice, precum: „pentru pomenirea
lor și a părinților lor”, „spre amintire”, „pentru vecinica pomenirea lor”, „spre veșnica
pomenire și dorința mântuirii sufetelor Domniilor Sale și tot neamul”, „întru
pomenirea sa și a părinților săi și a fraților”, „întru slava lui Dumnezeu și întru iertarea
păcatelor sale”, „până la sfârşitul veacurilor”.
Ctitoriile au fost făcute nu numai de români, ci și de armeni și sași, ortodocși și
catolici, atât de familiie boierești, cât și de enoriașii locului, de preoți, episcopi,
negustori sau, pur și simplu, de oameni cu „dare de mână”.
Alegerea locului ctitoriei nu era întâmplătoare, de cele mai multe ori, era
centrul satului sau al comunității. În cazul boierilor, se avea în vedere și faptul că
biserica aleasă urma să fie și necropola familiei.
„Activitatea” de ctitor şi donator era una foarte bogată în cadrul familiilor
boierești. Acţiunile ctitoriceşti iniţiate de acestea sau ajutorul pe care îl ofereau
bisericilor, însemnau, de fapt, posibilitatea iertării păcatelor şi mântuirii. Indiferent de
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Ibidem, pp.40-41.
86
Marcel Drăgotescu, Adriana Comaniciu, op. cit., p.155.
87
Ibidem.
84
85

210

momentul sau scopul în care au fost realizate daniile şi ctitoriile, ele evidenţiază
preocuparea faţă de activitatea ctitoricească a acestor familii, în cele din urmă,
importante sprijinitoare ale lăcașelor de cult din Ținutul Romanului și ale întreg
creștinismului românesc.
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CONSIDERAȚII PRIVIND MATERIILE PRIME LITICE ȘI
TEHNOLOGII ȘI FUNCȚIONALITĂȚI ALE ARTEFACTELOR
NEOLITICE ȘI ENEOLITICE DIN DEPRESIUNEA CRACĂUBISTRIȚA1
*
CONSIDERATION REGARDING LITHIC RAW MATERIALS
AND TEHNOLOGIES AND FUNCTIONALITIES OF NEOLITHIC
AND ENEOLITHIC ARTIFACTS FROM THE CRACĂUBISTRIȚA DEPRESSION
*
CONSIDÉRATIONS SUR LES MATIÉRES DE BASE LITHIQUE
ET TEHNOLOGIES ET CARACTÉRISTIQUES DES ARTEFACTS
NÉOLITHIQUE ET ENÉOLITHIQUES DE LA DÉPRESSION
CRACĂU-BISTRIȚA
Prof. drd. Traian Anton2
Rezumat: Resursele naturale reprezintă o componentă importantă a paleo-mediului și
mediului geografic, cunoscute, exploatate și valorificate de om în toate timpurile. Cunoașterea naturii
petrografice a rocilor care au constituit materiile prime pentru utilajul litic poate să explice preferința
pentru anumite varietăți pietrografice, în funcție de funcționalitatea uneltelor sau să aducă informații în
legătură cu folosirea materiilor prime locale sau alohtone, provenind din schimburi intercomunitare.
Confecționarea uneltelor din piatră a constituit o preocupare permanentă a comunităților neolitice și
eneolitice din zona depresionară Cracău-Bistrița, fiind considerată complementară activităților de
subzistență (agricultură, creșterea animalelor, vânătoare, pescuit). Studierea materialelor litice poate fi
concentrată pe identificarea surselor din care provine materia primă sau cercetarea posibilelor tehnici
prin care au fost făcute artefactele, utilizarea lor și analiza tipologică.
Cuvinte cheie: resurse litice, tehnologii, funcționalități, artefacte arheologice.
*
Abstract:Natural resources are an important component of the paleo-environment and the
geographical environment, known, exploited and exploited by man at all times. Knowledge of the
petrographic nature of rocks that have been the raw materials for lithic equipment may explain the
preference for certain petrographic varieties, depending on the functionality of the tools, or provide
information on the use of local or non-local raw materials from intercommunity exchanges. The making
of stone tools was a permanent concern of the Neolithic and Eneolithic communities in the CracăuBistrita depression area, being considered complementary to subsistence activities (agriculture, animal
husbandry, hunting, fishing). The study of lithic materials can be focused on identifying the sources
Lucrare științifică publicată cu sprijinul proiectului: „DECIDE - Dezvoltare prin educație
antreprenorială și cercetare inovativă doctorală și postdoctorală”, Cod proiect POCU/380/6/13/125031,
proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.
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Școala Doctorală de Științe Socio-Umane, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava; profesor la
Școala Gimnazială nr.1 Răucești, Neamț
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from which the raw material comes or researching possible techniques by which the artifacts were
made, their use and typological analysis.
Keywords: lithic resources, technologies, functionalities, archaeological artifacts.
*
Résumé: Les ressources naturelles constituent une piéce importante du paléo-environement et
de l'environement géographique, connues, exploitées et valorifiées par l'homme de tout temps. La
connaissance de la nature pétrographique des pierres qui ont constitué les matières de base pour
l'outillage lithique peut expliquer la préférence pour certaines variétés pétrographiques, selon la
fonctionnalité des outils ou d'apporter des informations concernant l'utilisation des matières de base
régionales ou allochtones provenant des échanges intercommunautaires. La fabrication des outils en
pierre a constitué une préoccupation constante des communautés néolithiques et énéolithiques de la
région Cracău-Bistrița, en étant considérée complémentaire aux activités de subsistance (agriculture,
élevage, chasse, pêche). L'étude des matières lithiques peut être concentré sur l'identification des
sources d'òu vient la matiére de base ou la recherche des possibles techniques par lesquelles ont été
réalisé les artefacts, leur utilisation et l'analyse typologique.
Mots clés: ressources lithiques, la technologie, fonctionnalités, artefacts archéologiques.

Uneltele, armele sau obiectele de podoabă litice și non-litice sunt elemente de
importanță majoră pentru reconstituirea aspectelor economice și cotidiene a
comunităților preistorice. Gradul lor de perfecționare sugerează capacitatea creatoare a
comunităților neolitice și eneolitice, dar pot stabili și diferențieri economice între
așezări.
Raportul dintre diferite specii petrografice se schimbă de la o așezare la alta
într-o arie restrânsă, în care poziția stațiunilor față de sursele de materii prime rămâne
neschimbată. În cadrul tehnologiilor litice dimensiunile pieselor sunt invers
proporționale cu distanța de la sursa de materii prime. Uneltele din silex, rocă adusă de
la distanță mai mare sunt bine lucrate și de talie mică atunci când sunt procurate pe
calea schimbului, ca produse finite. În schimb, uneltele din materiale locale au
dimensiuni considerabil mai mari, fiind lucrate cu mai puțină atenție, putând fi
înlocuite oricând. E de remarcat și faptul că oamenii neoliticului și eneoliticului
extrăgeau din sursele remaniate (albiile râurilor) roci cu forme asemănătoare uneltelor
dorite, necesitând un minim de efort tehnologic, roca având deja morfologia naturală
de piesă. În cercetările de teren efectuate în microregiunea Cracău-Bistrița am
identificat astfel de galeți în număr mare, apropiate ca formă de frecătoare-zdrobitoare,
toporașe, etc.(fig. 1).
Toate așezările umane preistorice aveau în proximitate un bazin de colectare a
resurselor utile, reprezentate de hrană, apă, sare sau materii prime litice și non-litice.
Abundența acestor resurse sau lipsa unora dintre ele se reflectă în tehnologiile
neolitice și eneolitice dezvoltate în așezările preistorice cercetate din microregiunea
depresionară Cracău-Bistrița. Atât albiile minore cât și treptele de luncă au putut
furniza materie primă pentru industria litică, râul Moldova din zona cristalinomezozoică și până la molasă, Bistrița aproape din toate unitățile geologice ale
Carpaților Orientali, iar Cracăul și Neamțul exclusiv din flișul extern, respectiv din
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pânzele de Ceahlău și Vrancea și molasa pericarpatică. Același lucru îl întâlnim și la
terasele inferioare și înalte care prezintă nivele de prundișuri și bolovănișuri carpatice,
uneori cu grosimi apreciabile, de 8-10m3.

Fig. 1 . Diversitate Litică – Pârâul Doamnei, Depresiunea Bistriței (determinare
prof.dr. C. Catană)
Silicolitul este a doua rocă ca importanță după silex, având aceeași origine, cu
deosebirea că silexul a substituit silice în mediul argilos. Asociat cu menilitul,
silicolitul este un element comun formațiunilor oligocene care se desfășoară pe
O. Cotoi, C. Grasu, Uneltele din piatră șlefuite din eneoliticul Subcarpaților Moldovei, Ed. Corson,
Iași, 2000, p. 14.
3
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lungimea Carpaților Orientali. În zona Neamț, această asociere apare pe câteva
aliniamente care traversează valea Bistriței și văile paralele cu ea la nord și la sud.
Valoarea tehnologică a silicolitului este mică fiind întrebuințat mai puțin, totuși
întâlnim numeroase percutoare, frecătoare și mai rar piese cioplite sau șlefuite4.
Pe lângă binecunoscutul silex de Prut, procurat pe calea schimburilor
intercomunitare, în cadrul unor rețele, probabil din zona de referință, a fost semnalat
silex ca rocă de tip chaille5 pe afluenții Bistriței, precum Cuejdiu, Pângărăcior, Horaița
și Cracău. Pe Cuejdiu și Pângărăcior silexul apare sub forma unor benzi subțiri sau
lentile de până la 20 cm grosime. Tot pe valea Horăicioarei și Horaița sunt menționate
straturi în general subțiri de 5-6 cm grosime de tip chaille6. În bazinul Bistriței sau în
interiorul calcarelor denumite Strate de Doamna, au fost evidențiate silexuri negre,
dure, de 10-12 cm grosime și noduli de silex în bazinul văii Doamna7. Silexurile
menilitice pot fi întâlnite pe terasele superioare ale Tazlăului și Bistriței, în bazinul
pârâului Cucuieți, în punctul ”La Rugi” și în Dealul Manahia, unde apar silexuri de
culoare brună8.
Menilitul, tot o rocă sedimentară, este menționat sub forma unor aflorimente în
confluența pârâului Lingurarului cu pârâul Horaița în preajma satului Poiana, în
dealurile din zona orașului Piatra-Neamț9. În bazinul Pângărăciorului au fost găsite
menilite, iar pe pârâul Potoci, afluent al Bistriței, în orizontul de marne calcaroase au
fost determinate intercalații de menilite cu grosimi de 0,30 cm-0,85 cm10. În zona
pâraielor Cuejdiu și Pângărăcior, pe valea Doamnei, s-a identificat orizontul inferior al
menilitelor negricioase de 6-8 metri11. În succesiunea litologică din împrejurimile

Șt. Cucoș, A. Muraru, Studiul uneltelor litice, în „MemAntiq.”, nr. IX-XI, 1977-1979, p. 605.
M. Cârciumaru, E.C. Nițu, M. Frânculeasa, Considerații preliminare asupra celor mai importante
surse de materie primă litică întrebuințată în preistorie pentru realizarea utilajelor, în „ArhMold”,
XXX, 2007, p. 32.
6
C. Olteanu, Cercetări geologice între valea Bistriței, pîrîul Cuejdiului și pîrîul Pîngărăciorul (jud.
Neamț)-comunicare preliminară, în „DSCG”, XXXVI, 1948-1949, pp. 42-50; Idem, Revizuiri geologice
la sud de valea Bistriței, în „DSCG”, XXXVII, 1949-1950, pp. 11-12; O. Mirăuță, Stilul tectonic al
flișului marginal și al molasei subcarpatice în regiunea Piatra Neamț, în „DSCG”, XLVIII, 1960-1961,
pp. 47-59.
7
T. Jora, Cercetări geologice în flișul extern între valea Cracăului și valea Horaița, în „DSCG”, XLII,
1954-1955, p. 88; O. Mirăuță, E. Mirăuță, Flișul cretacic și paleogen din valea Cuejdiului și valea
Horaiței, în „DSCG, L, 1962-1963, pp. 131-149.
8
D.M. Preda, Geologia regiunii subcarpatice din partea de sud a districtului Bacău, în „AIGR”, VII,
1917, pp. 427-660; H. Grozescu, Geologia regiunii subcarpatice din partea de nord a districtului
Bacău, în „AGIR”, VIII, 1918, pp. 118-119.
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M. Cârciumaru, M. Anghelinu, L.Niță, O schiță preliminară de reevaluare a paleoliticului superior, în
„MemAntiq.”, XXIV, 2007, p. 44.
10
T. Filimon, A. Damian, Geologia regiunii Bicaz-Piatra Neamț, în „Comunicări Geologice”, III, 1965,
pp. 39-59.
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orașului Piatra Neamț, orizontul inferior al menilitelor apare în aflorimente din
dealurile Pietricica, Cozla, având grosimi de 1-4 metri12.
Radiolaritele au fost identificate în conglomeratele de Ceahlău cu un caracter
polimictic. În bazinul Bicazului s-au găsit radiolarite în deschiderile naturale ale
Pârâului Stânei, afluent al Toșorogului sau în profilul longitudinal al Pârâului Oii 13.
Radiolarite de culoare roșie au fost determinate în aval de pârâul Licaș, pe stânga
Lacului Roșu, fiind asociate cu spiculi de spongieri, frecvent cuarțificați14.
Lidite au fost determinate într-un orizont poziționat în plăci de 1-6 cm grosime
între valea Doamnei, văile Cuejdiului și Horăicioarei în unitatea externă a flișului,
fiind dure, intercalate în șisturi negre15.
Jaspul poate fi întâlnit în depozitele de conglomerate apțiene de pe valea
Bistriței și pe înălțimile râului Dămuc16.
Gresiile reprezintă un element nelipsit din materialul litic al comunităților
neolitice și eneolitice, cu o gamă variată de specii, utilizate ca râșnite, topoare, lame,
pavaje, vetre, etc. Întâlnim gresia cuarțoasă, cu peste 95% cuarț alogen și gresia litică,
mult mai utilizată, cu 60% cuarț. Sursa materialului litic se găsește pe întreaga lungime
a Carpaților Orientali și aliniamentul văilor Bistrița, Cracău, Neamț. Multe piese au
fost realizate prin prelucrarea galetului la unul din capete, restul rămânând șlefuit
natural17. Gresia silicioasă cu glauconite a fost atestată în stratele de vârstă Albian
superior între Valea Largului și Pângărați18.
Rocile magmatice sunt mai slab reprezentate în materialul litic și restrânse la
trei specii: obsidian, andezit și sienit. Sursa lor este ușor de stabilit deoarece aceste
tipuri de roci apar într-un singur loc din Carpații Orientali, în masivul Ditrău în sudul
munților Giurgeu. Accesul la acest punct se face cu oarecare dificultate, fie pe valea
Bicazului, fie pe valea Bistriței. Sienitul a mai fost întâlnit și în materialul litic de la
Târpești, ceea ce dovedește că sursele primare și secundare de roci vulcanice erau
utilizate de comunitățile neolitice și eneolitice. Sursele susceptibile de obsidian pentru
realizarea uneltelor ar putea fi: zona Tokaj din Ungaria, Melos din Cehoslovacia,
Lacul Van din Armenia sau zona Oașu Nou din Maramureș. Distribuția uniformă, din
L. Ionesi, C. Grasu, Semnificația tectono-sedimentară a marnelor bituminoase din cuprinsul
disodilelor inferioare, în „Studii și Cercetări Geologice”, București, XXXVIII, 1993, pp. 29-40.
13
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17
Șt. Cucoș, A. Muraru, op.cit. , p. 606.
18
M. Cârciumaru, M. Anghelinu, L.Niță, op.cit., p. 44.
12

221

zona cu același chimism, ar putea începe din Maramureș până în Slovacia, având
caracteristicile neogenului calceoalcalin, cu produse acide de tipul riolitului,
riodacitului, perlitului sau obsidianului19.
Rocile metamorfice sunt la fel de slab reprezentate în materialul litic la fel ca și
cele magmatice. Amfibolitul se datorează unui metamorfism de intensitate medie și
include în compoziția mineralogică grupa amfibolilor (hornblende, actinot, antofilit,
glaucofan) și se pot alătura cuarțul, biotitul, cloritul. Sursa acestor roci este zona
cristalino-mezozoică a Carpaților Orientali și zonele depresionare Neamț și CracăuBistrița, unde apar frecvente intercalații între filite și micașisturi. Cuarțitul este o rocă
formată exclusiv din cuarț. În cantitate mică mai apar muscovite, epidotite. Sursa
cuarțitului este aceeași ca și a amfibolitului și cel mai adesea provin din aluviunile
râurilor care drenează zona cristalino-mezozoică20.
Comportamentul tehnologic are o dublă semnificație a actului tehnologic: una
materială, fizică și una interioară, imaterială, constând în cunoștințe tehnologice
necesare procesului de fabricare (savoir-faire), experiența personală și abilitate. Ele
dau specificitatea și maniera de producere a obiectelor: poziția mâinii, mișcarea,
mânuirea uneltelor, ordinea gesturilor, selectarea și procurarea materiilor prime21.
În ceea ce privește tehnologia de prelucrare a silexului și a altor roci silicioase
neoliticul și eneoliticul reprezintă o etapă avansată a cioplirii lamelare și doar
accidental așchiale. Se utiliza debitajul litic pentru obținerea prefabricatelor lamelare și
așchiale se utilizează mai des cioplirea indirectă, cu ajutorul unui percutor de piatră și
a unui poanson (chasse-lame) din lemn tare, os sau corn, ce permite un control eficient
al debitajelor. Foloseau ciocanele din lemn sau corn, în funcție de debitaj, dacă era dur
sau moale; se prepara în prealabil nucleul prin înlăturarea cortexului calcaros; se
pregătea planul de cioplire/lovire monopolară, bipolară sau amorfă; se încălzea nucleul
pentru regularizarea desprinderii lamelare. În centrele aflate în apropierea
zăcămintelor importante de materii prime (silex) existau meșteri specializați, cu
tehnologii superioare, mai ales debitarea și cioplirea prin presiune. Se utilizau,
probabil, ”cârje” pectorale sau de umăr/pression à la bequille sau un sistem de
pârghie/pression au levier, cu ajutorul unei tije groase, lungă până la 3 metri22. Există
și procedee de presiune manuală în cazul unor nuclee bine pregătite pentru a face
debitarea mai facilă și mai regulate (anexele 1,2,3).
M. Cârciumaru, A. Muraru, E. Cârciumaru, A. Otea, Contribuții la cunoașterea surselor de obsidian
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Lamele erau utilizate diferit: cele neretușate erau întrebuințate în calitate de
cuțite pentru tăiat carnea, pentru desprins carnea și pieile de pe carcasele animalelor
sacrificate din gospodărie sau vânate; cele masive erau utilizate pentru prelucrarea
lemnului (cojit), iar cele trunchiate erau pregătite pentru a fi utilizate ca inserții de
seceri sau cuțite. Lamele retușate pe laturi serveau drept cuțite de rabotaj pentru lemn,
lamele dentriculare ca semiferăstraie pentru tăiat lemnul, cornul sau osul, pentru răzuit
crengi sau alte obiecte; unele lamele masive, așchiate au fost folosite ca arme 23.
Constantin Matasă menționează, în raportul din 1953, de la așezarea precucuteniană de
la Traian-Dealul Viei, Zărnești, Neamț, șase lame din silex sub forma unor cuțite
întregi, lungi de 16 cm și late de 1,6 cm, precum și o lama minusculă, foarte fină din
obsidiană24.
Gratoarele cunosc aceeași creștere graduală a dimensiunilor, diversitatea
tipologică și combinarea cu străpungătoare și burine explicând necesități funcționale
complexe: răzuitul oaselor, a lemnului, a pieilor, inserții de seceri, străpungătoare,
etc25.
Racloarele sunt piese litice mai rar întâlnite având însă o destinație aproape
asemănătoare cu gratoarele. Burinele au fost folosite pentru a grava, găuri și șănțui
obiecte din lemn, os sau corn și pentru realizarea canelurilor uneltelor și armelor
compuse, în care erau prinse inserțiile și piesele geometrice26. La Văleni-Cetățuia,
Neamț, în așezarea Cucuteni B, au fost identificate trei piese, mici ca dimensiuni,
utilizate la decupat piei de animale sau la perforat obiecte mici din lemn sau os27.
Străpungătoarele, lucrate pe lame, cu vârf lung, cu secțiuni triunghiulare,
pătrate sau trapezoidale, sunt realizate cu ajutorul retușelor abrupte, utilizate pentru
găurirea pieilor, oaselor, cornului, lemnului, ca sfredere și pentru vârfuri de săgeată
sau inserții de seceră28. În stațiunea Cucuteni B de la Văleni-Cetățuia, Neamț s-au
identificat trei străpungătoare, lucrate din lama cu secțiune trapezoidală, cu retușe largi
oblice pe margini, iar la capătul gros, vârful constituind un gratoar, deci având funcție
dublă29.
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ANEXA 1 – Tehnici de cioplire. 1. Percuția directă asupra percutorului de piatră; 2. Percuția
directă asupra percutorului din corn de cerb; 3. Percuția indirectă/lovitură în cornul de cerb sau
percutor de lemn; 4. Percuția indirectă prin contra-lovitură; 5. Percuția asupra suportului
peloian; 6. Presiune în mână (retușuri paralele) apud M.I. Inizan, M.Reduron, H. Roche,
J.Tixier, Tehnologie de la pierre taillée, Université de Paris, 1995, p. 31.
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ANEXA 2 – Schemă de cioplire-exemplu de debitare a lamelor pe nucleu cu o singură
lovitură. 0. Bloc brut; 1. Modelarea sumară, crearea unui plan de lovitură; 2. Îndepărtarea
primei lame în întregime corticală (cortex); 3. 4. Îndepărtări de lame în ”plin debitaj”/separare
cu o ploaie de lovituri multiple apud M.I. Inizan, M.Reduron, H. Roche, J.Tixier, Tehnologie
de la pierre taillée, Université de Paris, 1995, p. 40.
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ANEXA 3 – Schemă de cioplire-obținerea unui vârf-exemplu de separare a lamelelor pe
nucleu cu două planuri de lovituri opuse. 0. Bloc brut; 1. Formarea nucleului cu ajutorul
unui vârf/unei creste anterioare începutului și două vârfuri postlaterale; 2. Crearea a două
planuri de lovituri opuse; 3. Separarea a două lame cu vârfuri opuse; 4. Separarea lamelor cu o
mulțime de lovituri (lovituri multiple) apud M.I. Inizan, M.Reduron, H. Roche, J.Tixier,
Tehnologie de la pierre taillée, Université de Paris, 1995, p. 41.
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EVREI ȘI CREȘTINI DIN TÂRGUL-NEAMȚ DUPĂ INCENDIUL
DIN 1821. DOCUMENTE INEDITE (1825-1836) (I)
*
JEWS AND CHRISTIANS FROM TÂRGU-NEAMȚ AFTER THE
FIRE OF 1821. UNPUBLISHED DOCUMENTS (1825-1836) (I)
*
JUIFS ET CHRETIENS DE TÂRGU NEAMȚ APRÈS L'INCENDIE
DE 1821. DOCUMENTS INÉDITS
Costin CLIT1
Rezumat: Incendierea orașului Târgu-Neamț de eteriști în vâltoarea evenimentelor din 1821
este urmată de părăsirea așezării de locuitori. Documentele pe care le publicăm fac referire la
incendiul din 1821 și surprind revenirea locuitorilor și refacerea vieții în strânsă legătură cu
Mănăstirea Neamțului, proprietara moșiei târgului. Numeroase documente privesc pe evreii din TârguNeamț: antroponime, ocupații, obligații față de Mănăstirea Neamțului, raporturile cu ceilalți locuitori.
Valorizăm și câteva danii făcute Mănăstirii Neamțului. În documente întâlnim diverse nume de stareți,
monahi, ieromonahi, preoți, diaconi, vechili ai mănăstirilor Neamțul și Secu. Documentele pot fi o
contribuție la întocmirea studiilor monografice locale și celor referitoare la conviețuirea evreilor în
Târgu-Neamț și implicit în Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Cuvinte cheie: Eterie, Mănăstirea Neamțului, Târgu-Neamț, evrei, creștini, moșie, danii, case,
obligații.

*
Summary: The burning of the city of Târgu-Neamț by etherists in the whirlwind of the events
of 1821 is followed by the abandonment of the settlement by the inhabitants. The documents we publish
refer to the fire of 1821 and surprise the return of the inhabitants and the restoration of life in close
connection with the Neamț Monastery, the owner of the fair's estate. Numerous documents concern the
Jews from Târgu-Neamț: anthroponyms, occupations, obligations towards the Neamț Monastery, the
relations with the other inhabitants. We also value some donations made to the Neamț Monastery. In the
documents we find various names of abbots, monks, hieromonks, priests, deacons, elders of the Neamț
and Secu monasteries. The documents can be a contribution to the elaboration of local monographic
studies and those related to the coexistence of Jews in Târgu-Neamț and implicitly in Moldova in the
first half of the 19th century.
Keywords: Etherie, Neamț Monastery, Târgu-Neamț, Jews, Christians, estate, donations, houses,
obligations.

*
Résumé: L'incendie de la ville de Târgu-Neamț par les étheristes dans le tourbillon des
événements en 1821 est suivi de l'abandon de la colonie par les habitants. Les documents que nous
publions font référence à l'incendie de 1821 et surprennent le retour des habitants et la restauration de
la vie en lien étroit avec le monastère de Neamț, propriétaire du domaine de la foire. De nombreux
documents concernent les Juifs de Târgu-Neamț : anthroponymes, professions, obligations envers le
monastère de Neamț, les relations avec les autres habitants. Nous apprécions également certains dons
1

Profesor de istore la Colegiul Național „Cuza Vodă” din Huși, istoric și editor de documente.

faits au monastère de Neamț. Dans les documents, nous trouvons divers noms d'abbés, de moines, de
hiéromoines, de prêtres, de diacres, d'anciens des monastères de Neamțul et de Secu. Les documents
peuvent être une contribution à l'élaboration d'études monographiques locales et celles liées à la
coexistence des Juifs à Târgu-Neamț et implicitement en Moldavie dans la première moitié du XIXe
siècle.
Mots-clés: Etherie, Monastère de Neamț, Târgu-Neamț, Juifs, Chrétiens, succession, donations,
maisons, obligations.

Mănăstirea Neamțului a fost înzestrată „de domnii cei vechi” din secolele XIVXV cu un domeniu vast „care începea de la Cetatea Neamț și care se întindea până în
Valea Bistriței”, format din munți, fânețe, poiene de pășunat, prisăci și altele, la care se
adaugă patrimoniul deținut în alte părți ale Țării Moldovei2. Aron Tiranul întărea la 18
septembrie 1592 Mănăstirii Neamțului „întregul hotar, cât a fost hotarul cetății Neamț,
de la gura Fărcașei până la gura Largăi și drept peste Bistrița la izvorul Direptul și
dealul Hurduga”3. Demersul unor istorici este întărit prin apelul la prima „carte”
domnească, „autentică” din 27 iunie 1501 emisă de Ștefan cel Mare, fără o citare a
sursei, în care apar referiri la domeniul din jurul mănăstirii”4. Pare a fi o referință la
documentul fals din 17 martie 14965.
Dezvoltat ca o suburbie cu funcție comercială datorită cetății ridicate înainte de
1387 de către Petru I Mușatinul și refăcută de Ștefan cel Mare, orașul Neamț se
impune în zonă datorită așezării la intersecția drumurilor spre Baia, Piatra și Iași. În
oraș sunt atestate elementele alogene care au conviețuit alături de autohtoni de-a
lungul timpului: germanii/sașii, un grup privilegiat, cu o comunitate semnificativă
până în anii 1600, ungurii6 iar din a doua jumătate a secolului al XVII-lea sunt atestați
documentar și evreii.
Pentru Târgul-Neamț este identificat eronat un Lupu jidovu la 16377 și un alt
Lupu jidovu la 20 decembrie 16858. În privința presupusului document din 15 aprilie

Diacon Ioan Ivan și preot Scarlat Porcescu, Mănăstirea Neamț, Cu un cuvânt înainte de Înalt Prea
Sfințitul Teoctist Mitropolitul Moldovei și Sucevei, Iași, 1981, p. 87.
3
Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, VIII (1585-1592), volum întocmit de Ioan Caproșu,
București, Editura Academiei Române, 2014, p. 700, nr. 584.
4
Diacon Ioan Ivan și preot Scarlat Porcescu, op. cit., p. 87.
5
I. Bogdan, Documente false atribuite lui Ștefan cel Mare, în „Buletinul Comisiei Istorice a României”,
I, 1913, p. 194-152, nr. VI (și în Extras); Documente privind istoria României, XV, A. Moldova, II
(1476-1500), București, Editura Academiei Republicii Populare România, 1954, p. 320-321, nr. 6
(Documente îndoielnice); Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, III, (1487-1504), volum
întocmit de C. Cihodaru, I. Caproșu și N. Ciocan, București, Editura Republicii Socialiste România,
1980, p. 538-540, nr, IV (Documente false).
6
Laurențiu Rădvan, Orașele din Țările Române în Evul Mediu (sfârșitul sec. al XIII-lea-începutul sec.
al XVI-lea), Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2011, p. 548-553.
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Emanuel Bălan, Evreii din Târgu Neamț. Istoria unei comunități, București, Editura Hasefer, 2019, p.
20; după Melchisedec Ștefănescu, Chronica Romanului și a Episcopiei de Roman, București, Tipografia
Națională, 1875, vol. 2, p. 230-236.
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16379 credem că scrierea văleatului 7145 este greșită în loc de 7195 10. Actul de danie
al fostului episcop de Huși, Calistru Vartic, către mănăstirea Neamțului, din 15 aprilie
1687 (7195), este întărit de Misail, episcopul de Rădăuți, egumenii Hirotei Şoldan
(Voroneț), Visarion (Agapia), Ifrim (Secu), Vărlan (Schit), Serafim (Biserica Albă),
Ifrim peavețul, fiind scris de protopopul Ursu „di pe Poartă”, fiul lui Calistru Vartic11.
Lipsește Lupul jidovul. Calistru Vartic a păstorit la Huși de la sfârșitul anului 1676
până la sfârșitul lui 1682, apoi ca locțiitor între 1686 și 168912.
Un Iacob jidovul este întâlnit la 23 februarie 175313, an în care este atestată și
societatea filantropică Menorat Hamoar14. Iosif jidovul primește la 22 martie 1764 un
loc de casă în Târgul Neamțului15.
Documentele despre evreii din Târgul-Neamț devin tot mai numeroase pentru
secolul al XIX-lea16. În aprilie 1821 „volintirii au mers și au dat foc Târgului
Neamțului, ucigând acolo mulțime de turci”17. Potrivit unor voci au fost uciși
aproximativ 100 de evrei de frații Petru și Ștefan Capral (în luna lui Nisan). Peste 40

Emanuel Bălan, op. cit., p. 21; după Evreii din România în texte istoriografice. Antologie, București,
Editura Hasefer, 2004, p. 213; Documentul este publicat și de Melchisedec Ștefănescu, op. cit., vol. 2, p.
235-236.
9
Arhivele Naționale Iași, Mănăstirea Neamț, LXXXVII/12; Melchisedec Ștefănescu, Apendice lu
Chronica Romanului, II|, p. 228-229; N. Iorga, Studii și documente, VII, p. 365-366, nr. 3; CDM. II, p.
253, nr. 1208; Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, XXIV (1637-1638), volum întocmit de C.
Cihodaru și I. Caproșu, p. 63-64, nr. 64.
10
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în timpul refugiului al doilea al mitropolitului Dosoftei al Moldovei, în „Biserica Ortodoxă Română”,
Anul LXXXVII, nr. 3-4, martie-aprilie 1969, p. 424.
11
A se vedea nota 8; Documentul a fost republicat recent: Costin Clit, Documente privind istoria
Episcopiei de Huși, Huși, Editura Horeb, 2021, Lucrare apărută cu binecuvântarea Preasfințitului
Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, p. 425-426, nr. 310.
12
Scarlat Porcescu, Episcopia Hușilor. Pagini de istorie, tipărită cu binecuvântarea și sprijinul Prea
Sfințitului Eftimie episcopul Romanului și Hușilor, Editată de Episcopia Romanului și Hușilor, 1990, p.
61; Virgil Cândea (coordonator), Istoria românilor, vol V, O epocă de înnoiri în spirit european (16011711/1716), București, Editura enciclopedică, 2003, p. 1039.
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Emanuel Bălan, op. cit., p. 23; Costin Clit, Documente privitoare la istoria Târgului Neamț și a
mănăstirilor din jur (secolele XVII-XVIII), în „Acta Bacoviensia”. Anuarul Arhivelor Naționale Bacău,
XVI, Onești, Editura MAGIC PRINT, 2021, p. 39-40, nr. 19.
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1904, p. 376-377, nr. 13; Izvoare și mărturii referitoare la evreii din România, București, Editura
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de evrei au fost torturați la Vânători iar după opt zile uciși18. Cifra ni se pare a fi
exagerată, mai ales dacă luăm în calcul documentele cu referințe demografice ale
vremii. Catagrafia din 1774, imperfectă, înregistrează 12 familii evreiești în TârguNeamț, cea din 1820, nepublicată din păcate, este lipsită de precizările concrete la
familiile evreiești (Gavril Luca, care s-a aplecat asupra catagrafiei (?) identifică doi
evrei botezați, scutelnici, „pe când ceilalți evrei trebuie căutați între cei 48 de breslași
scutiți”, ori între hrisoveliți și cei apărați de cărțile ocârmuirii), extrasul general din
1821 ne arată prezența a 64 de familii evreiești în întreg ținutul Neamțului, a căror
număr se ridică la 71 de familii la 182619. Documentele pe care le publicăm nu fac
referire la asemenea evenimente. Spătarul Sturdza, ispravnicul ținutului Neamț,
cheamă locuitorii la 30 aprilie 1821 cu arme „să izgonim numaidecât pe tâlharii
aceștiea ... oriunde veți vedea unul din eteriști, să săriți cu toții”20. Acțiunea eteriștilor
din Târgul-Neamț este surprinsă în scrisoarea din 14 august 1821 a unui protopop către
Hagi Ianuș: „eteriștii au ieșit în Moldova și nimicesc pe turci, ba chiar s-au dus într-un
mic oraș, numit Târgul Neamț, l-au ars în timpul nopții și n-au lăsat nici un turc din
cei aflați înăuntru, de asemenea și pe evrei”21.
Punem în circulație un pachet de documente din fondul Mănăstirii Neamț aflat
în custodia Arhivelor Naționale Iași din perioada 1825-1836. Unele documente
reflectă incendiul din 1821, părăsirea orașului de către locuitori, neplata bezmenului,
împresurările provocate de cei rămași, reîntoarcerea celor plecați în pribegie,
reașezarea lor pe vechile locuri cu condiția asumării și achitării obligațiilor restante și
viitoare față de mănăstire. Astfel, Lupu jidov a luat un loc în 1819, când s-a deschis o
uliță „din nou”, pe care și-a ridicat o dugheană, mistuită de flăcări în 1821 cu toată
marfa și țidula de la mănăstire, când „au ars Târgul Niamțului” (documentul nr. 14).
Documentele surprind aspecte complexe ale evoluției comunității din TârgulNeamț de după 1821. Este cunoscută stăpânirea Mănăstirii Neamțului asupra moșiei
Târgului Neamț. Locuitorii primeau de la Mănăstirea Neamțului locuri în TârgulNeamț pentru construirea caselor și diferitelor binale, acarete și dugheni în schimbul
plății bezmenului, realitate desprinsă și din documentele pe care le publicăm.
Documentele de față fac referire la ocupațiile evreilor: croitori, covrigari,
sticlari, la vânzarea păcurii și dohotului, deschiderea crâșmelor fără învoiala
mănăstirii, comercializarea vinului și rachiului în fața uliței și în dosul mahalalei
târgului. Unii dintre ei aveau statutul de sudiți, cu un staroste în frunte pentru a le

Josef Kaufman, Cronica comunităților israelite din județul Neamț, Piatra Neamț, Tipografia
„Record”, 1929, II/1, p. 155-157; Emanuel Bălan, op. cit., p. 45.
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reprezenta interesele. Documentele atestă schimburile/vânzările de locuri dintre evrei
fără știrea mănăstirii și refuzul plății zeciuelii aferente din tranzacții.
De un interes aparte se bucură dietele și daniile făcute mănăstirii Neamțului,
care pot contribui la cunoașterea arhitecturii și a amplasării stradale. Monahul Sofronie
Velea prin diata din 23 octombrie 1825 afierosește mănăstirii un beci boltit și o casă
(documentul nr. 7). Preotul Cozma dădea la 23 mai 1819 fiului său Sava (tot preot) o
casă cu locul ei, livada și două pietre de moară, morăritul fiind o îndeletinicre destul de
răspândită (documentul nr. 8), dovedită și de un hidronim sugestiv: gârla Morilor
(documentul nr. 24).
Putem desprinde amplasamentul în care și-au avut locuințele și dughenile
diferite personaje care prezintă interes pentru istoriografie. Biv vel aga Alecu Catargiu
primea în mai 1825 un loc în Prund pentru a-și construi bina, în vecinătatea agăi
Costantin Lazu și a lui Mindăl (Mendel) jidov (documentele cu nr. 4-5).
Întâlnim documentar nume de stareți, monahi, ieromonahi, preoți, diaconi,
vechili ai mănăstirilor Neamțul și Secu.
DOCUMENTE
1. 1825 mai 26
Izvod de locuri sterpe din Târg(ul) Neamțului a S(fintei) M(ănăstiri) ce n-au plătit pe 5
ani bezmănul S(fintei) M(ănăstiri) și nici nu să află cu șiderea în Târg(ul) Neamțului, care
după porunca g(os)pod să cer acum în stăpânirea m(ănăstirii), înplinindu-s(e) și publicațiia
hotărâtă.
1825 mai 26
1: Locul lui Moisi covrigariu de la deal la ulița veche.
1: Locul lui Leiba croitoriu tij la deal.
1: Locul lui Herșcu jid(o)v, tij acolo.
1: Locul lui Tovie jid(o)v tij acolo.
1: Locul lui Simon croitor tij acolo.
1: Locul lui Mutăl croitor.
1: Locul Colbulțoae jidancii tij acolo.
1: A lui Iancu, cumnat cu Manea mungiu.
1: Locul lui Falăc jid(o)v.
1: Lupul zăt Ițâc.
Isprăv(nicia).
Cătră căp(i)t(anul) de Târgul-Neamț.
Locurile mai în sus însămnate ce au fost date de svinta mănăstire arătațil(o)r mai sus
ca să-ș(i) facă binale și să plătească bezmănul, carile acum unia dintre dânșii acum în vreme
răzvrătirii și ardire în târg s-au strămutat pe aiure și-ș(i) fac alișverișul, alții ce sânt pe loc n-au
înpresurat locurile cu binale, cărora li s-au făcut cunoscut într-atâte(a) rânduri ca ori să
înpresoare locurile cu binale ca să plătească bezmănul sau să plătească bezmănul pe trei ani
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trecuți după luminată poronca g(os)pod ce are svinta mănăstire, care ei n-au fost următori nici
într-un chip.deci ți să scrie ca mergând pe la toți acie îi vei apuca, de la care vei înplini
bezmănul pe trei ani trecuți pără la Sv(â)nt(ul) Gheorghii trecut, numaidecât fără să s(e) mai
prelungească. Și dacă vore vre să mai șadă pe acele locuri spre a-ș urma datoriilor lor să-ș(i)
dei vrednică chizășii că-ș(i) vor face bunale și că vor urma a-i plăti bezmănul mănăstirii. Iar
dacă nu vor vre să-ș(i) mai facă așezări, apoi vor da în scris sv(i)ntei mănăstiri ca slobodă să fii
a vinde locurile acele a le da oricui va vroi.
Și dar de priimire aceștie și urmare întocmai ți să ceri răspuns. Asămine și megieșii
dacă vor vroi să le cumpere, nevroind a le ține acie să le faci știut.
1825 iuni(e) 3.
(...) agă <m. p.>.
(...) com(i)s <m. p.>.
<Pe verso>: Porunca is(prăvniciei) pentru aceia carii după publicațiia de 6 luni n-au
urmat a plăti bezmănul pe 3 ani trecuți, să s(e) dei locu(l) în stăpânirea mon(asti)r(ii). / 1825
iunie 3; No 142 834.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/2. Original.
2. 1825 mai 25
Pre înălțate și mult milostive doamni.
Cu smerită jalbă luăm îndrăznială săborul Sfintii Mănăstiri Niamțului a face rugăminti
înălțimi(i) tale că la unul din veniturile sfintii mănăstiri în havaetul ce să urmiază și pe la alte
târguri, iară în Târgul Niamțului de cătră o samă din târgoveți jid(o)vi neguțitoresc spre a lor
interes a vindi numai dohot i păcură în ulița târgului precum și în dosul mahalaoai târgului
deșchid crâșme făr(ă) să s(e) învoiască cu măn(ăs)t(i)re(a), atât pentru vânzare(a) păcurii și
dohotu(lui) ci neguțitoresc în uliță, precum și pentru vânzare(a) vinului și a rachiului ce
urmiază a să vinde deopotrivă ca (?) în fața uliții și la dosul mahalalii târgului, unde milostive
doamni de acel puțin havaet să păgubești sfânta măn(ă)stire, nesupuindu-să a să învoi numiții
nici într-un chip cu sfânta mănăst(i)re,
Pentru aceasta cu suplic(ă) alergând la milostivire(a) înălțimi(i) tale cu rugăminti
cer(â)nd ca să li să slobozască luminată carte gospod ca pentru toți acei ci vor vroi a
neguțătorii pe moșiia măn(ă)stirii având spre a lor alișveriș aceste madele, din luminată
poruncă să-i îndatoriască mai întâi a săvârși învoială cu sfânta măn(ă)stire și apoi să rămâe
volnici, iar într-alt chip din luminată hotărâre înălțimi(i) tale să nu aibă nici o voe slobodă, și
miluiț rămâind săborul cu înplinire ceririi nesăvârșită pomenire va rămâne înălțimii tale, atât în
ve(a)cul acesta precum și în cel viitor.
La mila înălțimii tale smeriți cătră Dumn(e)zău nevrednici rugători, tot soborul Sfintii
Măn(ă)stiri Niamțului.
Dum(nealui) vel log(o)f(e)t pune la cale cerire jăl(uito)r(ilo)r după cuviință.
1825 mai 27
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/3, f. 1. Original, difolio.
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3. 1825 iunie 5
Noi Ioan Sand(u) Sturz(a) v(oe)v(o)d, cu mila lui Dumnezeu, domn Țării Moldavviei.
Cinstiț(i) și credincioș(i) boerii domniei meli dumn(ea)v(oastră) isprav(ni)ci de
țin(u)t(ul) Niamț, săn(ă)tate. Din jalbă veț(i) înțălege pre larg arătare și cerire ci să face din
parte(a) Sfintei Mănăstiri Niamț. Deci fiind că la mănăstire(a) numită este hrisov pentru
așăzământul acelui târg în ce chip să s(e) urmeze dările lăcuitorilor târgoveț(i) de acolo cătră
mănăstiri pentru adetiul moșiei i pentru casi și dugheni, poruncesc dumilorv(oastre) să
cercetați cu amăruntul, și dacă în hrisovul pomenit nu va fi hotărând cât să dei la mănăstire
unii ca acie ci ar fi făcând alișverișul lor pe la mahalalile târgului cu dischidire crâcimilor și cu
celelalti precupii arătate în jalbă. Apoi să-i supuneți dum(nea)v(oastră) negreșit a să învoi mai
întâiu cu mănăstire(a) pentru havaetul cuviincios după cum să urmiazi și pe la alte târguri
megieșite, că într-alt chip nu pot fi îngăduiți. Iar când în hrisovul de la mănăstiri vor fi
periorisite aceli alijverișuri cum să s(e) urmezi dările lor cătră mănăstiri, veț(i) puni la cale a si
păzi hrisovul cu nestrămutari. Aceasta hotărâm și poruncim!
1825 iuni(e) 5
Vel log(o)f(e)t.
După poruncă.
Ioan Sofroni diiac <m. p.>.
<Pe verso-ul filei a doua>: Jaloba m(ă)n(ăsti)r(ii) cu poronca gos(po)d în dos. 1825
iuni(e) 5. No 143 832.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/3, difolio, sifgiliu oval, f.
1v. Original, sigiliu oval.
4. 1825 aprilie 2
Din șasă stânjăni loc ci-am luoat di la sfânta mănăstire Neamțului cu bezmăn în
Târgul Ne(a)mțului în Prundu alăture cu locul dumisale agăi Costantin Lazul pi din jos, din
cari vânzându-i patru stânjăni giupânului Hascai Amorțăz jâd(o)v, au rămas doi stânjăni pi cari
i-am dat jupânului Mendel cu preți una sută di lei, socotindu-să câti cinzăci lei pi stânjăn, iar
dându alții mai mult, să aibă a socoti cu acel prețu. Și bezmanul ci va fi să plăte(a)scă jupânu
Mendel la sfânta mănăstire fără să să înpotrivască, căci înpotrivindu-să apoi să fii scos di pi
locși să-și ei bani(i) înnapoi, rămâind locul al meu.
(1)825 apr(ilie) 2.
Agă Alecu Catargiu.
Din șasă stânjăni ci am luoat di la Sfânta Mănăstire Ne(a)mțului cu bezmănu în
Târgu(l)- Ne(a)mțului în Prund alăture cu locul dumisale aga Costantin Lazu pi din jos, am dat
giupânului Hascai patru stânjăni cu preț două suti di lei, socotindu-să câti cinzăci lei stânjănul,
iar dându alții mai mult să aibă a socoti cu acel prețu. Și bezmănul ci va fi să-i plăte(a)scă
dum(isale) giupânu(l) Hascai la sfânta m(ănăstire) fără a pricinui ceva, căci pricinuind să fii
scos di pi loc, înpotriva căruia să-și ei banii înnapoi și eu să-mi eu locul.
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Agă Alecu Catargiu.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/4, difolio. Două copii.
5. 1825 mai 31
Copii.
Să faci știut că s-au dat un loc în Prund dum(i)sale c(u)c(onului) Alecu Catargiu biv
vel agă, cari să hotărăște cu locul lui Mindel jâd(o)v; 6 stânj(eni) fața uliții, iar dosul va fi
liniia lui precum și la alti dugheni, pi cari loc să-și facă dum(nealui) bina și să plătiască
bezmănul sf(i)n(tei) m(ănăstiri) pi fiiaștecari an, câti una ocă ceară pi ușă, după hotărâre(a)
hrisovului. Și spre (încre)dințare am iscălit.
1825 maiu.
Domintiian arhimandrit și stariți S(fi)n(tei) M(ănăstiri) Neamțul i Săcul.
<Pe verso-ul filei a doua>: 1825 maiu 31. Copiia di pi o carte a păr(intelui) starețul
Domitiian pentru un loc den Târgul Niamțului ce să hotărăște cu Mindel jidov; No 141 831.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/4, difolio. Copie.
6. 1825 iulie 31
Noi Ioan Sand(u) Sturdza v(oe)v(o)d, cu mila lui Dumnezeu domn Țării Moldavviei!
Cinstit credincioș(i) boerii domniei meli dum(nea)v(oastră) ispravnici de țin(u)t(ul) Niamț,
sănătati. Pentru înpresurările ce s-ar fi făcând acum în urma răzvrătirii locuril(o)r Sfintei
Mănăstiri Niamț de cătră o samă lăcuitori în Târgul-Niamț cu întindire pe mai mult loc decât
am fi avut cuprins cu benalile făcute mai înainti după tocmelile cu mănăstire(a) sau vechilii
săi, fiind că pe lângă înștiințare dum(nea)v(oastră) din 20 zili a trecutei luni maiu anul
curgătoriu cătră Logofeție mari, cuprinzătoari că un Iuric jid(o)v dintru acel târg la
cercetare(a) ci aț(i) făcut din poruncă, s-au dovedit că fără cuvântul dreptății s-au întins cu
stăpânire pe mai mult loc decât au avut din vechiu.
S-au mai văzut încă la mâna vechilului pominitei măn(ă)stiri și altile îndestuli mărturii
a vor(ni)c(u)lui de poartă Lupul Blajin cu alț(i) rânduiț(i), cari iarăș din poruncă urmând
cercetare și la fața locului s-au dovedit că nu numai acel Iuric jid(o)v, ce și alții cu asămine
urmări prin nebăgari în samă s-au întins cu stăpânire(a) în părțile măn(ă)stirii necuprinsă în
așăzările și tocmelile lor celi vechi.
Și pentru că unii dintre acie ar fi sudiți poruncim dum(nea)v(oastră) ca înpreună cu
starostile piste sudiții di acolo, atât pentru acel Iuric jid(o)vu, cât și pentru oricare asămine lui
sau fiiștecini, să puniț(i) la cali să s(e) învoiască toți cu mănăstire(a) neapărat sau să-ș(i) râdici
acareturile numaidecât di pi locurile măn(ă)stirii fără prelungiri. Pentru că supt niciun cuvânt
ei nu sânt volnici a-ș(i) faci binali pe loc strein pără când să vor învoi cu mănăstire(a) stăpâna
moșiei pentru bezman pe locul ci vroesc a cuprinde cu acareturile lor. Și acei ci ar fi cumpărat
locuri de la Iuric jid(o)v sau de la alții care nu ave alcături cu măn(ă)stire(a) pi-aceli locuri
vânduti să-ș(i) cauti banii la vânzătorii locuril(o)r cătră dânșii.
Și de urmare(a) dumn(ea)v(oastră) întru aceasta să înștiințaț(i) la dumn(ea)lui vel
log(o)f(et) al Țării de Gios să ni facă cunoscut săvârșire(a) poruncii.
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1825 iul(i)e 31.
Vel log(o)f(e)t.
<Pe verso-ul filei a doua>: Carte g(os)pod Ioan Sandu Sturdza pentru înpresurare(a)
locuril(o)r de lăcuitorii târgoveț(i). 1825 iul(i)e 31. / No. 144 833.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/5. Original, difolio, sigiliu
oval.
7. 1825 octombrie 23
Eu Sofronie Vélea adeverez cu această diiată a me la Sf(â)nta Mănăstire Neamțului
precum să se știe că am afierosit sf(i)ntei mănăstiri un beciu boltit și o case ce iaste de la beciu
până în ulițe, cu toate céle trebuincioase gata. Care dugheană iaste în Târgul Neamțului, și din
gios de Moscu jidovul, pi din sus de dugheana fiiului mieu Vasilie alăturea, care măsura
dughenii iaste dinaintea dughenii din ulițe din fațe și merge până în hotarul lui giupânul
Simioanel.
Pentru care mai cu bună încredințare am făcut această diiată înnaintea părinților, fiind
și părintele Nifon bătrânul fațe, precum să se știe că acea dugheană cu beciul după cum să
vede cu toate ale ei sint drepte ale mele, cu singură chieltuiala mea făcute, și n-are trebuințe ca
se se amestece la dânsele, nici feciorii miei, nici fiica me, ci să aibă sf(â)nta mănăstire toată
voia de a stăpâni în veci.
Și pentru buna credințe am iscălit.
1825 oc(tombrie) 23.
Monah Sofronie Vele.
Timotheiu ieroshimonah.
Și eu Carion ierodiacon am scris cu zisa a tuturor părinților.
Nifon shimonah.
Costachi Vele <m. p.>.
Ionathan ermonah.
<Pe verso-ul filei a doua>: Diiată a lui Sofronie Velea. 1825 octomvr(ie) 23; No 145
835.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/6. Original, difolio.
8. 1825 octombrie 28
Cupie carti metanii.
Sărut cinstită mâna sfinții tale părinti econoami Eftimie.
Din poronca sfinții tale am poftit pe vro câț(i)va neguț(i)tori cinstiț(i) și am intrat în ce
cu amăruntul cercetari în pricina a unui zapisu ce dă preot(ul) Cozma fiiului său răpăo(s)atului
preotului Savei cu velet 1819 mai 23, în cari zape(s) afirosești preot(ul) Cozma preot(u)lui
Savei casa ci locul éi și livada după glăsuire(a) zapesului, cum și din doao petri de moară o
piiatră. În vreme când aceste le-au aferosit au dat și zapis la mâna răpăosatului preot(u)lui
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Savei, în carele s-au iscălit preot(ul) Cozma dinpreună cu fiiul său monahul Veniamin, și acum
numitul preot tăgăduiaști că acei iscălitură nu este a lui, cum și călugărul tăgăduește. Și noi
alăturând și alte iscălituri a preotului, cum și a monahului, și s-au potrivit cu iscăliturile din
zapis. Și am întrebat pe preotul de mai are și sfințiia sa vreo scrisoari să o scoată, și au scos o
diiată iscălită din anul acesta, iscălită de însuș mâna preotului, în care nu tăgăduești că nu e a
sa iscălitură, și alăturându-o cu celelante iscălituri s-au cunoscut întocma.
Și de cercetare(a) ce am făcut nu lipsim a înștiința cinstita potropopii, în cari ne și
iscălim.
1825 oc(tom)v(rie) 28.
Simion Crosan (?) post <m. p.>.
Irei Ioan Gusan (?) <m. p.>.
Toader Grecu.
<Pe verso-ul filei a doua>: 1825 oct(om)v(rie) 28; Înștiințare protopopii pentru o casă
a preutului Cozma iscălită de ierei Ioan.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/7. Copie, difolio.
9. 1826 fevr(uarie) 16
No. 104.
Noi Ioan Sandu Sturdza v(oe)vod, cu mila lui Dumnezău domn Țări(i) Moldavviei.
Cinstiț(i) credincioș(i) boerii domniei méli, dum(nea)v(oastră) ispravnici de țân(u)t(ul)
Niamțului, sănătate. După jaloba ci au dat cătri domniia mea Petru shim(onah), vechilu(l)
sfintelor mănăstiri Neamțu și Săcu, cu arătări că o samă din jidovi sudeț(i) ci sânt șăzători în
Târg Niamțului pe moșie arătatil(o)r mănăstiri ar fi urmând nedrepti chipuri, vânzând între
dânșii unii la alțâi binalile lor, și unii dintre dânșii nu numai că nu dau știre mănăstirii, dar încă
să și înpotrivesc a plăti zăciuiala ci s-ar fi obicinuind pentru asămine vânzări, făcând cerire ca
să-i pun la cali îndestulare dreptățil(o)r mănăstirii spre a nu i să pricinui păgubire.
Drept aceia poroncim dum(nea)v(oastră) să cercetaț(i) și după obiceiul păzit de mai
înnainte prin mijlocire(a) rânduitului cinstitii Agențâi de acolo să puniț(i) în lucrare
supunire(a) sudețil(o)r la toate dreptățile ce va fi având mănăstire(a), precum după nota
Departament(en)t(u)lui Pricinil(o)r Străine s-au dat și osăbită poruncă de la cinst(ita) Agențâi
cătră acelaș(i) rânduit ci ari acolo din parte sa, iar dovedindu-i pricinile într-alt chip să
înștiințaț(i) cu (...) aice la Departam(en)t ca să s(e) pui la cali celi de cuviință.
1826 fevr(uarie) 16.
Proci vor(ni)c.
<Pe verso-ul filei a doua>: Carte gospod de la Ioan Sandul Sturdza v(oe)v(o)d. 1826
fevr(uarie) 16; No. 837; Cinstiț(i) credincioși boerii domnii mele dum(nea)v(oastră)
isprav(ni)ci de țân(utul) Niamțului, sănătate. N. 104.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/8. Original, difolio.
10. 1826 mai 28
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Locuri
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

Ion Negură
Pârvul Blăn(a)r(u)l.
Șmil Aptăr
Feiga jâd(o)v
Strul
Sămon Croitor
Buium jâd(o)v
Nuceă (?) Croitor
Manul Croitor
Hărșcu jâd(o)v
Pencioai
Cerbu jâd(o)v
Panaiti Drăghici
Ițâc ot Țâbucani
Alicsandru Țărșagu
Adică cinsprizăci locuri.
Isprăv(ni)ci(a) țân(utu)lui Niamț.

Fiindcă însemnații mai sus n-au fost următori di a-ș(i) plăti bezmenu(l) locuril(o)r ce
au avut și mai vârtos și după publicațâia slobozâtă prin poroncă g(os)pod în vade de șasă luni
când vor voi să-ș(i) ții locurili, să plătească bezmănu(l) ca să nu rămâi svânta măn(ăs)tiri
păgubașă, s-au dat locurili în stăpâniri svântei măn(ăs)tiri de astăz(i) fără a să mai supăra mai
mult.
(1)826 mai 28.
Sturdz(a) post(elnic) <m. p.>.
Scorțescu hat(man) <m. p.>.
<Pe verso>: Porunca is(prăvniciei) ca să s(e) iae locurili în stăpânirea măn(ăsti)r(ii) de
aceia ce n-au fost următori a plăti bezmănul nici după publicații ce s-au făc(u)t; No 149 838.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/9. Original.
11. 1826 iunie 3
De la isprăv(ni)ci(a) țân(utului) Neamț.
Cătră căp(i)t(a)n(ul) de Târg Niamțului și ocolașii de Ocolu(l) de Susu.
După jaloba ci-au dat cătră mărie sa v(o)evodă tot soborul Svintii M(ă)n(ăstir)i
Neamțului și poruncitoare carte g(os)pod ci ni-au adus în 5 a următoarii luni, țî să scrie ca să
faci cunoscut tuturor lăcuitorilor târgoveți di acolo ce lăcuesc pi parte di moșie a
m(ă)n(ăstir)i(i) și fac alișveriș pi la mahalale(le) târgului și în uliță cu deșchidere(a) crâcimilor
și cu celelalte vânzări de păcură și alte precupii să m(e)argă mai întâi la mănăstire să să pue la
cale pentru havaetul cuviincios după cum să urmeazi și pe la alte târguri megieșit. Și apoi să
fie volnici și slobozi a urma alișverișul, iar într-alt chip să nu-i îngăduești cu deșchidere de
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crâcime i vânzare de păcură și alte precupii, având întru aceasta pomenita m(ă)n(ăstir)i și
hrisov pentru așăzământul acel(u)i târgu în ce chip să să urmezi. Și că ai primit porunca și vei
fi întocmai următoriu, să avem răspuns.
1826 iuni(e) 3.
Și macar că pentru crâșmile de la mahalali și pentru vânzare păcurii i a dohotului în
târg de nu să pomenești în hrisov, dar pentru crâcimi neapărat să să învoiască cu sv(ânta)
mănăstiri după poroncă pentru că facu alișveriș. Asămine și pentru păcură i dohotce să vindi
iarăș trebui să să învoiască precum să obicinuiaști și la alte târguri, și să-i sâliț(i)întru această
urmari spre a nu să aduci pe mănăstiri în păgubiri, luându-ș(i) dreptul său.
Scorțescu hat(man) <m. p.>.
<Pe verso-ul filei a doua>: Porunca is(prăvniciei) către căp(i)t(a)n(ul) i ocolași(i) Târg
Neamțului ca să facă cunoscut acel(o)r ce deșchid cârci(u)mi pe la mahalali ca s(ă) meargă
mai întâi să s(e) învoiască cu mon(asti)r(ea); No. 150.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/10. Original, difolio.
12. 1826 iulie 3
Di la isprăv(ni)ci(a) Neamț.
Cătră căp(i)t(a)n(ul) de Târg Niamțului și ocolași(i) de Ocolu de Susu.
După luminată și poruncitoare carte g(os)pod ci ni-au înfățoșat vechilul Svi(ntei)
Mănăstiri Neamțului din iuli(e) 31 a anului trecut (1)825, poruncitoare pentru înpresurările ci
s-ar fi făcut acum în urma răzvrătirii locuril(o)r svi(ntei) m(ă)n(ăs)t(iri) de cătră o samă de
lăcuitori în Târg(ul) Niamțului, cu întindere pe mai mult loc decât ar fi avut cuprins cu binalile
făcute di înnainte după tocmala cu m(ă)n(ăs)t(irea) sau vechilii săi. Pentru ace, dindat(ă) vi să
scrie ca să faceți cunoscut tuturor acelor ci s-au întins pe mai mult loc cu facire binalilor,
precum unui Iuric jâd(o)v di acolo ci s-au întins cu stăpânire pi mai mult loc decât au avut din
vechiu. Și pe toți aceștie să-i înplinești a mergi neapărat să să învoiască cu mănăstire(a) sau săș(i) râdici acareturile numaidecât di pe locurile m(ă)n(ăs)t(irii) fără prelungire, pentru că supt
niciun cuvânt ei nu sânt vol(ni)ci a faci binali pe loc strein până când nu să vor învoi cu
m(ă)n(ăs)t(irea) stăpâna moșiei pentru bezmăn.
Și pentru că ați primit porunca și veți fi întocmai următori să avem răspuns.
(1)826 iuli(e) 3.
Scorțescu hat(man) <m. p.>.
<Pe verso-ul filei a doua>: Porunca is(prăvniciei) cătr(e) căp(i)t(a)n(ul) i ocol(a)ș(ii)
de Târgu(l) Neamțul(ui) ca să facă cunoscut acel(o)r care s-au întors și au cuprins mai mult loc
cu facirea binali(lo)r ca să meargă să s(e) învoiască cu mon(asti)r(ea). Doă bucăți; No. 150;
No. 3; No. 839; 1826 iulii 3.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/11. Original, difolio.
13. 1827 ianuarie
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O piatră de moară din moara păr(intelui) Cozma, însă piiatra ce din sus, am nă(i)mit-o
de la Paraschiva preutiasa, soția răposatului păr(inte) Sava, prin tocmală pe doe ani de zili,
câte dooă sutișaptezeci lei pe an și patru dim(irlii) de grâu. Și una sută de lei i-am dat acum
înnainte, iar ceialanți bani să am ai da în doo vadele, însă optzecișicinci lei să am ai da la șase
luni de zile, și optzecișicinci lei la înplinire anului să am ai da, și asemine voi urma cu dare
banilor și pe an al doile.
Iar trebuindu vreun meremet la moară la gârlă la iaz pentru apărare morii sau pietre de
moară sau ro(a)tă, ace cheltuială ci va fi cu drept să va scăde din banii tocmelii sau măcar și de
iznoavă trebuind a să preface moara fiind veche, tot din parte numitei preutese să fie ace
cheltuială. Iar întâmplându-să, feriască Dum(ne)zeu vreun pohoiu să facă stricăciuni morii,
atunce eu voi plăti numai pe câtă vreme voi fi stăpânit. Iar când eu a-ș(i) ave vreo supărare
despre păr(intele) Cozma, atunce numita preutiasa va fi îndatorată a răspunde. Și trebuind
numitei pre(u)tese păpușoi din moară, eu n-am ai da și ai țâne în samă la plata banilor din
tocmală, după cum să vor vinde păpușoi în târgu. Și după înplinire acestor doi ani mai
trebuindu-mi mie ace piiatră, numita preutiasă nu va fi volnică a o da la alții, ci tot eu să-mi
protimisesc a o lua în nă(i)mală.
Și pentru încredințare urmiază a me iscălitură.
1827 ghenari.
Petre pah. <m.p.>.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/14. Original, difolio.
14. 1827 ianuarie 21
Pre înălțate doamne,
Jăluesc înălțimii tali pentru că mai în anii trecuț(i) în vreme domnului Scarlat Calimah
v(oe)v(o)d prin carti g(os)pod spri dischidiri unii uliți din nou în Târgul Niamțului am luat și
eu doi stânjăni și doă palmi de loc di la Mănăstiri(a) Niamțului și am dat zece galbini la
mănăstiri. Și mi-au dat țidulă să-m(i) fac dughiană pe acel loc și să am a da pe fiișticari an câti
una ocă ciară la mănăstiri, osăbit zăce galbini am dat isprăvnicii, și mi-am făcut dughiană pe
acel loc, dând peșin și una ocă ciară pe acel an.
Și n-au apucat a să înplini anul și au ars Târgul Niamțului, arzând și dughiana me cu
toati înăuntrul, și mi-au ars și țidula ci am avut di la mănăstiri. Și așa rămâind eu la scăpăciuni
nu mi-au dat mâna să-mi fac dughiana la loc, umblând eu pe aiurile după întâmpinare
chivernisălei, fiind și vreme răzvrătirii. Acum m-am înștiințat că au vândut mănăstire(a) acel
loc al meu unui fiiu a dumisali sard(arul) Ioan Belibou. Pentru cari cu lacrâmi mă rog înălțimii
tali să fiu rânduit cătră cinstita camara g(os)pod de undi să mi să facă puniri la cali spre a mi să
da locul să-m(i) fac dughiană ca unul ce cu bani peșin l-am cumpărat, mai che(l)tuind și cu
faciri dughenii ci au ars, și să plătesc mănăstirii și pe câț(i) ani au fost locul slobod, și mari
pomană a fi.
Pre plecat la mila înălțimii tali.
Lupu jâdov.
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Arată că au cumpărat un loc în Târgul Niamțului di la Mănăstire(a) Niamțului, pe cari
loc ș-au făcut dughiană și au ars. Să roagă să fii rânduit cătră cinstita camara g(os)pod să fii
pus la cali, fiind că mănăstiri(a) au vândut locul altora.
Dum(nea)ta vel log(o)f(et) văzând cerire jăl(uito)r(ulu)i după cuviință pune la cale.
1827 ghenar 21.
Sturdza log(o)f(e)t <m. p.>.
<Pe verso-ul filei a doua>: Jaloba dată preaînălțatului d(omn) de jid(o)v(ul) Lupu
pentru un loc ce pretinderesă de la mon(asti)r(e), pe care în dos i s-au slobozit carte Marii
log(o)f(e)ții cătră mon(asti)r(e). / 1827 ghenar 24; A se vedea documentul din 24 ianuarie
1827
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/12, f. 1-1v. Original,
difolio.
15. 1827 ianuarie 24
De la Logofeție ce mare!
Cătră cin(s)t(it) precuviosâia sa chir Dometiian arhimandrit și starețu Sfintel(o)r
Mănăstiri Niamțul și Săcul.
Din cuprindere jalobii aceștie pre care vei înțălegi arătare(a) jăluitoriului și cerire ce
face. Deci din poronca măriei sale lui vodă să scrie precuviosâi tale că dacă arătare(a)
jăluitoriului este adevărată, apoi în urmare dreptății să-l pui la cale ca să nu mai adaogă a mai
supăra cu jalobă pe mărie sa vodă întru aciasta. Iar dacă pricina va fi într-alt chip să trimeți pre
larg înștiințare Log(o)feției, ca când să va mai arăta cu jalobă să i să dei cuviincios răspuns.
1827 ghen(a)r 24.
Balș vel log(o)f(e)t.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/12, f. 1v. Original, difolio.
16. 1827 ianuarie 27
Cu fiască evlavii mă închin precuvioșii tale.
Înfățășătoriul aceștie Lupul jâd(o)v, om al nostru din vechiu, ari 2 stânjăni de loc în
Târgul Niamțului, moșiia svintii mănăstiri, pe cari loc au avut și dughiană i alti binali făcuti, și
în vreme răzvrătirii din întâmplărili știuti au ars. Acum numitul voind a-și alcătui iarăș bina pe
acel loc, s-ar fi înpotrivit supt oarișcari cuvinti neîngăduindu-să a-și tragi la stăpâniri lucrul ce
l-au avut.
Pentru aceasta poftesc pe precuvioșiia ta ca să binivoești a luoa în băgari de samă
dreptate(a) numitului și să poruncești a i să da la stăpâniri acel loc ca să-și facă pi el binaoa
trebuincioasă plătind bezmănul pe anii trecuți spre nipăgubire svintii mănăstiri. Și mă vii
îndatori.
1827 ghen(a)r 26.
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Sânt a precuvioșliei tali fiu sufletesc.
Dimitrachi Ghica vist(iernic).
<Pe verso-ul filei a doua>: D(umnealui) dum(isale) c(u)c(onului) Dimitrache Ghica
vist(iernic) în pricina jidovului cu dughenele cu Românean; Cinst(it) al meu duhovnicesc
părinti precuvioșiei sali chir Domintiian arhimandrit și starițu Svintelor Mănăstiri Niamțul și
Săcul, cu fiiască evlavie; 1827 ghen(arie) 26; No 152 841.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/13. Original, difolio.
17. 1827 martie 23
Prea înălțate do(a)mne,
Mănăstirea Neamțului în anul (1)824 jăluind înălțimi(i) voastre pentru o sam(ă) din
lăcuitori jid(o)v(i) ce s-au aflat având dughene în Târgul Neamțului pe moșiia măn(ă)st(irii)
mainainte de arderea târgului în vrémea răvuluții și după aceia rămâind locurile sterpe a unora
și nevrând a plăti bezmănurile măn(ă)st(irii) ni s-au dat luminat(ă) cartea înălțimi(i) voastre
cătră dum(nea)l(o)r ispravnici(i) de ținutul Neamțului din vrémea aceia, ca să facă publicație 6
lu(n)i, care s-au și făcut; pân(ă) când toți acei neguțători alții ce era fați, uni(i) ce să
strămutas(e) pe la alte ținuturi să vie să plătească bezmănu(l) măn(ă)st(irii), dacă vor a ținea
locurile, dându și chezeși că totdeauna vor urma cu plata bezmănului.
Iar care nu vor arăta păr(ă) la aceast(ă) vadea, să rămâe locurile în sam(a)
măn(ă)st(irii). După care făcându-să și urmare, mulți dintr-înșii neviiandu și până acum,
măn(ă)st(irea) ca să nu păgubească bezmănu(l) și după cuprinderea luminati(i) porunci au dat
cu învoială locurile la alții să facă binale, precum și locul unui Ițic jid(o)v, pe care locu care lau luoat au început a faci și binale, făcându cheltuială. Și acest Ițic aducând acum cartea
cinst(itei) Vistierii și a log(o)f(e)t(ului) cel mari cătră măn(ă)st(ire) ca să i-l dea locul iar(ă)ș(i)
lui, când măn(ă)st(irea) intră acum în multe supărări cu acela căruia i-au dat locul.
Pentru aceasta cu mult(ă) smerenie ne rugăm înălțimi(i) tale ca să s(e) pue la cale spre
a nu luoa locurile înnapoi care vor fi date, de vremi ce ei n-au urmat a-și plăti bezmănu(l) și
veașnică pomenire va rămânea înălțimi(i) voastre.
Al înălțimi(i) tale preaplecat nevrédnică rug(ă)t(or),
Petru shim(onah) ot S(fânta) M(ănăstire) Neamțu i Săcu.
Să roagă înălțimi(i) tale ca să s(e) pue la cale cu jid(o)v(ii) ce au avut locuri în
Târgu(l) Neamțului, și după luminat(ă) porunca înălțimi(i) tale la anu(l) (1)822 ca să s(e) facă
6 luni publicație și nefiind următori a veni să plătească bezmănu(l) mult s-au dat din locuri la
alți(i) pe care au și început a faci binale, și ei acum viind cer locurile înnapoi aducând multă
supărare măn(ă)st(irii).
Dum(nea)lui vel log(o)f(e)t va pune la cale.
1827 mart(ie) 23; No. 3988.
Sturdza log(o)f(et) <m.p.>.
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Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/15, f. 1-1v. Original,
difolio.
18. 1827 martie 26
Noi Ioan Sandu Sturdza v(oe)vod, cu mila lui Dumnezău domnu Țării Moldaviei.
Cinst(iți) credincioș(i) boerii domnii meli, dum(nea)v(oastră) isprav(ni)ci de țin(u)t(ul)
Niamțului, săn(ă)tate. Din cuprindere jalobii veț(i) înțălegi arătare și cerire ce faci jăl(ito)r(ul)
shimonahu(l) Petre, vechil Sfintilor Mănăstiri Niamțul și Săcul.
Deci de vreme ce pârâtu(l) jid(o)v Ițâc nu au urmat a veni și a plăti bezmănul locului
la mănăstiri în curgire vremii de 6 luni, ce după poronca domnii meli s-au făcut publicarisire la
fața locului de cătră isprăv(ni)ci(e) ca toț(i) acei cu locurili în arătata vreme, să meargă și să
plătiască bezmănu(l), iar cari din acei cu locurili în pomenita vade nu vor plăti bezmănul,
mănăstire(a) să aibă a le lua locurili și a le da altor ce vor plăti bezmănu(l). Poroncim
d(umnea)v(oastră) ca pe toți acei ce vor fi luat locuri de casă sau de dugheni de la mănăstire
acum după publicațiia ce s-au urmat la stare locului, să-i înputerniciți ca după alcătuire ce vor
fi având cu mănăstiri(a), să-și facă binali pe aceleași locuri, și pe acei ce au (a)vut locurile de
mai înnainte să nu-i îngăduiți nici într-un chip a pricinui supărare.
Pentru cari de întocmai urmare poroncim să înștiințați și la d(umnea)lui vel log(o)f(e)t
al Țării de Gios.
1827 mart(ie) 26.
Vel log(o)f(e)t.
Chirica ban.
<Pe verso-ul filei a doua>: No 154; 843; Cartea g(os)pod pentru locurili jid(o)v(i)lor
lipsâți ca să fie tot a m(ănăstir)i(i).

Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/15, f. 1v. Original, difolio,
sigiliu oval.
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19. 1827 aprilie 29
Protopopie țin(utu)lui Niamțului.
După jaloba ce au dat cinst(it) preaosfințitului mitropolit văduva prezvitera
Parascheva, soție răp(o)s(atului) preot Sava din Târg Niamțului, asupra socrului ei preot(u)l
Cozma din același târg, cu arătare că ari a-ș luoa în a sa stăpânire giumătate de moară de la
socrul ei preot(ul) Cozma, dup(ă) zapis ce ari de la dânsul cu însuși a sa iscălitură,
încredințându-să presfințitul stăpân din vrednicili di credință mărturii ce au înfățoșat de dreptul
ce ari numita prezvitera, au poroncit cu hotărâre prin arhipăstoreasca în scris poroncă ce au
adus cătră mine ca ace moară să o vând cu anul și din prețul ce va eși pe fiiștecare an, pe
giumătate să dau jăluitoarii și pe giumătate socrului ei, cum și venitul părții jăluitoarii din
vreme ce cu nedreptul dreptul sau (?) trec pârâtul socrul ei din ace moară și pân(ă) acum să-l
înplinesc și să-l dau jăluitoarei.
Urmând stăpâneștii poronci am mers la Târgul Niamțului și am urmat întocmai cu
vânzare morii după hotărâre. Dar fiind că cumpărătoriul morii după puține zile s-au lepădat de
moară au rămasu moara pe sama numiților ca adică să-și stăpâniască fiișticarile parte(a) sa de
moară, preotul Cozma o piiatră și noru-sa prezvitera Parascheva iarăș o piiatră. Iar venitul
părții jăluitoarii din moară i l-au ertat jăluitoare socrului său prezviterul Cozma.
Și pentru ca să-și aibă prezvitera Parascheva pacinică și nesupărată stăpânire pe
dreaptă parte(a) sa din moara socrului său s-au dat la mâna numitii prezvitere aciastă scrisoare
a protopopiei.
1827 apr(ilie) 29.
Eftimie iconom <m.p.>.
<Pe verso-ul filei a doua>: 1827 april(ie) 29. O hârtie de la protopopie ținutului
Niamțul în pricina morii preutului Cozma; No 155 844.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/16. Original, difolio.
20. 1827 mai 6
Prea înălțate și prea milostive doamne!
Jăluim înălțimii voastre supărarea ce pătimim de la unii din târgoveți din Târg
Niamțului, că după arderea acestui târg și după li(ni)știrea răzvrătirii trecute întemeindu-să
iarăș, au rămas o samă de locuri sterpe fără benale pe dânsăle. Și fiind că întru un an și doi,
nimine nu să arăta ca să mai facă iarăș binale și monastirea să află păgubind de ceara
cuviincioasă ce să ia după luminatul hrisov, am fost siliți în pricina aceasta a da jalubă
înălțimei voastre, cerând milă și punere la cale.
După care jalubă găsând de cuviință înălțimea voastră a-ți slobozit o luminată carte
cătră dregătorii acestui țin(u)t, poruncindu-le ca în curgirea de șasă luni de zile să să facă
publicație la toate zilile de târg când să face adunare de norod, vestindu-le tuturor că de nu să
vor arăta până la însămnata vreme să facă binale pe acele locuri, s-au nefăcând macar avaetul,
să-l plătească spre nepăgubirea monastirii, volnică să fie monastirea după această trecere de
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vreme însămnată ca luând acele locuri în stăpânirea sa, să le dea oricui va voi spre a face pe
dânsele benale.
Și așa după această publicație mai trecând încă vreme de doi ani de zili și mai bine și
nemaiarătându-să nimine pentru unile dintru aceste locuri ca să să învoiascăcu monastirea, am
început în puterea luminatei cărți acea dintâi și a doao acum ce s-au scos, a da din locuri la cei
ce avea trebuință de dânsăle. Din care cumpărători iaste unul și dum(nea)lui arh(o)n cam(ina)r
Ioan Românescu, căruia după învoiala ce au făcut cu monastirea, dându-i-să și dumisali un loc
dintru aceste, pe care începând a-ș(i) face bena, s-au sculat un Dimitrachi Sfetcu, neguțitoriu
dintru acest târg, și în ființa acolo a iconomului monastirii întărâtând și pe alții din târgoveți, și
făcând gâlceavă cu multe cuvinte dosăditoare asupra monastirii și ocărând pe iconomul în
mijlocul norodului, precum și la mitohul monastirii din târg, supt cuvânt că acel loc ar fi a unui
nepot al său și pentru ce sfârșit monastirea să-l dee altora neînștiințându-l pe dânsul, asăminea
și cei de dânsul întărtați, zicând că și ei s-ar protimisi a-l lua; carile până în vremea aceasta nici
el, nici alții dintr-înșii nu s-au arătat la monastire ca să să învoiască sau să plătiască ceara
cuviincioasă. Și când monastirea după atâtea publicații și trecire de vremi l-au dat altora spre
a-ș(i) lua folosul cuviincios de pi dânsul, slobozând și țidulă supte pecetea sa.
Și fiind că el înpreună cu cei cu un gând cu dânsul au scopos a da jalubă înălțimii
voastre, ne rugăm cu multă smerenii înpreună cu tot soborul să binevoiți ca după dreptatea ce
are monastirea să să înfrâneze unii ca aceștiia turburători, rămâind monastirea înputernicită de
a-ș(i) stăpâni locurili după luminatili părți slobozite, pentru că deacă li să vor ține în samă
jaluba lor, apoi toate locurili câte să află sterpe și până acum, nu le va mai pute monastirea
niciodată a li mai da la alții spre a-ș(i) lua bezmănul atât acel(o)r ce nu să află acum petrecând
în târgul acesta, cât și acelor ce să află de față și au locuri sterpe nu vor plăti ceara, precum și
pătimim supărare. Și pentru această milă și și facire de bini ce veț(i) arăta înălțimea voastră și
acum asupra monastirii, va rămâne vecinică pomenire înălțimii voastre, având și la ceriuri
ră(s)plătirea ceriască.
1827 mai 6.
Al înălțimii voastre cu totul plecat și osârdnic rugători cătră D(um)n(e)zeu cu tot
săboru(l).
Dometian arhimandritu și stareț S(fintelor) M(ănăstiri) Neamțul și Secul <m.p.>.
.
Dum(nea)lui vel log(o)f(e)t va scrie carte(a) domnii meli către dregătorii țân(u)t(ului)
ca să miargă unul din dum(nea)lor la fața locului și să cerceteză, și fiind adivărate cele
cuprinsă prin jalubă, niște asămine să s(e) pedepsască spre pilda și a altora, iar pentru
locurileacele fiind că după publicațâi și treciri de vremi nimine nu s-au arătat cu vreo pretențâi,
sf(â)n(ta) mănăstire va fi slobodă a le da oricui va voi, fără să poată fi vreodinioară supărată de
cinevaș.
1827 maiu 21
No. 5614.
(...) vel log(o)f(e)t <m.p.>.
<Pe verso-ul filei a doua>: Jaloba m(ă)n(ă)s(tirii) cu în dos poronca g(os)pod din 1827
iun(ie) 1; No 156 845.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/17. Original, f.1-2,
difolio.
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21. 1827 iunie 1
Noi Ioan Sandu Sturdza v(oe)vod, cu mila lui Dumnezeu domn Țării Moldaviei.
Cinstiți și credincioș(i) boerii domnii meli dum(nea)v(oastră), isprav(ni)ci de țin(u)t(ul)
Niamțului, săn(ă)tati. Veți vide din jalobă arătare și cerire ce faci precuviosul stareț al
Sfintelor Măn(ăst)iri Niamțul și Săcul, la cari cerire având cuvânt și dreptate sfânta măn(st)iri,
scriem dum(nea)v(oastră) ca însuș unul din dum(nea)v(oastră) să mergiț(i) la fața locului și
cercetând dacă celi însămnate prin jalobă să vor dosloși precum să cuprindu, apoi pe niști
asemine să s(e) pedepsască spre pilda și a altora. Și pentru locurile acele ce după publicarisire
și trecire de vreme nu s-au arătat nimene cu vreo pretențâi, sfânta măn(ăst)ire va fi slobodă a le
da oricui va voi fără să poată fi vreodinioară supărată măn(ăst)ire(a) de cinevaș.
Pentru care de întocma urmare ce să va faci dându-să mărturii măn(ăst)irii să
înștiințaț(i) la dum(nea)lui vel log(o)f(e)t.
1827 iuni(e) 1.
Vel log(o)f(e)t.
Chirica ban.
Trecuti.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/17. Original, f. 2, difolio,
sigiliu oval.
22. 1827 iulie 3
Visteriia
Cătră cinstita isprăv(ni)ci(a) țin(utu)lui Neamțului.
Prin jaloba ci au dat cătră măriia sa vodă, vechilii Mănăstirii Niamțului au făcut
arătare că după o alcătuirea ci au făcut în toamna trecută în vânzarea păcurii și a dohotului din
Târgul Neamțului, acel ci
s-au învoit cu mănăstire(a) di au cumpărat venitul acesta,
cumpărând di la târgoveți păcura și dohotul ci au avut ei spre a-l mai precupi, după jaloba ci în
urmă au dat jidovii târgoveți din acel târg cerând a fi slobodă vânzarea acestora, cercetându-să
hrisoavili mănăstirii și văzându-să că nu sânt opriți târgoveții la vânzarea acestora, și dându-să
jăluitoril(o)r târgoveți luminată carte g(os)p(o)d de slobozăniia aceasta, au fost oprit acel
cumpărătoriu a venitului acestuia, rămâind cu o somă di dohot și păcură, care lui nefiindu-i
trebuitoare s-au întors cu pretenție asupra mănăstirii cerând 1600 lei.
Pentru cari pricină jăluitorii părinți cerând punire la cali să scrie dum(nea)v(oastră) ca
să chemați pi acel cumpărător, precum și pe jâdovii târgoveți, și întru înfățoșare ci vor ave
înnaintea dum(nea)v(oastră), pe cât dohot și păcură veți dovedi că au luat numitul di la dânșii
să-i faciți cu cuvânt a înțălegi jidovii târgoveți că sânt datori a priimi marfa lor înnapoi,
întorcând prețul ci au luat di la dânsul, și să-i puniți la cali acolo spre a nu mai jălui.
1827 iulii 3
Petre Sturdzea vel vor(nic) (?) <m. p.>.
<Pe verso>: 1827 iulie 3; Visteriia / Cătră cinstita isprăv(ni)ci(a) țin(utu)lui
Niamțului; No 157 846; Pentru vânzarea păcurii i a dohotului din Târgu-Neamțu de cătr(e)
mon(asti)r(e).
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Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/18. Original.
23. 1828 februarie 1
Isprăv(ni)ci(a) ținut(u)lui Niamțul.
Fiind că Sv(â)n(ta) Monastire Niamțul prin vechil ni-au înfățoșat patru cărți g(o)spod,
una din anul 1824 oct(om)v(rie) 27, poroncitoari cătră dregătorii den vremea aceia, ca după
jaloba ce didesi monastire(a) pre înălțatului domn pentru o sama din târgoveții jâd(o)vi și
moldoveni de la vreme(a) ardirii târgului, cari au avut binali în Târg Niamțului și alte
acareturi, ce nu s-au arătat a plăti bezmănul monastirii după luminatul hrisov, ca după
publicarisirea ce s-au făcut de șasi luni, de nu să vor arăta la monastire ca să plătiască bezmăn,
dând chezășie că vor urma și înnainte cu plata bezmănului, aceli locuri să rămâe slobodi a
monastirii; Precum și alti trei din 1825 și 1826, iarăș întăritoare șiu cuprinzătoari la toati aceli
locuri sterpi a cărora pân(ă) la vremea rânduită nu s-au arătat a să învoi cu monastire(a), să
rămâe în stăpânirea monastirii, având slobodă voe a le da la alții. Asămine și aceli locuri cari
ar fi apucat m(ă)n(ăstirea) a le da cu învoială și s-ar arăta unii dintr-aciia ce li-au avut, să nu
aibă nici un cuvânt.
Făcând arătari vechilu(l) m(ă)n(ăstirii) că un Cerbul steclariul, ce ar fi avut un loc de
velniți înnainte(a) ardirii, ar fi vrând în tărie a vinde din cuprindirea acelui loc dou(ă) părți la
un Lupul jâd(o)v, și că o a triia parti ar fi și vândut-o la un Meșăl sin Iuster jâd(o)v. S-au
chemat de față pe numitul Cerbul și făcândui-si întrebari de ca să arăti vreo hârtie pe acel loc
și cât ar fi fost cuprindere(a) lui, și de au urmat cu plata bezmănului după cum dau și alti
velniți pân(ă) la publicarisire, precum și de atunce până acum de ari vreo învoială cu
m(ă)n(ăstirea), n-au arătat nici o hârtie de învoială, atât de mai înnainte, cât și de acum, zicând
că s-au pierdut la ardire și că de atunce și pân(ă) acum nu i-au dat mâna a faci velnița.
Așadar s-au cunoscut că numitul Cerbul rău a vândut acea parti de loc, căci locul după
cuprinderea luminatilor cărți iaste a m(ă)n(ăstirii), și m(ă)n(ăstirea) iaste volnică a-l da cu
învoială cu-i va voi, mai ales că în zapisul ce vinde Cerbul lui Meșăl o a triia parti de loc
cuprinde tot locul cari l-au avut velnița lui, pe când cumpărătoriu neîngăduindu-l
m(ă)n(ăstirea) a stăpâni au mers de s-au învoit numai pentru a triia parti ce s-au dovedit că au
cumpărat, lui nu mai rămâne loc nici la o parti, nici la alta, fiind locul a m(ă)n(ăstirii), precum
mai sus să arată.
Și s-au dat m(ă)n(ăstirii) această carti de giudecată.
1828 fevr(uarie) 1.
(...) <m. p.>.
<Pe verso-ul filei a doua>: Cartea de giudecată ce au avut mon(asti)r(ea) cu târgoveții
jid(o)v(i) pentru locurili din Târgu-Neamț pentru neurmarea cu plata bezmănul(u)i, și șapte
cărți gosp(od) atingătoare de aceiaș pricină, precum și 6 porunci a is(prăvniciei) cătră rânduiții
de is(prăvnicie) și o poruncă a Dipart(amentului) cătră is(prăvnicie); 1828 fevr(uarie) 1; No
158 847.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/19. Original, difolio.
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24. 1828 februarie 20
Mai gios iscălitul încredințezi pren această scrisoare cu însuși a me iscălitură pentru o
moară cu doao p(i)etre, ci o am la Târgu(l) Neamțului pre gârla Morilor, din gios di a
giupânului Vasili blănariu1, făcută de mine ierei Cozma, și acum viind la bătrânețe am cerut
cinu(l) monahicesc fiind bolnav, și făcând rugăminte părintelui arhimandritu Domitiian și
stariț S(fintelor) Mănăstiri Neamțul și Săcul de au tremes pi părinteli Iuliian dohov(nic) și cu
alți părinți de m-au călugărit după dorința me, puindu-mi-să numele den ierei Cozma, Climent
ieromonah, și îndată am venit la mănăstire. Și având numita moară de sus, am dat-o giumătate
cu o piiatră den sus noru-mia Paraschivei preutesii, ci au fostu soție fiiului meu răposatului
preutului Sava, după zapisu ci i-am dat la mâna sa, iar giumătate de moară cu piiatra den gios
am afierosit-o danie S(finte)i Mănăstiri Neamțul, unde m-am tuns în chip monahicesc, ca să o
stăpânească în veci, dându-o de bună voe me. Însă s(fân)ta monastire va luoa-o în stăpânire
după ducire mea din viiață și a soției mele preutesii Ioanei, cât vom mai fi în viiață, ca să ne
fie pentru cele de nevoe ale vieții, iar după moarte îndată va intra s(fân)ta monastire în
stăpânire după cum am zis mai sus.
Nimine dar din urmașii mei să nu să amestice întru nimică cât de puțin, nici feciorii
mei, nici nepoții, nici strănepoții, nici alte rudenie. Și pentru ce mai adevărată am iscălit însuși
cu mâna me, poftind și pi alți părinți cinstiț(i) cari s-au întâmplat față di au iscălit.
1828 fevru(a)ri 20.
Irei Climent ieromonah <m. p.>.
Iuliian d(u)hovnic <m. p.>.
Eutimie iconom, martur.
<Pe verso-ul filei a doua>: 1828 fevr(uarie) 20. Daneia preutului Cozma, care în
călugării s-au numit Climent ier(o)monah, prin care dă Măn(ăstirii) N(ea)m(ț) giumătate de
moară din Târgu(l) Niamțului; No 159 848.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/20. Original.
_________________________
1

blănariu.

25. 1828 februarie 21
Eu mai gios iscălitul adeverezi cu acest zapis al mieu ce îl dau la cinstită mâna sfinției
sale părintelui Dometiian arhimandritului și starețului Sf(i)ntelor Monastiri Neamțului și
Săcului, precum să fie știut că având eu o moară făcută cu drepți banii miei pe locul
monastirii, însă cu doao pietre; din care o piiatră o am dat nurorii méle, după osăbită scrisoare
ce are la mâna sa de le mine, iară o piiatră o am dat de veci Sf(i)ntei Monastiri Niamțuului,
unde mi-am pus și metaniia mea, însă după moartea mea și a a preotesăi méle, atuncea avea a
o lua monastirea în veacinica sa stăpânire, după cum de aceasta să arată mai pre larg și în
zapisul ce îl am osăbit dat la sf(â)nta monastire încă de mai înnainte.
Dar fiind că acum după ce m-am vrednicit a lua asupră-mi îngerescul chip, luându-mi
sama ca să mă desfac dintru toate îngrijârile aceste din afară care pot să pricinuiască
monahului, nestatornicii și alte înpiedecări sufletești, m-am învoit osăbit cu sf(â)nta monastire
ca să dau această moară cu o piiatră de acum întru a monastirii vécinică stăpânire, fără a-mi
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mai aștepta sfârșitul mieu sau al preotesâi, după scoposul ce avusăsâm mai înnainte. Și pentru
că dau moara de pi acum la monastire să îndatorește și sf(â)nta monastire ca să-mi dea pe
fieștecare an câte una sută cincizăci lei, mie, iară preotesâi să-i dei câtă trei merță pop(u)șoi și
una de grâu, iarăș pe fieștecare an, însă banii îi voi priimi în trei vadele, 50 lei la începutul
anului, 50 lei după patru luni și alți 50 lei după alte patru luni, fiind de astăz(i) înnainte volnică
sf(â)nta monastire de a pune toată stăpânirea sa pe arătata moară, nesupărată în véci despre
nimine. Și oricine să va arăta cu vreun feliu de scrisoare care să fie făcută ori mai înnainte de
acest zapis sau după această vreme asupra morii, să nu să ție nici întru o samă de cătră nimine,
precum și fiiul mieu preotul Stefan de ar voi ca să răzlețască de la stăpânirea monastirii moara
cu vreun feliu de scrisoare neadevărată sau cu alte arătări ale sale, să nu fie nici întru o samă
băgate cuvintile lui, nici să i să dee crezare despre cineva, căci eu i-am dat toată partea zăstrii
și a clironomiei sale mai mult încă decât altor fii a miei.
Iar moara acesta au rămas driaptă a mea dintru toate averile mele ce li-am împărțit
fiilor, lăsându-o aceasta numai spre mâ(n)gâerea bătrâneților méle, și nimine nu are a să
amesteca la la dânsa. Și spre credința celor mai sus zisă, urmiază a mea iscălitură, poftind și pe
alte pe(r)soane cinstite de au întărit acest zapis.
1828 fevr(uarie) 21.
Clemint eromonah.
Ileana (?) preute(asa), adeverez. Și am pus și degetul și m-au iscălit însuș soțul mieu
cu voia mea.
Eu, Mariia, fi(i)ca preutului adeverez cu punirea degetului.
<Pe verso-ul filei a doua>: Zapisul preutului Cozma care den călugărie numit
Climent, prin care dă în stăpânire(a) mon(astirii) moara din Târgul Niamțului și măn(ăstirea)
să-i poarte de grijă cât va trăi. / 1828 fev(ruarie) 21; No 160 849.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/21. Original, difolio.
26. 1828 februarie 23
Adiverez eu Paraschiva preotiasa preot(ului) Savii, nor(a) preot(ului) Cozmii, care mai
gios punu numile și degit(ul), la Sv(ânta) Măn(ă)stire Niamțul, precum să s(e) știi că di nimini
sâlită, nici asuprită, am vândut de bună voe me(a) parte(a) me(a) și a copiilor mei. Și am avut
parte din moarăde la socrul meu preot(ul) Cozma și au fost dată soțului meu preot(ului) Savii o
piiatră și esti supt un acoperământ cu a socrului meu, care ș-au afirosât parte(a) sa svintei
măn(ă)stirii, iară parte(a) me(a) am vândut-o de veci svintii măn(ă)stirii cu bună tocmală, 1030
lei, adică una mii și triizăci de lei, care bani i-am priimit deplin în mâinile mele. Și de astăzi
înnainte esti sv(ânta) măn(ă)stire deplină stăpânitoare și toati hârtiile ci am avut asupra părții
mele din moară, și eu nici să mă amestec întru nimic.
Și pentru sâguranție sv(intei) măn(ă)stirei am poftit și pe alte cinst(it)i feți de au
iscălit, care s-au și întâmplat la tocmală și la facire(a) zapis(ului). Și vânzare această nimini nu
poati să o înto(a)rcă, căci moara s-au vândut că era în în toată primejdie de rumperea apii care
să apropies(e) tocmai lângă dânsa, cum și cheresteli(le) morii cu tot putredă, și nici un chip nu
mai era de a mai ține eu.
Și spre încredințare am pus numele și degit(ul) și a copiilor mei.
(1)828 fevr(uarie) 23.
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Eu, Paraschiva prezvetire, adiverez.
Eu, Smaranda.
Eu, Costachi.
Eu, Mărgărinta.
Eu, Mărioara.
Și eu am scris cu bună priimire(a) numiților.
Lup(u) Bejan, vor(ni)c de po(a)rt(ă) <m. p.>.
Toader Grecu amî fostî față.
La ace(a)st(ă) vânzare m-am întâmp(la)t și eu faț(ă) Petre (?) pah. <m. p.>.
Față fiind la aceast(ă) vânzare Vasâli Gorgos <m. p.>.
Un zapis a părintelui Cozma. Let 1819 mai 23.
U scrisoare di cercetare. Let 1825 oct(om)vri(e) 28.
O scrisoare di la iconomul Eutimie. 1827 apr(i)l(ie) 29.
O hârtie a lui chir Petrache bugaseerul. Let 1827 ghe(na)re.
Aceste hârtii s-au priimit și cari să vor mai afla iarăși să dă la mănăstiri, neavând la alt
loc nicio locrare aceli ci se vor afla pre urmă.
Eu, Smaranda, fiica pomenitei maicii mele Paraschivei, carile cu șapte zile mai
înnainte au isprăvit tocmele cu vechil(ul) sv(intei) măn(ăs)tiri cu vânzare(a) părții de moară ci
am avut noi, arătându-mă nemulțămită, încă svânta măn(ă)stire s-au milostivit și mi-au mai dat
spre facire unui strai una sută șaptizăci de lei, și am rămas cu toți mulțămiți, poftind și pe alții
cinstiti feți de au iscălit spre mai bună întemierea vânzărei, și am făcut care au fost de fați la
învoiala această de pe urmă care să rămâi nestrămutată vânzarea, și pentru sâguranție am pus
numele și degetele.
1828 marti(e) 1.
Lup(u) Bejan, vor(ni)c de po(a)rt(ă) <m. p.>.
Toader Grecu <m. p.>.
Vasile Vele <m. p.>.
Teodor (...) <m. p.>.
(...) <m. p.>.
<Pe verso-ul filei a doua>: 1828 fev(ruarie) 23; No. 6. Zapisul priutesâi Paraschivei
prin care vinde m(ă)n(ăstirii) giumătate de moară de la preutul Cozma; Adeverință; N o. 161
850.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/22. Original, difolio.
27. 1828 martie 29
Adică eu care mai gios me-am pus numile și degitul, adeverez acest zapis la s(fânta)
m(ă)n(ăstire), precum să fie știut că după rugăminte(a) ce am făcut s(fintei) m(ă)n(ăstiri) mi sau dat voe ca să fac o morișcă într-un văduț ce am găsât din gios de moara lui Mathei și pe apa
Neamțului. Pentru care vad mă îndatoresc că făcând morișca să nu înec moara ce(a) din sus a
lui Mathei, iară făcând vreo pricină de păgubire eu să fiu răspunzători, nesupărând pe
monastire întru nimic, și să aib a plăti de o peatră câte 10 lei pi an, adică zăci lei, și oricând a253

ș(i) vre să o vând eu sau feciorii miei, să nu fiu volnic decât să să prețăluiască binaoa numai, și
ace bina cât va tăe prețul ei mi să va plăti de la monas(tire).
Și va rămâne moara a monas(tirii) după hotărâre(a) hrisoavelor, având totdeauna
îndatorire ca să plătesc m(ănăstirii) și bezmănul mai sus arătat. Și împrejurul morișcăi voi ave
și o bucățică de loc.
Aceasta adeverez, pe care me-am pus numile și degetul.
1828 mart(ie) 29.
Eu, Iliie Morariul, adeverez.
<Pe verso-ul filei a doua>: 1828 mart(ie) 29; Zapisul lui Ilie Morariu pre o moriș(că),
ci i s-au dat un vad pi Niamțu din gios de moara lui Maftei. No 162; No 851.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/23. Original, difolio.
28. 1829 februarie 15
De vreme ce întâmplarea sfârșitului vieții iaste neștiut și de nimine cunoscut pentru că
numai lui D(u)mnezeu toate îi sânt știute și cunoscute.
Drept aceasta, eu Mariia, roabă a adevăratului D(u)mnezeu, mai înnainte până a nu mă
cuprinde sfârșitul vieții și până îmi sânt simțirile întregi și mintea sănătoasă, am socotit ca prin
această diiată, pentru pomenirea răposatului bărbatului mieu și a mea, precum și a tot
neamului nostru, să fac oareșcare afierosire Sf(i)ntei Monastiri Niamțului.
Deci cu sufletiască râvnă și voință hotărăsc ca dughiana și cu toate céle ce să află prin
prejurul ei, adecă casă din dos, i ogradă prin prejur și alte lucruri înlăuntru de ali gospodăriei,
care dughiană să află în Târgul Neamțului, megieșindu-să pe din sus cu dughiana Mărioarii
Pencioae, și pe din jos cu dugheana lui Toderică Drăghiciu, precum ține liniia și altor dugheni
megieșite.
Deci pre aceasta, ce și răposatul bărbatul mieu o au hotărât prin diiata sa ca după
moartea mea să rămâe a monastirii, eu acum fiind încă în viiață, o afierosăsc de veci Sf(i)ntei
Monastiri Neamțului, ca de astăzi înnainte să o aibă întru toată stăpănirea ca pre un lucru drept
al său, nesupărat atât despre neamurile méle, cât și despre alții streini, fiind că sf(â)nta
monastire să îndatorește a ne avea întru neîncetata pomenire la sf(â)ntul jărtfelnicu, așăzindune la pomelnicul făcătorilor de bine întru acest sf(â)nt lăcaș.
Osăbit de aceasta și o livadă ci iaste în pomete aproape de pomenitul târg, pre care
răposatul soțul mieu o au fost hotărât-o ca să fie pentru comândul dumis(a)le și al mieu. Deci
fiind că sf(â)nta monastire să îndatorește a lua asupra sa această purtare de grijă și a face
obicinuiteli griji creștinești, atât pentru răposatul soțul mieu, cât și pentru mine, după
săvârșirea mea din viiață, fac afierosire sf(i)ntei monastiri și această livadă, ca de astăzi
înnainte să o aibă întru veacinică stăpânirea sa, nesupărat despre nimenea.
Deci, oricine va îndrăzni a strica sau a strămuta această hotărâre a mea și afierosire ci
din bună voința și osârdie sufletului o fac, de nimine silită sau asuprită, unul ca acela să fie
răspunzătoriu la înfricoșata judecată a D(o)mnului nostru I(i)sus H(risto)s. Și spre adeverirea
celor mai sus zisă urmează a mea iscălitură, poftind și pe alte feță cinstite de o au încredințat.
Anul 1829 luna fevr(uarie) în 15 zile.
Eu, Mărioara, soție săvârșitului di(n) viață Simion Drăghici.
Ierei Zagarie duhovnic m-am tâmplat față.
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Ierei Chiriac m-am tâmplat față.
Ștefan Gâte căp(i)t(a)n am fostu fați.
<Pe verso-ul filei a doua>: Daniia pentru o dughiană din Târg Niamțului și cu o livadă
de la răposatu(l) Sâmion Drăghici; 1829 fevr(uarie) 15; No 163 No 852.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/24. Original, difolio.
29. 1829 aprilie 11
Adecă eu Catrina, soț răposatului Ioan Fasolă, dat-am adevărat și încredințat zapisul
meu la mâna dumisale căp(i)t(anului) Ștefănachi Gâte, precum să să știe că i-am vândut o
livadă cu pomi și cu loc stărp din pometi, cât să află îngrăditura gardului dinprejur, cari livadă
esti pe moșie Sfintei Mănăstiri Niamțului și ari a-ș purta bezma(nul) după obiceiu. Și i-am
vândut-o cu tocmală 375 lei, adecă trii suti șaptizăci și cinci lei, cari bani i-am priimit toți
deplin în mâinile mele și eu i-am vândut-o de a me bună voe, nesilită și neasuprită de nimene.
Și dumnealui numitul cumpărător de astăz(i) înnainte să fie bun stăpânitor în veci nestrămutat,
atât dum(n)ealui cât și urmașii dumisale.
Și dispre ameazănoapte să hotărăști cu Ion Savin și cu preot(ul) Ioan Zugrav, iar
dispre alti părți cu îngrăditura gardului din vechi, dându-i și zapisile de cumpărătură tot în
mâna dumisale, iar sculându-mă eu sau alții cariva din niamurile mele sau din megieși ca să
răscumperi această livadă, măcar de vor da și banii îndoiț(i), să nu fie volnici și ori la ce
judecată vor merge să nu le să ție în samă.
Și pentru mai adevărată credință am pus numele și degitul ca să să crează.
1829 apr(ilie) 11.
Eu, Catrina am vândut cu voia me și adeverez.
Eu, Chiriiac Fasolă adeverez.
Mihalachi Ioan am fost față la aciastă vânzare.
Și eu Andrei Amuntencii am fost față la această vânzar(e).
Eu, preot Ioan ot S(fântul) Gheorghie, cu bună priimirea mea.
Eu, Pardeni di(n)preună cu soțiia a me Marii adiverezu.
Și eu, Costandin Chitar am scris cu zisa numitei de sus și adeverez.
La ace(a)st(ă) vânzare ne-(a)m întâ(m)p(la)t faț(ă).
(...) <m.p.>
(...) <m.p.>.
Vânzarea urmată pentru această livadă cătră dumi(sale) căp(i)t(a)nu(l) Ștefănache
fiind prin știrea m(ănăstirii) am încredințat și eu, având a-ș purta bezmân(ul) m(ănăstirii)
hotărât.
(1)830 oc(tom)v(rie) 15.
Euthimie iconom m(ă)n(ăstirii) <m.p.>.
<Pe verso-ul filei a doua>: De la dum(neaei) c(u)c(oana) Safta, soție răposatului Ioan
Fasole Ștefănache Fasulă. 1829 oct(ombrie) 11; No 164 No. 853.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/25. Original, difolio.
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30. 1829 august 11
Pre cinstitul(ui) giudecătoresc Divan a Cnejii Moldaviei.
În gârla pârâului Neamțului ci esti pi moșiia monastirii, ci să numești Târgu(l)
Neamțului, sânt făcuti câteva mori și chio a unora și altora di acolo. Cu ce dreptăți ș-au făcut
ei morili pi acei gârlă și cu ci feliu di așăzământuri, monastirea nici o știință nu ari, atâta vedi
că să află îngrădită în prosrisul lor a da un foarti mic folos la monastiri, făr(ă) a voi să-ș(i)
înfățoșăzi dovezâli dreptății ci au. Osăbit după prifacirea Târgului Neamțului, unii din
lăcuitorii di acolo prifăcându-ș(i) binalili s-au lărgit ogrăzâli, atât a dughenil(o)r, precum a
velnițâl(o)r, și au cuprins loc di a mănăstirii mai mult decât au (a)vut mai înnainte fără a să
învoi cu monastirea.
Și osăbit unii din jidovi ci au avut loc di velniță, după ce nu s-au făcut velniță pi loc,
apoi și țân locurili opriti di atâța ani, făr(ă) a plăti bezmanul hotărât.
Și fiind că din acesti să însămnează viderată pagubă monastirii, să roagă cinstitului
Divan ca pentru acei cu morili să fii sâliț(i) a-ș(i) înfățoșă dovezili ci au la dum(nea)lor
ispravnicii, di a cărora cuprindiri să înștiințăzi cinstitului Divan spre cuviincioasa puniri la
cali, iar pentru aceia ci au cuprins locuri mai mult în îngrăditurili lor, să fii sâliț(i) ori a să
mărgini în drepti locurili ci au avut mai înnainte sau a să învoi cu monastirea, și asăminea și
pentru acei ci au cuprinsă locuri, și țiindu-li stărpi nu urmează a a plăti bezmanul, să fii
îndatoriț(i) să plătească bezmanul pân(ă) acum, precum și de acum înnainte sau plătind
bezmanul pân(ă) acum dacă locurili nu le sânt trebuitoari să li să râdici stăpânirea ca să poată
da locurili altora.
Euthimie, vechil M(ănăstirii) N(eamțului) <m.p.>.
1829 avg(us)t 11.
<Pe verso-ul filei a doua>: S-au trecut în condică cu (18)29 avg(us)t 12 supt No. 2388/
la d(umnealui) banu(l) Chirica; avg(us)t 16 / Să s(e) facă carte către dregători în cuprindere(a)
ceririi monastirii cu care cercetare dum(i)l(or)sali arătându-s(e) vr(e)o parte nemulțămită să
trimite înștiințare pre largu cu izvod anume pentru fiișticare după încungiurărili (...)
fiișticăruiia; 1829 avgust 16 / Jalbă; Pe Târgu(l) Neamțului de la Cnéjia Moldaviei; No 165; No
8541.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/26. Original, difolio, f. 11v.
31. 1829 august 16
Divanul giudecătoresc a Cnejii Mold(a)viei.
Cătră cinstita isprăv(ni)ci(e) di țin(u)t(ul) Niamțului.
Din jaloba aceasta a vechilului Monastirii Niamțului veț(i) înțălegi
dum(nea)v(oa)s(tră) arătare și cerire ce face. Drept aceia să scrii dum(nea)v(oastră) mai întâi
pentru acei ce au făcute pe arătatul pârâu de pe moșiia monastiri(i) mori și chiue, să cercetaț(i)
cu ce alcătuire și le-au făcut. Pentru cari să înștiințați Divanului dacă acolo nu veț(i) pute(a)
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pune la cale înpăcare(a) monastirii cu acei pârâți. Al doile(a), să cercetaț(i) pentru acei ce au
mai cuprins locuri din moșiia monastirii piste locurile ce după alcătuirile de mai înnainte le-au
îngrădite, și după cerire(a) monastirii pre toț(i) aceia să-i îndatoriț(i) a să învoi pentru locurile
ce vor fi mai cuprins piste acele de mai înnainte. Iar de nu vor urma să s(e) învoiască să
îndatoriț(i) ca să s(e) mărginiască cu stăpânire(a) numai în locurile acele ce cu învoiala
monastirii le vor fi cuprins. Al triile, să cercetaț(i) pentru acei ce-ș(i) țin stărpe locurile ce leau prinsă după învoiala cu monastire(a), și de să va dovedi că hotărâtul bezmăn nu urmiază a-l
plăti monastirii, să îndatoriț(i) ca aces(ta) pân(ă) acum să s(e) plătiască numai decât, și
asămine și de acum înnainte făr(ă) smintială. Iar dacă locurile de acum înnainte nu vor voi a le
mai ave(a) în a lor stăpânire și a plăti bezmănul, atunce să le daț(i) în stăpânire monastirii
înplinindu-s(e) și bezmănul cel pân(ă) acum. Iar dacă cu aceeaș(i) a dum(nea)v(oastră)
cercetare va rămâne vreo parte nemulțămită, să daț(i) mărturii arătătoare pre largu de
curgire(a) pricinii, cu care pe amândouă să trimiteț(i) în giudecata Divanului ca să s(e)
cercetez(e) și să s(e) de(a) hotărâre.
(...) <m.p.>.
(...) post. <m.p.>.
1829 avg(us)t 16.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/26. Original, difolio, f. 2.
32. 1829 septembrie 14
Să fie știut pren această scrisoari că cu știrea mănăstirii și blagosloveniia păr(intelui)
starițului un vad de acu (?) ci au fost a unui Petrea Hriscu în Gârla Morilor supt mal, pentru
greutatea casii de copii ci ari dumn(e)aii priutiasa Paraschiva, nora preutului Cozma, i s-au dat
ca o milă și agi(u)tari de la mănăstiri ca si-și închipuiască o morișcă cu o piiatră pentru că și
dumn(e)aii au vândut cu bună tocmală o petricică de moară ce ave în moara popi(i) lui Cozma,
ci au vândut-o mănăstirii ca să-ș(i) aibă o orișcari schivernisală pentru casi, pe cari să o
stăpâniască atât ea, precum fiii ei, având îndatoriri a plăti mănăstirii bezmăn pe fiișticari an,
precum vor plăti și celélalte mori.
Și pentru ca să fie știută alcătuirea și să nu aibă strămutaré și supărare de cătră
neminea i s-au dat această încredințare cu iscălitura mea.
(1)829 săpt(em)v(rie) 14.
Eu, Euthimie iconom M(ănăstirii) N(eamțului).
<Pe verso-ul filei a doua>: 1829 sept(embrie) 14; O scrisoare de la Euthimie iconomu
în pricina cu moara preutului Cozma ot Târgu(l) Niamțului; No 166; No. 855.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/27. Original.
33. 1830 iunie 15
Jalobă.
Cătră
Preo sfințiia sa mitropolitu a Țării Moldavvi(i) cu mila lui Dumnăzău.
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În anul 1826 am luat câțva jâdovi un loc în Târgu(l) Niamțului la locul sterp cari să
numește Prund, di la sfințiia sa economu(l) Iftimă cu tocmală să plătim câti 50 sar(c)oveți pi
fiiștiecari stânjăni la început iar bezmenul câti una ocă ceară pi fiișticari ușă di casă. Așa
fiișticari au răspuns bani(i) lui i pe urmă au băgat pi un căp(i)t(an) Lupu, fiind ocolaș, să-ș(i) ia
și el un loc la mijloc. Și el cu țâdulă a iconomului cu di a sâlă au început a faci binaoa la
mijloc di au strâmbătate toati locuri(le) iar eu în urmă am cumpărat matăriialuri și am tocmit și
meșteri când am început a lucra după măsură mei; au sărit mezeșii 1 înpreuna cu numitul
căp(i)t(an) și nu m-au lăsat, zâcând aduc pi iconomul să puie la cali. Am alergat și eu vro două
luni di zile, adivărat că m-au trimis la sfințiia sau stareț și atâtă răspuns am a(v)ut di m-au
trimis iar la cel căp(i)t(an). Și pără atunci meșteri(i) au fugit cu bani(i) mei și lemnile s-au
prăpădit di m-am sărăcit mai mult dicât 1000 lei. Iar doi ani hojmă n-am fost acasă. Au ținut pi
soțiia mei închis(ă) păr(ă) i-au dat ceară aceia și astă iarnă m-au înplinit și vecini(c) di pi masă
dintru ciară.
Pentru cari cu mari plângeri rog mili preosfinție vo(a)stră să fiu pus la calei ca să mi să
întoarcă păgubiri mii ce mi s-au pricinuit pintru niurmari a economului și locul să deie la altu
că păcat di Dumnăzău esti să rămân eu sărăcit, unul ca mini ci plătesc atâtă vremi dobândă
banilor undi să găsăsc dreptati mai mult dicât la milă măriia vo(a)stră preo sfinție sa
mitropolit, și mari pomană va rămâne.
1830 iuni(e) 15.
Pre plecat la milă.
Mendel jâd(o)v Eșan ot Târgu(l) Niamțului.
<Pe verso>: 1830 iunie 15. Jalubă; No 167 No 856.
Arhivele Naționale Iași, Fond Mănăstirea Neamț, CXXXIX/28. Original.
_________________________
1

megieșii.
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ACTELE DE STARE CIVILĂ.
FILE DIN ARHIVA BISERICII „SFINȚII ATANASIE ȘI CHIRIL”
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PERIOADA 1886-1888
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ACTES D’ÉTAT CIVIL.
FICHIERS DES ARCHIVES DE L’ÉGLISE „SAINTS ATHANASE
ET CYRILLE” À IASI, AVEC BRANCHE ÉGLISE „VULPE”,
DOCUMENTS DE 1886-1888

drd. Carmen SANDU1
Rezumat: Faptele şi actele de stare civilă au urmat de-a lungul secolelor, un lung proces de
transformări şi reînnoiri pentru poporul român, în baza a numeroase pravile, coduri de legi sau
reglementări, care au urmărit întregul proces de identificare a persoanei fizice, prin respectarea şi
valorificarea rolului real al identităţii persoanei în ansamblul vieţii sociale. Legile în domeniul actelor
de stare civilă şi de evidenţă a populaţiei au reprezentat o importanţă deosebită atât pentru interesele
statului, cât şi pentru identificarea persoanelor fizice în familie şi societate, cu apărarea drepturilor
acestora. Articolul de faţă reprezintă un studiu dedicat celor mai însemnate momente din viaţa fiecărui
om, şi anume naşterea, căsătoria şi decesul, la care se adaugă câteva documente de stare civilă inedite,
din arhiva Bisericii „Sf. Atanasie şi Chiril” din Iaşi, cu filie Biserica „Vulpe”.
Cuvinte cheie: stare civilă, acte de stare civilă, registre, pravile, cod de legi, naşterea, căsătoria,
moartea, preot Hodoroabă, Sf. Atanasie şi Chiril, arhivă
*
Abstract: The facts and acts of civil status have followed over the centuries, a long process of
transformations and renewals for the Romanian people, based on numerous rules, codes of laws or
regulations, which have followed the entire process of identifying the individual, by respecting and
capitalizing on the real role of the person’s identity in the whole social life. Laws in the field of civil
status and population records have been of particular importance both for the interests of the state and
for the identification of individuals in the family and society, with the defense of their rights. This article
is a study dedicated to the most important moments in the life of every person, namely birth, marriage
and death, to which are added some unique civil status documents from the archives of the Church „St.
Atanasie şi Chiril” from Iaşi, with the branch of the „Vulpe” Church.
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane; Complexul
Muzeal Național Moldova, Iași.
1

Keywords: marital status, civil status documents, registers, rules, code of laws, birth, marriage, death,
priest Hodoroaba, St. Athanasius and Cyril, archive
*
Résumé: Les faits et les actes de l’état civil ont suivi, au cours des siècles, un long processus
de transformations et de renoullements pour le peuple roumain, basé sur de nombreuses règles, codes
de lois ou règlements, qui ont suivi tout le processus d’identification de l’individu, en respectant et
capitaliser sur le rôle réel de l’identité de la personne dans l’ensemble de la vie sociale. Les lois dans le
domaine de l’état civil et des registres de la population ont été d’une importance particulière tant pour
les intérêts de l’État que pour l’identification des individus dans la famille et la société, avec la
défense de leurs droits. Cet article est une étude consacrée aux moments les plus importants de la vie de
chaque personne, à savoir la naissance, le mariage et le décès, auxquels s’ajoutent quelques documents
d’état civil uniques provenant des archives de l’Église „St. Atanasie şi Chiril” de Iaşi, avec la branche
de l’église „Vulpe”.
Mots-clés: état civil, documents d’état civil, registres, règles, code des lois, naissance, mariage, décès,
prêtre Hodoroaba, saint Athanase et Cyrille, archives

Istoricul stării civile
Starea civilă sau statutul juridic al oricărei persoane reflectă succesiunea
faptelor prin care aceasta este individualizată în societate sau în familie, reprezentând
un atribut al personalității. Statutul juridic include o serie de elemente prin care orice
persoană se diferențiază în raport cu alta, prin drepturi și obligații care stabilesc poziția
sa în raport cu familia din care face parte. Astfel, persoana fizică poate fi căsătorită sau
necăsătorită, poate fi rudă cu alte persoane, și datorită faptului că aparține unei
naționalități sau unei religii, poate avea drepturi și obligații de orice fel. Dintre
elementele stării juridice ale unei persoane se pot aminti vârsta, sexul, căsătoria,
gradele de rudenie între părinți și copii, cetățenia și altele2.
Nașterea și moartea sunt fapte de stare civilă care se produc indiferent de
voința omului, datorându-se unor cauze naturale, nefiind manifestări ale activității
persoanei respective. În schimb, căsătoria, divorțul, modificarea de nume sau înfierea,
sunt acte juridice care conduc la transformarea stării civile, ca urmare a unui act de
voință3.
În vederea concretizării elementelor care alcătuiesc starea civilă a unei
persoane a fost necesară o evidență strictă a acestora, pentru a se putea face dovada
clară a statutului juridic existent al fiecărui individ din societate4.
Legea a impus dovedirea tuturor acestor activități și manifestări de stare civilă
prin acte care să ateste validitatea lor, însemnând documente sau înscrisuri oficiale, și
care să fie menționate în registre speciale, ținute de către autoritatea statală, prin

Alexandru Silvian, Emilia Gheorghe, Actele de stare civilă, Editura Știintifică, București, 1969, p.5.
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intermediul unor organe specializate. Aceste documente se numesc acte de stare
civilă5.
Registrele de stare civilă cuprind toate documentele care formează un
repertoriu de stare civilă a populației, în care se regăsesc integral datele privind
nașterea, căsătoria și decesul tuturor persoanelor din subdiviziunea unității
administrativ-teritoriale unde este ținut registrul. Oricare modificare a statutului
persoanei în cauză este înregistrată în condicile de stare civilă, așa cum sunt, de
exemplu, înfierea sau recunoașterea paternității, care produc efecte juridice, fiind
purtătoare de drepturi și obligații6.
Până în secolul XVI, atât în Muntenia, cât și în Moldova, starea civilă a
persoanelor nu a fost menționată prin înregistrări în acte, nici în spațiul mirean, nici în
spațiul religios. Starea civilă a unei persoane era susținută de reputație sau faimă.
Contestarea stării civile se putea face prin martori, care erau preferați dintre rudele sau
prietenii familiei respective, și aveau o mare notorietate în rândul locuitorilor. Aceștia
puteau susține starea civilă a unei persoane, respectiv nașterea, căsătoria sau moartea,
fără să fie pedepsiți pentru falsuri în declarații, neexistând legi în acest sens7.
Preoții satelor întruneau tripla calitate de îndrumători spirituali, proprietari și
membri ai instanțelor sătești de judecată. Aceasta din urmă, era elocventă în ceea ce
privește lipsa unei separații între justiția bisericească și cea laică. În afară de acest
lucru, nu exista o delimitare concludentă între practica de cult religios, în legătură cu
rugăciunile sau sărbătorile religioase, și reglementările tradiționale care țineau de
morala comunitară8.
Instanțele judecătorești puteau fi convocate de dregătorii locali sau de domn
prin trimișii lui. Membrii acestor instanțe juridice erau solicitați să depună mărturie în
diverse cazuri, unele greu de rezolvat, la care participau grupuri mari de localnici sau
chiar comunități întregi9.
Oamenii bisericii dețineau prestigiul demnității, care rezulta dintr-o valorizare
arhaică a clerului preoțesc, aflat în legătură strânsă cu sfera sacrului. Dreptul de a
judeca în sfera temporală, dar mai ales în cea spirituală, decurgea dintr-o relație
apropiată cu tradiția, și nu datorită unor codificări juridice generale 10. Din această
perspectivă, autoritatea slujitorilor altarului era mai curând una de factură morală. În
orașe, existau dregători domnești care erau însărcinați să împartă dreptatea, precum
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vornicii, care se bazau în activitatea lor pe „legea veche” sau „străvechiul obicei”,
numit și obiceiul pământului11.
În Moldova medievală, actul de justiție se înfăptuia după o diversitate de
norme care se raportau la niște reguli sau principii, luând mai târziu denumirea de
„legea țării”. Alături de aceasta, funcționau reglementări de natură canonică,
insuficient precizate la acea vreme, fiind aplicate mai mult după spiritul și mai puțin
după litera lor12.
Puterea centrală a urmărit întărirea atribuțiilor sfatului domnesc, instanță care
s-a pronunțat în pricini legate de procese civile sau penale, și căruia i-a revenit rolul de
a supraveghea modul în care completele de judecată încercau să împartă dreptatea.
Domnia Moldovei a impus consolidarea factorilor de decizie privind stabilirea
drepturilor ce le revin instanțelor laice, și separat celor bisericești13.
Cu trecerea timpului, preoții încep să înregistreze botezurile, cununiile și
înmormântările, la început în localitățile mari, respectiv în orașe, apoi la sate. Aceste
consemnări în scris au fost legate de ceremoniile religioase care se făceau cu prilejul
nașterii, căsătoriei și decesului. Sursele documentare oferă informații cu privire la
pietatea populară și mentalul țărănesc, deoarece acestea reflectă palierul oficial al
relațiilor dintre oameni14.
Utilitatea actelor scrise arată că modificările de stare
civilă reflectă raporturile dintre tradiția populară și normele instanțelor preoțești. Unele
din acestea surprind modul în care oamenii reacționează în fața morții și imaginația la
întâmpinarea „lumii de dincolo”, numită şi „marea trecere”15. De timpuriu, în jurul
edificiilor de cult s-au construit cimitire împrejmuite cu garduri, care marcau simbolic
„granița” dintre lumea celor vii și a celor morți16.
Unul din primele izvoare juridice acceptate în Moldova, a fost Pravila ritorului
Lucaci, reprezentată printr-o culegere de legi, întocmită în 1581, la cererea lui Eustatie
- episcop de Roman, fiind o adaptare la necesitățile morale, canonice și juridice ale
poporului român17. Aici apar primele reglementări privind ceremoniile religioase
făcute cu ocazia nașterii, căsătoriei și a decesului18.
În anul 1652, a văzut lumina tiparului o nouă carte de norme numită
Îndreptarea legii sau Pravila cea Mare, simbolizând nu numai un cod bisericesc, ci și
unul politic. Lucrarea cuprinde printre altele și Pravila lui Vasile Lupu sau Cartea
11
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Românească de învățătură de la pravilele împărătești, tipărită la Iași, în 1646,
remarcabilă operă de codificare legislativă românească, o îmbinare de norme de drept
canonic și laic19. În această carte de legi se găsesc dispoziții de drept civil, cum ar fi:
reguli relative la moștenire, căsătorie sau despărțire, rânduieli la pierderea zestrei sau
la obligația soției de coabitare cu soțul20, dar și dispoziții date preoților cu privire la
evidența înmormântărilor și întocmirea testamentelor sau diatelor21.
La începutul secolului al XVIII-lea, Mitropolitul Antim Ivireanul stabilea în
volumul său Capete de poruncă (Târgoviște, 1714), că „rumânul neeiertat de stăpînusău nu se poate nici cu un mijloc să se preoțească, iar de-l va erta cu carte, să se
preoțească. Ci după preoție, cîți copii va face, să nu mai fie volnic nimeni să-i
rumânească, că sînt slobozi”22. Dintre „rumâni”, existau preoți hirotoniți, care erau
lipsiți de libertate personală, și care reprezentau interesele proprietarilor de pământ.
După conferirea darului preoției, ei și descendenții lor se eliberau din starea de
„rumâni”, plătind un preț de răscumpărare, prin oferirea de bunuri materiale sau chiar
animale, cum ar fi vite mari sau oi23. De asemenea, în volumul său au fost emise
primele formulare oficiale referitoare la donații, vânzări, tranzacții de tot felul, foi de
zestre și întocmire a testamentelor, cu recunoașterea dreptului succesoral și
matrimonial24.
În 1779, Domnitorul Alexandru Ipsilanti a elaborat Condica de legi numită
Pravilniceasca condică, din Muntenia25. Prin aceasta, el a inițiat numeroase reforme
administrative, a înființat școli și spitale, a scăzut impozitele și a adus scutiri de dări 26.
Într-un hrisov din anul 1776, se menționează că școala domnească de la Sfântul Sava
era condusă de o Eforie27 constituită din mitropolit și doi episcopi, întreținerea ei
căzând în seama mănăstirilor neînchinate, preoții fiind scutiți de orice obligații față de
visteria țării28. Totodată, preoții ortodocși nu puteau fi scutiți de jurământ, iar prin
Codul Ipsilanti, care a fost promulgat într-o epocă în care dreptul canonic era în plină
vigoare, s-a dispus ca jurmântul preoților și al diaconilor să se presteze înaintea
mitropolitului sau episcopului locului29. În Pravilă, se regăsesc norme care amestecă
„obiceiul pământului” cu dispoziții ale dreptului bizantin, și conține, de asemenea,
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prevederi de drept civil și de dreptul familiei. Tot în acea perioadă, au fost retipărite și
două lucrări ale lui Antim Ivireanul, cu titlurile: Învățătură bisericească foarte
folositoare obștii preoților și a tot creștinescul norod, din anul 1774 și Capete de
poruncă la toată ceata besericească, din 177530.
Ieromonahul Samuil Micu (1745 - 1806) a lăsat o moștenire literară şi
teologică foarte bogată. În afară de Biblia de la Blaj apărută în 1795, el a tipărit o
multitudine de lucrări printre care amintim doar câteva care privesc actele de stare
civilă: Disertatio canonica de matrimonio justa disciplinam Graecae Orientalis
Ecclesiae, scrisă în limba latină, cu traducerea Dizertație canonică despre căsătorie
după obiceiul Bisericii Ortodoxe (1781), o carte de predici cu titlul Propovedanie sau
învățături la îngropăciunea oamenilor morți (1784), şi o lucrare canonică originală, în
manuscris, tipărită în 1812, numită Carte despre căsătorie31.
La începutul secolului al XIX-lea, în Moldova a apărut Adunarea de legi
intitulată Rezumatul după pravilele împărătești32 (1814), scrisă de pravilistul
Andronache Donici, cel mai de seamă jurist al epocii sale, om cu înalte funcții
judecătorești, sub domnia lui Scarlat Callimach și a lui Ioniță Sandu Sturdza. Opera sa
de căpetenie cuprinde dispoziții referitoare la dreptul roman și bizantin, la „obiceiul
pământului” și prevederi din unele hrisoave domnești, destinate „celor ce se
îndeletnicesc cu învățătura lor”33.
Legiuirea Caragea, prin Codul civil al Munteniei (1817) și Codul civil din Țara
Românească (1818), a reprezentat prima reglementare de legi inițiată de domnul
fanariot Ioan Gheorghe Caragea (1812 - 1818), prin care s-a încercat îndepărtarea
dezavantajelor legilor existente de până atunci. Sistemul de reguli impus, regăsit și în
hrisoavele domnești, s-a dovedit a fi inexact și incapabil să pună în balanță dreptatea
persoanelor în cauză34.
Odată cu apariția Regulamentului Organic în Muntenia (1831) și Moldova
(1832) s-au pus bazele primei constituții românești scrise, care a însemnat începutul
organizării statului modern. Potrivit Regulamentelor Organice, puterea executivă
aparținea domnului ales, dintre marii boieri, de către Adunarea obștească
extraordinară, iar puterea legislativă aparținea unei Adunări obștești, un fel de
Parlament alcătuit din deputați35. Regulamentul conținea o serie de prevederi privind
reglementarea finanțelor, administrației, justiției și organizării economice. În ceea ce
privește clerul parohial, acesta prevedea ca hirotoniile preoților și diaconilor să se facă
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cu acordul scris al domnitorului36. Toate legile care se făceau înainte de Regulamentul
Organic, erau supuse mai întâi în cercetarea unei comisii compusă din boierimea cea
mai înaltă, și numai după primirea boierilor, ele se sancționau de domn 37. Abaterile
duhovnicești și bisericești erau judecate de așa numita dicasterie, un tribunal bisericesc
de pe lângă fiecare eparhie, iar abaterile civile de către judecătoriile laice38.
Dicasteriile examinau, în calitate de judecători, cauzele proceselor de divorţ şi
comunicau rezultatul domnului, iar executarea hotărârii se făcea de către slujbaşii
domnului. Episcopii şi egumenii bisericilor sau mănăstirilor judecau precesele
locuitorilor de pe moşiile pe care ele administrau. Uneori, clerul slujea ca mijlocitor
între instanţele civile şi părţile în litigiu, şi pentru oficializarea actelor, ei asistau la
depunerea jurămintelor, ca dovadă pentru spunerea adevărului39.
O obligație deosebit de importantă a clerului o reprezenta păstrarea actelor de stare
civilă, introduse pentru prima dată la noi, atribuție care a rămas în seama sa până la
Legea comunală, emisă în anul 186440. Prin Regulamentul organic au fost introduse
condicile sau registrele pentru starea civilă, numite „mitrice”, care reprezintă
documentele în care se întocmesc şi se înregistrează actele de naștere, de căsătorie și
de deces. Actele de stare civilă trebuiau să cuprindă date precum anul, luna, ziua,
numele de botez și de familie, vârsta, profesia și domiciliul tuturor persoanelor care
erau înscrise în aceste registre. Ofițerul stării civile era cel care avea dreptul de a
completa în condici toate înscrisurile, în prezenţa persoanelor înfățișate înaintea lui și
bineînţeles, în prezenţa martorilor41. Registrele erau ținute în câte două exemplare,
erau numerotate, șnuruite și parafate pe fiecare filă de către președintele tribunalului.
Actele erau trecute în condici fără spații libere și fără prescurtări, pentru a se evita
fraudările. Orice abateri de la reguli erau sancționate în instanță de tribunalul civil42.
Existau cărți de slujbă și de învățătură tipărite, care urmăreau întărirea vieții
morale a credincioșilor, dispoziții la săvârșirea slujbelor, înlăturarea superstițiilor, iar
numeroase pastorale aveau un puternic caracter social, cu îndemnuri în ajutorarea
aproapelui43. Altele priveau administrația și bunurile bisericești, astfel au fost
introduse și tipărite protocoale sau registre pentru botezați, cununați sau morți. Fiecare
parohie a fost rânduită să aibă un epitrop care să țină evidența veniturilor și
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cheltuielilor bisericii. Protopopii la rândul lor, erau îndrumați să cerceteze parohiile și
sămile bisericilor și să trimită rapoartele anuale la Episcopie44.
După secularizare, și mai ales după lovitura de stat din 2/14 mai 1864, s-au
întocmit noi legiuiri, în vederea unei mai bune organizări a țării. Astfel, prin Legea
pentru înmormântări, decretată la 18 martie 1864, se prevedea ca obligaţie către toate
cultele, crearea de cimitire la cel puțin 200 metri de marginea fiecărei localități (oraș
sau sat), fiind interzise înmormântările în lăcașele de cult 45. Mai târziu, a fost dată
Legea comunală prin care i s-a luat bisericii dreptul de a întocmi actele de stare civilă,
iar divorțurile puteau avea loc doar la tribunalele civile46.
La 6 decembrie 1864 a intrat în vigoare „Decretul organic pentru purtarea
schimei monahicești”, lege care conținea reglementări privind intrarea în monahism.
La aceeași dată, a fost emis un act juridic care privea înființarea unei autorități centrale
sinodale și neatârnarea bisericii față de orice autoritate străină47.
În 1872, a fost aprobat un proiect sub numele de Legea organică pentru
alegerea mitropoliților și episcopilor eparhioți, precum și a constituirii Sfântului Sinod
al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române48. Sfântul Sinod avea misiunea „să
păstreze unitatea dogmatică și canonică cu Biserica ecumenică, dar și unitatea
administrativă și disciplinară a Bisericii naționale”49. Sinodul se întrunea la București,
în două sesiuni, primăvara și toamna, ocupându-se de rezolvarea problemelor
spirituale, disciplinare și judecătorești50.
Constituțiile din 1866 și 1923 au stabilit caracterul laic al actelor de stare
civilă, dar și atribuțiile organelor bisericești. Odată cu aprobarea legii din 1928, s-a
realizat unificarea regimului juridic al actelor de stare civilă de pe tot cuprinsul țării51.
După o serie de transformări revoluționare petrecute în țara noastră,
Constituția din 13 aprilie 1948 a stabilit principiul validității actelor de stare civilă,
fără nicio responsabilitate pentru slujitorii bisericilor. Înscrierea în registrele de stare
civilă și întocmirea actelor aferente, au fost reglementate de Decretul nr.272/30
decembrie 1950, care a abrogat Legea actelor de stare civilă din 25 februarie 1928 52.
Prin acest decret, s-a hotărât ca organele însărcinate cu înregistrarea actelor și faptelor
privind starea civilă, să fie comitetele executive ale sfaturilor populare comunale,
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orășenești și raionale53. Aceste organe administrative aveau obligația de a înregistra
toate actele și faptele juridice ale unei persoane și de a întocmi actele de naștere,
căsătorie și deces, precum și înscrierile privind înfierea, divorțul, recunoșterea și
stabilirea filiației în justiție, schimbarea numelui și a prenumelui 54. Deoarece, în
decursul vieții, omul intră în raporturi de familie și cu alte persoane fizice, apar noi
drepturi și obligații, ceea ce atrage după sine, modificarea statului civil al persoanei
prin mărirea raporturilor de familie55.
O caracteristică a acestui act normativ din 30 decembrie 1950 o constituie
faptul că, registrele de stare civilă nu au mai fost publice. Certificatele de stare civilă
s-au eliberat numai persoanelor îndreptățite și au fost emise într-un singur exemplar56.
În cadrul legislației privind problemele de stare civilă, un rol deosebit de
important l-a reprezentat Codul familiei. Acest regulament a fost pus în aplicare la
data de 1 februarie 1954, fiind republicat la 18 aprilie 1956. Prin acest cod, s-au
reglementat probleme de ordin moral ale familiei, cum ar fi: egalitatea în drepturi a
femeii cu bărbatul în relațiile dintre soți, respectul reciproc între membrii familiei,
apărarea drepturilor părintești și educarea membrilor familiei în spiritul normelor de
conviețuire57. Potrivit art.18 din Codul familiei, căsătoria nu se poate dovedi, decât în
baza certificatului de căsătorie eliberat în temeiul actului de căsătorie, întocmit de
ofițerul stării civile și înscris în registrul de stare civilă58.
În decursul anilor care au urmat, legislația privind actele de stare civilă a
suferit modificări, astfel că, prin Decretul nr.278/1960 s-a adus o îmbunătățire și o
reglementare privind sistemul unitar de înregistrare a actelor și faptelor de stare
civilă59. Înregistrarea este definită ca fiind operația prin care nașterea, căsătoria,
decesul se distinge în registrul de stare civilă și se materializează în scris în acel
registru60. Așadar, prin desființarea registrelor de înfiere, divorț și schimbarea
numelui, care erau înscrise în condici separate, s-a simplificat mult sistemul de lucru.
Prin folosirea doar a registrelor de naștere, căsătorie și deces, au fost delimitate
evenimentele principale care survin în viața fiecărei persoane și care sunt evidențiate
de starea civilă61. Conform dispozițiilor din acest Decret, „înregistrarea actelor și
faptelor de stare civilă se face în interesul statului și al apărării drepturilor personale
ale cetățenilor”62.
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Pentru îmbunătățirea activității de stare civilă, au fost create serviciile de stare
civilă din cadrul consiliilor județene, care au datoria de a instrui, îndruma și controla
delegații de stare civilă, care colaborează cu serviciul de evidență informatizată a
persoanei63.
*
Evenimentele importante din viaţa fiecărei persoane: naşterea, căsătoria,
moartea
Pentru orice comunitate creștină, momentele importante din viața fiecărei
persoane au impus prezența preotului, astfel că fiecare nou-născut, la o săptămână
după venirea pe lume, primea botezul de la preotul bisericii de parohie, acesta
devenind părintele său spiritual. La această ceremonie, copilul primea numele de
botez, integrându-se din acel moment în comunitatea credincioșilor. Acest lucru
simboliza apartenența la grupul familial, momentul având o încărcătură simbolică
religioasă deosebită64.
Actul de botez era însoțit întotdeauna de anumite practici sau rânduieli care
alcătuiau așa numitele rituri sau ritualuri de ceremonie. Botezul, împărtășania,
căsătoria, dar și alte practici cum ar fi cinstirea icoanelor, a crucilor sau a moaștelor,
erau forme de cult care determinau venerarea religioasă, capabilă să întrețină o stare de
spirit dominantă, o dispoziție sufletească care să determine trăirea religioasă65.
Un alt moment fundamental în biografia creștină îl constituia căsătoria, prag
care era trecut în mentalul popular ca fiind înzestrat cu însușiri pozitive sau negative,
iar alegerea acestui eveniment era legată de faptul că unele zile erau favorabile, iar
altele nu66. Cu această ocazie, preotul își dădea acordul în privința oportunității actului
de căsătorie, și se angaja în cadrul unei anchete genealogice, pentru a preîntâmpina
„amestecul de sânge” creat de căsătoriile dintre rude67. În mediile rurale, acest lucru
era facil datorită numărului mic de membri din comunitățile sătești, dar pe de altă parte
era dificil din perspectiva gradelor de rudenie, datorită complicatelor rețele de
înrudiri68. Din acest motiv, legiuirile stabilite în secolele trecute, au ilustrat dorința
forurilor bisericești moldovenești de a reglementa instituția matrimonială69.
Momentele care dădeau un caracter durabil și solid în unirea a două destine
prin căsătorie, erau măturisirea păcatelor și făgăduința credinței veșnice a celor doi
parteneri, căsătorii inițiate și stabilite, în general, de părinți. Marele cărturar Dimitrie
Cantemir avea un interesant punct de vedere despre obiceiurile logodnelor și a nunților
în Moldova, acela că moldovenii își căsătoreau copiii „la vârsta care este hotărâtă de
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biserică”, iar obiceiul țării era ca „să-și aleagă holteii loru-și neveste, iară nu părinții
fecioarelor să-și caute ginerii”70. La nivelul elitei sociale, dacă mirii erau „feciori de
boieri, atuncea fără de învoeala Domniei și fără de mărturia arhiereului nu poate să fie
nici logodna, nici cununia”71. Nu se putea face vreo nuntă „împotriva așezământurilor
bisericei, și cu învoiala și știrea Domniei, pentru ca să nu se unească mai deaproape
prin legătura aceasta multe neamuri boierești, fără de voia Domniei”72.
Cât privește încheierea căsătoriilor oamenilor de rând, după vechile tradiții,
fetele cu care voiau să se căsătorească erau deseori răpite decât „date în căsătorie” 73,
motivând că în felul acesta legătura dintre soți va fi mai puternică „decât dacă ele le-ar
fi fost dăruite de părinți prin bună învoire”74.
Referitor la mariajul clerical, pastorul Conrad Iacob Hiltebrandt, călător străin
la trecere sa prin Țările Române, menționa că „preoții români trebuie neapărat să se
căsătorească și cu o fecioară, nu cu o văduvă. Dacă unui popă îi moare soția, nu mai
poate sluji în altar, i se îngăduie cel mult să citească și să cânte în biserică la strană” 75.
De asemenea, preotul putea avea doar o soție, iar după moartea primei neveste, el
trebuia să trăiască în văduvie76.
În ceea ce privește divorțurile, mărturiile arată că exista o ușurință prin care
slujitorii bisericilor acceptau despărțirea cuplurilor. După scrierile călătorului străin
Anton Verancsics născut în Sebenico (Sebenik - Croația) care a descris Transilvania,
Moldova și Țara Românească dupa 1549, voievozii români aveau la domnie urmași
legitimi dar și nelegitimi, asta deoarece ei puteau „încheia nepedepsiți mai multe
căsătorii, deși numai una e legiuită”77. Această căsătorie „legală” o puteau anula, după
voia lor, chiar dacă aveau urmași, lucru nefiind considerat un act nelegiuit, iar prin
înfăptuirea divorțului, soțul îi plătea soției o sumă mică de bani, în semn de desfacere a
căsătoriei78.
Pentru a pune capăt facității divorțurilor, și ca femeia „să aibă voie slobodă a
trece în altă căsătorie”79, Domnul Moldovei Despot vodă, a hotărât ca aceasta „să
plătească soțului o treime de galben de aur, prin care să facă dovadă că a ieșit de sub
puterea lui”80. Acest obicei a fost preluat și de unguri și sași care erau răspândiți prin
țară, astfel încât s-a găsit mulți dintre aceștia care să aibă trei sau chiar patru soții în
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viață, de la care aveau copii, iar femeile la rândul lor aveau alți copii de la alți bărbați
pe care i-au avut anterior81.
Despărțirile dintre soți aveau adesea la bază motive mult mai temeinice printre
care violența domestică și abuzurile sexuale. În multe cazuri, femeile aveau dreptul să
solicite desfacerea căsătoriei, reclamând abuzurile la care era supusă de către soț, în
baza unor declarații ale unor martori82. Slujitorii altarului aveau un rol extrem de
important privind certificarea motivelor de divorț, deoarece, de cele mai multe ori
aceștia erau și duhovnicii persoanelor în cauză83. Egalitatea între soți, la divorț, poate
fi pusă în legătură cu egalitatea de drepturi la moștenirea pământului în Moldova
medievală84.
Pe lângă capii de familie care erau bărbații, în documentele vremii sunt
menționate deopotrivă și femeile, în special în documentele din secolul al XVIII-lea.
Acestea apar consemnate în actele de proprietate pe care le dețineau, iar în veacul
următor, catagrafiile au arătat prezența în cifre a femeilor din spaţiile urbane
moldoveneşti, cu structura pe sexe a populației existente85.
Femeile din Muntenimea Iașului erau menționate în documente, alături de
capul familiei (care era soțul, tatăl, frate sau rudă), la vânzările proprietăților, acte prin
care își exprimau consimțământul privind înstrăinarea unui bun imobiliar86. Într-o altă
ipostază, femeile din mahala înfăptuiau tranzacții imobiliare, alături de soții lor, astfel
că, înstrăinau prin vânzare sau donație, bunuri primite ca zestre sau moștenire87.
În fața morții, văduva se confrunta cu probleme noi, din cauza preluării
diferitelor responsabilități și obligații ale defunctului, care puteau fi munci cotidiene,
datorii sau alte sarcini. Cazurile fericite erau acelea în care văduva avea copiii mari și
se bucura de tot sprijinul lor, sau dacă beneficia de protecție din partea rudelor88.
În Moldova medievală, moartea sau „marea trecere” așa cum era numită,
deschidea calea mântuirii, iar rudele apropiate aveau datoria de a face pentru defuncți,
rugăciuni la biserică și pomeniri, după ritualul creștin. Rolul slujitorilor altarului, în
astfel de momente, era decisiv în cadrul comunității, deoarece privea atât gradul de
asimilare a învățăturii bisericești despre existența de dincolo, cât și realizarea
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ritualurilor asociate acestei treceri89. Preoții aduceau alinare și liniște sufletească
familiei îndoliate, preluau în calitate de duhovnici iertarea păcatelor, și jucau un rol
important în receptarea ultimei dorințe. În spațiul ortodox, preoții și diaconii aveau
atribuția de a redacta o serie de acte juridice cu caracter privat, cum ar fi testamente,
zapise, sau foi de zestre, care erau apoi autentificate și întărite de ierarhi90.
Mitropolitul era cel care îi învăţa pe preoţii satelor, cum să întocmească aceste
documente şi cum să se ferească să cunune „pe cei fugiţi de pe aiurea”91. Redactarea
actelor nu ținea însă de competența exclusivă a clerului, putând fi întocmite și de marii
dregători, dar mai ales de logofăt. În mod tradițional, ele nu se datorau unor
reglementări precise, ci erau mai degrabă un drept canonic, decât un drept civil92.
Testamentele nu aveau ca scop câştigarea averii materiale, ci dobândirea averii
sufleteşti („pe care moliile şi rugina n-o mînîncă şi furii nu o sapă”93), care se putea
obţine prin rugăciune şi milostenie „priveghind şi fiind gata de-a pururea întru
săvîrşirea acestora”94.
Dispozițiile testamentare aveau semnificații pioase, iar daniile erau însoțite de indicații
privind pomenirea și locul înmormântării, distribuirea de bunuri având ca efect final o
semnificație religioasă, prin obligațiile morale care le reveneau urmașilor față de
sufletele celor dispăruți95. Din acest motiv, duhovnicii care se bucurau de simpatia
comunităților, aveau rolul de intermediari în cazul unei donații efectuate între rude, în
scopul pomenirii. Mărturia preoților aveau o importanță deosebită atunci când
dispozițiile testamentare erau contestate de urmași, stârnind litigii între rude96.
După trecerea în eternitate, cultul morților avea la bază rațiuni pioase, prin care
urmașii se îngrijeau de slujbele pentru morți, parastase, danii făcute așezămintelor
religioase, înscrierea morților în pomelnice, dar și refacerea și îngrijirea mormintelor97.
Credincioșii aveau o grijă deosebită pentru starea lăcașelor de cult, făcând donații în
bani și obiecte, contribuind astfel la bunăstarea bisericilor. Acest lucru era considerat o
datorie morală și creștinească, donatorii sau ctitorii fiind pomeniți și după moartea lor.
*
Mișcarea populației la Biserica „Sf. Atanasie și Chiril” din Iași, cu Biserica
filială „Vulpe”, în perioada 1846 – 1857; Acte de stare civilă inedite din Arhiva
Parohiei Bisericii „Sf. Atanasie şi Chiril” din Iaşi.
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Reglementările legale privind actele de stare civilă și de evidență a populației
au avut o importanță deosebită pentru identificarea persoanelor fizice în familie și în
societate, şi totodată, un rol fundamental în apărarea drepturilor lor98.
Evidența datelor esențiale care identifică persoana fizică, din punct de vedere a
stării civile, prezintă un mare interes şi în sfera demografică. Astfel, aceste date ale
persoanei au o relevanţă remarcabilă pentru cunoașterea mișcării populației şi
structurii acesteia, în organizarea exercitării drepturilor politice, pentru evidența
îndeplinirii rolului militar sau administrării justiției99.
Studiul din domeniul demografiei istorice se bazează, în principal, pe statistica
populației, având la bază prelucrarea și interpretarea datelor. Încă din anul 1959, în
cadrul Institutului de istorie și arheologie „A.D.Xenopol” din Iași, a început
prelucrarea datelor din arhive, privind Moldova în prima jumătate a secolului trecut100.
Au existat o serie de probleme datorită marilor lacune, dar și greutăți din punct de
vedere organizatoric, care nu au dus la finalizarea rezultatelor așa cum s-a prevăzut.
Totuși, în arhiva Institutului s-a adunat un bogat material statistic care a dus în final la
publicarea unor lucrări privind istoria social-economică a Moldovei101.
În ultima perioadă, o atenție sporită s-a dat și datelor oferite de registrele
parohiale și cele de stare civilă, care constituie alături de statistica populației, unul din
izvoarele fundamentale ale demografiei istorice102. Statistica populaţiei s-a impus a se
cerceta minuţios în funcţie de regiuni, localităţi (rurale sau urbane), religie şi
naţionalitate, astfel încât să se obţină rezultate eficiente, care să determine problemele
reale din societate103. Actele de stare civilă sunt puțin numeroase pentru populația
românească înainte de secolul XIX, deoarece organizarea registrelor de stare civilă
întocmite de către preoți, numite și mitrice, a început să prindă contur abia după
apariția Regulamentului Organic, din anul 1832104.
În debutul statisticii demografice, primele recensăminte și crearea registrelor
de stare civilă a determinat în sarcina preoțiilor parohi, obligația ca aceștia să noteze
cu corectitudine și minuțiozitate evenimentele din viața enoriașilor, și anume botezul,
căsătoria, divorțul și decesul105. Din momentul introducerii registrelor de stare civilă,
s-a putut stabili cu exactitate numărul nașterilor, căsătoriilor și deceselor la fiecare
parohie, urmărindu-se totodată creșterea sau scăderea populației, raportată la fiecare
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an106. După studiile istoricilor, cauzele care au determinat excedent de populație au
avut la bază măsuri sanitare și de igienă, prosperitate economică, stabilitate fiscală și
administrativ-politică, iar descreșterile de populație s-au datorat mortalităţii crescute
din cauza invaziilor, jafurilor și epidemiilor din secolele trecute107.
*
În articolul de faţă, pe lângă momentele importante din viaţa fiecărei persoane
şi actele de stare civilă, dorim să aducem în prim plan efortul şi străduinţa unei
remarcabile personalităţi ieşene, unul din slujitorii altarului ortodox românesc, numit
de ieşeni, pe bună dreptate „un om al cetăţii”, având un loc de cinste în pleiada
scriitorilor români din perioada interbelică. Este vorba despre preotul paroh
N.V.Hodoroabă, distins profesor, consilier cultural, publicist, susţinător al tradiţiilor
noastre strămoşeşti, cu merite deosebite, remarcate de mari istorici români108.
Preotul N.V Hodoroabă, având în spate o bogată activitate pastorală şi culturală, este
realizatorul Monografiei Parohiei Bisericii „Sf. Atanasie și Chiril” din Iași, cu
Biserica filială „Vulpe”, tipărită în 1934, cel care a păstorit cele două biserici din 16
aprilie 1929, până la vârsta de pensionare. În timpul primului război mondial a fost
mobilizat preot militar confesor, cu gradul de locotenent la Regimentul 69 Infanterie
și Brigada a X-a Artilerie, în perioada 15 august 1916 - aprilie 1918. Experiența care a
căpătat-o în timpul războiului s-a regăsit în volumul său cu titlul „Din Războiul de
Reîntregire. Note și impresii de campanie 1916 - 1918”, pentru care a primit
numeroase premii și aprecieri de la Academia Română și de la personalități din țară109.
Într-un număr al Revistei Istorice „T. Codrescu” scrisă de istoricul Gh.
Ghibănescu, este lăudată râvna și dăruirea cu care părintele N.V.Hodoroabă a ilustrat
monografia parohiei celor două biserici, care au fost zidite pe locuri istorice, și anume,
Biserica „Sf. Atanasie și Chiril”, ctitoria din secolul XVII a urmașilor doamnei
Marghita și a lui Petriceicu vodă, Curtea Domnească din imediata vecinătate a
bisericii, iar Biserica „Vulpe” („Adormirea Maicii Domnului” ridicată pe locul
Mormintelor Turcilor110.
Cercetând la Arhivele Statului dosarele „Mitrice” ale celor două biserici, pe
anii 1846 - 1857, preotul N.V.Hodoroabă descoperă mișcarea populației și numele
preoților care au slujit la această parohie111. În această perioadă, bisericile erau
independente având fiecare arhiva sa de documente, iar din 1894 actele de arhivă ale
Bisericii „Sf. Atanasie și Chiril” au fost reunite împreună cu cele ale Bisericii filiale
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„Vulpe”112. Arhiva găsită în podul Bisericii „Sf. Atanasie și Chiril”, cu prilejul
cercetarilor arheologice efectuate în anul 2017, a fost recuperată de Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași și conține documente de la jumătatea secolului XIX și până
în anul 1983, majoritatea fiind acte despre veniturile și cheltuielile parohiei113.
Redăm în continuare, situația stării civile a celor două biserici menţionate
anterior, din perioada 1846 - 1857, informații adunate de preotul N. V. Hodoroabă din
Arhivele Statului Iași - „Mitrice”, și publicate în monografia sa114:
1) Biserica „Sf. Atanasie și Chiril”
Anul 1846: Născuți
8
Slujitori:
Căsătoriți
Preot I. Ștefăniu
Morți
7
Preot V. Zăpadă
Anul 1847: Născuți
8
Căsătoriți
4
Preot I. Ștefăniu
Morți
4
Preot V. Zăpadă
Anul 1848: Născuți
9
Vasile preot
Căsătoriți
1
Ioan preot
Morți
13
Mențiune: Căsătoria a fost oficiată de Arhiereul Kesarie Sănaidon. Mirele:
Holtei dascăl al Seminarului Gheorghe; Mireasa: Tatisia, fată mare fiica lui Gh.
Roman.
Anul 1850: Născuți
8
Erei Ioan
Căsătoriți
3
Constantin, Iconom
Morți
9
Gheorghe, Iconom
Anul 1851: Născuți
6
Preot Alexandru
Căsătoriți
1
Preot Ioan
Morți
8
Preot Alecu
Anul 1852: Născuți
8
Căsătoriți
2
Alexandru, preot
Morți
10
Mihai, preot
Anul 1853: Născuți
4
Căsătoriți
3
Preot Alex. Lohan
Morți
6
Preot Alex. Ionescu
Anul 1854: Născuți
14
Căsătoriți
1
Preot Alex. Ionescu
Morți
4
Preot Alex. Lohan
Anul 1856: Născuți
3
Costică Asăvoaie, Adriana Miron, Cosmin Niță, Cercetare arheologică preventivă la Biserica „Sf.
Atanasie și Chiril” din Iași, în „Ioan Neculce - Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei”, XXIII, Iași,
2017, p.260.
113
Ibidem
114
N.V.Hodorobă, op.cit., p.35-36.
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Anul 1857:

Căsătoriți
Morți
Născuți
Căsătoriți
Morți

1
2
8
3
2

Preot Alex. Lohan
Preot Alex. Ionescu
Alex. Ionescu, preot
Alex. Lohan, preot

2) Biserica „Vulpe”
Slujitori:
Anul 1848: Născuți
5
Vasile Iconom
Căsătoriți
3
Petru, preot
Morți
17
Ioan, preot
Anul 1850: Născuți
7
Căsătoriți
2
Ioan, preot
Morți
8
Vasile, Iconom
Anul 1852: Născuți
6
Căsătoriți
1
Preot Vasile, Iconom
Morți
Ioan, preot
Anul 1854: Născuți
1
Căsătoriți
1
Preot Iconom V. Savinici
Morți
3
Iconom I. Nemțanu
Anul 1857: Născuți
2
Căsătoriți
Vasile Pavru, preot
Morți
1
Vasile Savinici, preot115
Condicile sau registrele speciale numite „Mitrice” au fost create de parohii, iar
Departamentul Treburilor din Lăuntru alcătuiau formularul actelor de stare civilă,
mitropoliile și episcopiile le tipăreau și le șnuruiau, distribuindu-le la biserici, iar la
sfârșitul fiecărui an, registrele erau înaintate tribunalului spre verificare. În perioada
anilor 1832 - 1845 s-au utilizat condici separate pentru înregistrarea nașterilor,
căsătoriilor și deceselor, urmând ca ulterior, după 1845, să fie introduse registrele
unice, împărțite în trei compartimente, pentru cele trei categorii116.
În Arhiva Bisericii „Sf. Atanasie și Chiril” cu Biserica filială „Vulpe”, în
dosarul corespunzător anilor 1884 - 1888, au fost găsite câteva acte de stare civilă, în
stare bună de conservare, acestea fiind formulare tipărite și completate de mână, cu
cerneală neagră. Filele sunt înnegrite de vreme, dar păstreză în paginile ei, un scris
caligrafic, puțin înclinat spre dreapta, cu poziționarea armonioasă a cuvintelor, care
denotă integritate, ritm și creativitate. Aranjarea prin îngroșare a unor litere, din
rândurile scrise manual în aceste documente, demonstrează anumite abilități și tehnici
folosite pentru aspectul estetic.

115
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Ibidem
Ibidem, p.35.
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Un prim document îl reprezintă un buletin de naștere, emis în data de 1 mai
1886, de Primăria Comunei Iași, Disp.III, pe numele lui Chiperu Costantin, născut la
30 aprilie 1886, ora 21.30, cu domiciliul în strada Sărărie, nr.99, Iași, fiul domnului
Chiperiu Costantin în vârstă de 29 ani și a doamnei Chiper Ecaterina de 26 ani 117. La o
privire atentă a textului, se observă o eroare de scriere, care se repetă instinctiv la
numele de familie al tatălui și al mamei, astfel încât, nu se poate ști cu precizie care
este numele adevărat al familiei în cauză: Chiperu, Chiperiu sau Chiper118. Astfel,
posibil dintr-o eroare sau neatenție, să se fi greșit la întocmirea actului, acesta fiind
eliberat imediat după data nașterii copilului, pentru a-i servi la ceremonia religioasă de
botez. Documentul a fost înscris în registrul stării civile, cu nr. 409, în data de 1 mai
1886, având semnătura primarului din acea perioadă119.
Un alt act înfățișează un Estract de publicațiune a unei căsătorii, emis în ziua
de 16 noiembrie 1886 (dumincă, orele 11.00), completat și semnat de ofițerul stării
civile a Comunei Iași, despărțirea II120. Conținutul documentului îl reprezintă căsătoria
oficiată între dl. Dimitrie N. Eremia, în etate de 31 ani, de profesie „funcționar
holteiu”, domiciliat în Comuna Iași, despărțirea II, fiul lui Necolae Eremia (decedat) și
al Mariei Ionescu și domnișoara Smaranda C. Luca, în etate de 27 ani, domiciliată tot
în Comuna Iași, depărțirea III, fiica lui Costache Luca din Tulcea și al Nastasiei Luca
(decedată121).
După cum este menționat în volumul Explicațiunea teoretică și practică a
Dreptului Civil Român privind convențiile matrinoniale, căsătoria a stat la baza
formării familiei, scopul ei fiind acela nu numai de a da naștere la copii, după cum este
scris și în Codul Caragea, ci și de creșterea și educarea lor, astfel încât ei să poată
deveni cetățeni buni și folositori societății122.
Ultimul act de stare civilă prezentat în acest articol îl reprezintă un Certificat
de căsătorie înregistrat la Primăria Comunei Iași, Despărțirea III, înregistrat în
condica de stare civilă cu nr. 183, la data de 21 octombrie 1888 123. Documentul a fost
încheiat între domnul Theodoru D. Stepanu și domnișoara Culheria Mustia, care s-au
căsătorit în ziua menționată anterior, certificatul eliberându-se pentru a le folosi la
serviciul religios. Actul poartă semnătura primarului, a ofițerului de stare civilă și
poartă ștampila Comunei Iași124.
Arhiva Parohiei „Sf. Atanasie și Chiril” din Iași, cu Biserica filială „Vulpe”, Fondul Bisericii
„Vulpe”, dosar nr.3/1884 - 1888, fila 3.
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Medicul legist de la începutul secolului al XIX-lea, pe numele lui Fodere, a
definit căsătoria ca fiind „tovărășia bărbatului și a femeei, care se unesc pentru
fericirea lor, spre a perpetua specia umană și a-și da un sprijin și un ajutor reciproc, ca
să poată duce împreună greutățile vieții”125.
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ANEXE:

Foto. 1: Buletin de nascere din data de 1 mai 1886, document din Arhiva Parohiei
Bisericii „Sf. Atanasie și Chiril” Iași, Fondul Bisericii „Vulpe”, dosar nr.3/1884 1888, fila 3.
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Foto. 2: Estract de publicațiune a unei căsătorii din data de 16 noiembrie 1886,
document din Arhiva Parohiei Bisericii „Sf. Atanasie și Chiril” Iași, Fondul Bisericii
„Vulpe”, dosar nr.3/1884 - 1888, fila 7.
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Foto. 3: Certificat de căsătorie din data de 21 octombrie 1888, document din Arhiva
Parohiei Bisericii „Sf. Atanasie și Chiril” Iași, Fondul Bisericii „Vulpe”, dosar nr.
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IORDACHE BUCŞĂNESCU
Dinu POȘTARENCU1

Rezumat: Prezentul material este un medalion biografic dedicat boierului moldovean, Iordache
Bucșănescu, cel care a servit în cancelariile domnilor Moldovei dar și a Munteniei, din 1777 și până la
1812, ocupând diferite funcții. Cununat de către feldmareșalul Potiomkin, a realizat servicii imperiul
țarist în perioada 1806-1812, trece în Basarabia, la 1813, ocupând diverse funcții dar revine în
Moldova, în 1816, pentru a se refugia la Cernăuți, în 1821.
Cuvinte cheie: Moldova, vornic, căminar, Iordache Bucșănescu, Basarabia.
*
Abstract: This material is a biographical medallion dedicated to the Moldavian boyar,
Iordache Bucșănescu, who served in the chancelleries of the lords of Moldavia and Muntenia, from
1777 to 1812, holding various positions. Married by Field Marshal Potiomkin, he served in the Tsarist
Empire from 1806-1812, moved to Bessarabia in 1813, held various positions, and returned to
Moldavia in 1816 to take refuge in Chernivtsi in 1821.
Keywords: Moldova, vornic, Căminar, Iordache Bucșănescu, Bessarabia.
*
Résumé: Ce document est un médaillon biographique dédié au boyard moldave, Iordache
Bucșănescu, qui a servi dans les chancelleries des seigneurs de Moldavie et de Munténie, de 1777 à
1812, occupant diverses fonctions. Marié au maréchal Potiomkine, il sert dans l'empire tsariste de 1806
à 1812, s'installe en Bessarabie en 1813, occupe divers postes et retourne en Moldavie en 1816 pour se
réfugier à Tchernivtsi en 1821.
Mots-clés: Moldavie, vornic, Căminar, Iordache Bucșănescu, Bessarabie.

Boier în Principatul Moldovei şi în Ţara Românească (n. 1764 – d. 1837).
Într-o schiţă biografică, redactată în februarie 1817, Iordache Bucşănescu
menţionează că s-a născut în Moldova2 şi are vârsta de 53 de ani. Din 1777, timp de
patru ani, a fost grămătic în cancelaria domnului Moldovei Constantin Moruzi, apoi, în
decurs de trei ani, a slujit în Vistieria Moldovei. Sub Alexandru Mavrocordat a fost
ridicat la treapta de vistiernic al treilea, iar sub Alexandru Ipsilanti a fost trecut în
postul de grămătic al doilea şi i s-a acordat rangul de vel stolnic. Funcţia de grămătic a
exercitat-o până la declanşarea Războiului ruso-otoman din 1787–1791, pe parcursul
căruia a continuat să activeze în cadrul Vistieriei Moldovei, contribuind la satisfacerea
necesităţilor armatei ruse, fapt consemnat în atestatul pe care l-a primit de la
feldmareşalul P.A. Rumeanţev. După încheierea războiului şi înscăunarea lui
Alexandru Moruzi în Principatul Moldovei, a fost vistiernic al doilea şi administrator
doctor în istorie, cercetător ştiinţific coordonator la Institutul de Istorie (Chişinău)
Prin urmare, este eronată afirmaţia lui Constantin Sion că Iordache Bucşănescu este „boier vechi“ din
Ţara Românească, venit în Principatul Moldovei (Constandin Sion, Arhondologia Moldovei, Note şi
comentarii de Ştefan S. Gorovei, Bucureşti, Minerva, 1973, p. 40).
1
2

al cancelariei Vistieriei Moldovei. Fiind transferat pe tronul Ţării Româneşti,
Alexandru Moruzi îl ia cu sine la Bucureşti, unde, mai mult de patru ani, a slujit ca
administrator al cancelariei Vistieriei acestei ţări şi vistiernic al doilea, învrednicinduse şi de rangul de vel paharnic. S-a întors în Moldova sub domnia lui Alexandru
Callimachi şi ocupă postul de vornic al Botoşanilor, iar după mai bine de un an se
înapoiază la Bucureşti, unde, slujind în decurs de patru ani ca administrator al
cancelariei Vistieriei şi vistiernic al doilea, a fost avansat la rangul de vel căminar.
Revine în Moldova în timpul domniei lui Alexandru Moruzi, fiind, pe durata
unui an, staroste la Putna, apoi, până la plecarea, în 1806, a lui Alexandru Moruzi din
scaunul Moldovei, a fost logofăt în cancelaria Vistieriei Moldovei, funcţie pe care a
deţinut-o şi în cursul Războiul ruso-turc din 1806–1812, fiind, totodată, membru al
Comitetului, de care depindea aprovizionarea armatei ruse. Apreciindu-i râvna de care
dădea dovadă, senatorii S.S. Kuşnikov şi V.I. Krasno-Milaşevici i-au mulţumit prin
intermediul atestatelor pe care i le-au pus la dispoziţie. Pe deasupra, în urma
demersului întreprins de generalul M.I. Kutuzov pe lângă împărat, lui i-a fost conferit
rangul civil rusesc de clasa a VIII-a. Iordache Bucşănescu a mai specificat că vieţuieşte
cu soţia timp de 25 de ani şi a fost cununat de către feldmareşalul G.A. Potiomkin.
După ce a înmormântat trei copiii legitimi, creşte doi fii adoptivi3. În aprilie
1812, având rangul de căminar, a luat în arendă cinci moşii din fosta raia a Hotinului,
aflate în gestiunea Divanului Moldovei4. În iunie 1812 exercita funcţia de secretar în
cadrul Divanului Moldovei5. Domnul Scarlat Callimachi, întronat la Iaşi după
evacuarea armatei ruse, l-a promovat la rangul de vel spătar6. Pe 4 iunie 1813, consulul
rus de la Iaşi i-a scris guvernatorului civil interimar al Basarabiei I.M. Harting că vel
spătarul Iordache Bucşănescu, care, în timpul Războiul ruso-turc din 1806–1812, „a făcut
servicii“ Rusiei, vine în Basarabia şi i-a cerut să-l sprijine. Peste câteva zile, la 15 iunie
1813, Iordache Bucşănescu vinde mitropolitului Grigore Irinupoleos hanul său din
Odobeşti7. În noiembrie 1813 era poposit în Chişinău şi, rugând să i se acorde
supuşenie rusă, a menţionat în petiţia adresată lui Harting că devotamentul lui faţă de
Rusia nu numai că este cunoscut multor persoane, dar îl demonstrează şi atestatele ce iau fost remise de către doi feldmareşali şi doi senatori ruşi, pe care le-a ataşat la petiţie.
Pentru a-şi salva viaţa, a mai declarat el, a abandonat slujba în Divanul
Moldovei şi a trecut în stânga Prutului. A prezentat şi o procură, prin care a
împuternicit-o pe soţia sa Casandra şi pe fratele acesteia, Alecu Ralet, să-i vândă
Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare se va cita: A.N.R.M.), Fond 38, inventar 1,
dosar 7, f. 29; Radu Rosetti, Arhiva senatorilor din Chişinău şi ocupaţia rusească de la 1806–1812,
Bucureşti, 1909, Fascicula III, p. 10. Extras din „Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii
Istorice“, seria II, tom XXXII, Memoriul 2, p. 41–180.
4
„Arhivele Basarabiei“, Chişinău, anul V, 1933, nr. 1, p. 54.
5
A.N.R.M., Fond 1, inventar 1, dosar 4268, f. 921v. Acest rang rusesc echivala cu gradul militar de maior.
6
A.N.R.M., Fond 38, inventar 1, dosar 7, f. 29v.
7
Florin Marinescu, Vlad Mischevca, Mitropolitul Grigore Irinupoleos (1764–1846). Studii şi
documente referitoare la egumenul grec al Goliei, Iaşi, Editura Axa, 2010, p. 77.
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moşiile din dreapta Prutului şi casa din Iaşi, apoi familia lui să vină în Basarabia, unde
deţine şi aici proprietăţi funciare8.
Aşezându-se în Basarabia, a fost serdar în ţinutul Orhei (de la 29 noiembrie
1813). Consilier în Departamentul al II-lea al Guvernului Regional al Basarabiei (din
iunie 1814)9.
La 20 iunie 1814, moşierii basarabeni l-au delegat să participe împreună cu alţi
doi soli ai Basarabiei (banul Dimitrie Râşcanu şi spătarul Iancu Sturza) la solemnitatea
ce urma să se desfăşoare la Sankt Petersburg în legătură cu înapoierea împăratului
Alexandru I de la Viena. Recomandându-l, mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni a
menţionat următoarele: „Iordache Bucşănescu posedă informaţii amănunţite şi
fundamentale despre drepturile, obiceiurile şi situaţia provinciei de aici, în calitatea sa
de fost şef al Cancelariei Departamentului Afacerilor Interne şi al Finanţelor dinainte
de războiul trecut10“11. Ajunşi la Sankt Petersburg, solii Basarabiei i-au remis lui S.K.
Veazmitinov un memoriu din partea elitei basarabene.
În 1815 a fost acuzat pentru faptul că a dispus în mod ilegal să fie
confecţionată pecetea Basarabiei cu imaginea Principatului Moldovei, fără să
reprezinte pe ea stema Imperiului Rus. Pe lângă aceasta, a mai fost învinuit de trecerea
clandestină a mărfurilor peste graniţa de la Prut12. Din această cauză este persecutat,
dar, în cele din urmă, este scutit de urmărire penală.
La 3 iulie 1816, rezidentul plenipotenţiar al Basarabiei A.N. Bahmetev aprobă
lista membrilor Comitetului Provizoriu Regional al Basarabiei din partea boierilor
basarabeni, alcătuită de mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, în care figura şi
spătarul Iordache Bucşănescu. Cu toate acestea, fiind ofensat şi cu autoritatea
subminată, spătarul se retrage în dreapta Prutului, aflându-se deja la Iaşi în toamna
anului 1816.
Izbucnind, în 1821, revolta eteristă, se refugiază împreună cu familia în
Bucovina, la Cernăuţi13.
După Constantin Sion, el a fost un „faimos scriitor“, „iubit de domn şi de toţi
boierii“; multă vreme a slujit ca „logofăt de visterie“ şi a fost ridicat de Mihai Sturza la
demnitatea de „vornic în Divan“. Iar Teodor Codrescu a notat că el cunoştea limbile
greacă şi franceză; redacta „toate hârtiile ce se trimiteau la Constantinopol“14.

8

A.N.R.M., Fond 2, inventar 1, dosar 6, f. 78–79.
A.N.R.M., Fond 2, inventar 1, dosar 4, f. 27; A.N.R.M., Fond 2, inventar 2, dosar 4, f. 35; A.N.R.M.,
Fond 2, inventar 2, dosar 11, f. 153.
10
Războiul ruso-turc din 1806–1812.
11
A.N.R.M., Fond 2, inventar 1, d. 368, f. 5.
12
Silviu Andrieş-Tabac, Semnificaţia heraldică şi spirituală a cazului „Sigiliul Bucşănescu“, în
„Revista de istorie a Moldovei“, Chişinău, 2000, nr. 1–2 (41–42), p. 85–88.
13
Teodor Balan, Refugiaţii moldoveni în Bucovina. 1821 şi 1848, Bucureşti, 1929, p. 79.
14
Uricaru sau colecţiune de diferite acte care pot servi la istoria românilor, Iassi, 1891, vol. XVI, p.
60.
9
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NEAMUL LUI ION CREANGĂ ŞI CARIERA MILITARĂ1
*
ION CREANGĂ'S NAME AND MILITARY CAREER
*
NOM ET CARRIÈRE MILITAIRE DE ION CREANGĂ

Cmdr. (ret.) Gheorghe VARTIC2
Rezumat: Materialul de față, prezintă cariera militară a descendenților marelui povestitor,
Ion Creangă, de la unicul său fiu, Costache Creangă, ajuns la gradul de maior (r) și participant la
Razboiul de Întregire și cei doi fii al săi, Ion și Horia participanți și aceștia la Războiul de Întregire și
până la Constantin Mihăescu, șotul fiicei lui Horia Creangă, participant la al doilea Război Mondial,
ajuns la gradul de general de armată. Dacă pe trunchiul principal al rămurosului arbore, am
identificat carierele militare prezentate mai sus, pe trunchiurile secundare ale neamului Creangă din
Pipirig, reunit cu cel al lui Apetrii din Humuleşti, au crescut şi cresc roade bogate reprezentând
profesii diverse: slujitori ai bisericii, militari, profesori, avocaţi, funcţionari, dar mai ales oameni
gospodari care duc mai departe faima celor de odinioară şi păstrează în sufletul lor duhul lui Ion
Creangă.
Cuvinte cheie: Ion Creangă, carieră militară, Constantin Creangă, Horia Creangă.
*
Abstract: This material presents the military career of the descendants of the great storyteller,
Ion Creanga, from his only son, Costache Creanga, reached the rank of major (r) and participant in the
War of Integration and his two sons, Ion and Horia participants also in the War of Integration and until
Constantin Mihăescu, the son of Horia Creangă's daughter, participant in the Second World War,
reached the rank of army general. If on the main trunk of the branching tree, I identified the military
careers presented above, on the secondary trunks of the Creanga people from Pipirig, reunited with
that of Apetrii from Humuleşti, rich fruits representing various professions have grown and are
growing: church servants, military, teachers, lawyers, civil servants, but especially thrifty people who
carry on the fame of the old ones and keep in their soul the spirit of Ion Creangă.
Keywords: Ion Creangă, military career, Constantin Creangă, Horia Creangă.
*
Résumé: Ce matériel présente la carrière militaire des descendants du grand conteur, Ion
Creanga, de son fils unique, Costache Creanga, atteint le grade de major (r) et participant à la guerre
d'intégration et ses deux fils, Ion et Horia participants également à la guerre d'intégration et jusqu'à ce
que Constantin Mihăescu, le fils de la fille de Horia Creangă, participant à la Seconde Guerre
mondiale, atteigne le grade de général d'armée. Si sur le tronc principal de l'arbre ramifié, j'ai identifié
les carrières militaires présentées ci-dessus, sur les troncs secondaires du peuple Creanga de Pipirig,
réuni à celui d'Apetrii de Humuleşti, de riches fruits représentant diverses professions ont poussé et
poussent : serviteurs d'église , militaires, enseignants, avocats, fonctionnaires, mais surtout des gens
économes qui perpétuent la renommée des anciens et gardent dans leur âme l'esprit d'Ion Creangă.
Articol publicat prima data în Calendarul Tradițiilor Militare, 2014, Editura Centrului Tehnic-Editorial
al Armatei, București 2014, pp. 59-70.
2
Comisia Română de Istorie Militară.
1

Mots clés : Ion Creanga, carrière militaire, Constantin Creanga, Horia Creanga.

A avut marele povestitor vreo chemare către cariera militară, într-o vreme în
care popia şi milităria erau la modă ? A fost atras, oare, de mânuirea armelor ? Greu
de crezut. Inhăţarea lui bădiţa Vasile cu arcanul, cetluirea şi încătuşarea acestuia
pentru a fi dus la oaste i-au lăsat un gust amar, un gol în suflet şi l-au tulburat într-atât
pe şcolarul Nic-a lui Ştefan a Petrei încât va fi marcat toată viaţa de această „afurisită
privelişte”. Nici cuvintele de îmbărbătare ale iubitului său dascăl că „şi în oaste
trăieşte omul bine dacă este vrednic” şi nici invocarea faptului că „oştean a fost şi
Sfântu Gheorghe, şi Sfântul Dimitrie şi alţi sfinţi mucenici...” n-aveau să aline
suferinţa copiilor care „ne-am întors plângând pe la casele noastre”. Ei nu puteau să
înţeleagă rosturile slujbei în „miliţia pământească” înfiinţată pe baza prevederilor
Tratatului de la Adrianopol care dădea dreptul ţărilor române să-şi organizeze „un
număr de gărzi înarmate pământene”, adică să-şi constituie propria lor putere militară.
Chemarea sub arme era reglementată juridic în Moldova anilor 1830-1840 de către aşa
numit-ul Proiect pentru chipul îndeplinirii de-a pururea a numărului miliţiei.
Documentul prevedea ca armata trebuie să dispună de „ostaşi buni, pământeni,
fii de gospodari”, cu o constituţie fizică robustă şi „cu cunoştinţe de carte”, recrutaţi
prin tragere la sorţi, de la vârsta de 20 de ani în sus , după o catagrafie întocmită de
logofătul „trebilor din lăuntru”31. Or, bădiţa Vasile, „un holteiu zdravăn, frumos şi
voinic” îndeplinea toate condiţiile de recrutare, dar probabil că se sustrăsese în mai
multe rânduri de la încorporare aşa cum procedau şi alţi tineri, fapt pentru care a fost
luat cu forţa în pofida luptei cu „câţiva oameni” aruncaţi asupra lui „claie peste
grămadă”. Nu-i mai puţin adevărat că putea fi vorba şi de un abuz al autorităţilor căci
dascălul era „cuminte, harnic şi ruşinos ca o fată mare”. Episodul rămâne dramatic în
mintea copiilor.
Iscusinţa cu care diaconul Ion Creangă mânuia propria puşcă de vânătoare
ţintind păsările de pe turla bisericii Golia nu-l recomanda nici pe departe pentru
meseria armelor. Nici chiar admiraţia sa pentru paradele militare din capitala
Moldovei unde fanfara acompania defilarea trupelor de infanterie, cavalerie şi artilerie
în uniformele lor gri-bleumarin, epoleţi cu franjuri şi chipiuri cu bandă roşie, păstrând
încă modelul franţuzesc, cu puştile pe umăr şi cu steagurile biruinţei care primiseră
botezul focului la Plevna nu ne îndreptăţeşte să credem că şi-ar fi dorit vreodată să
suporte rigorile ordinii şi disciplinii cazone. Ca să nu mai vorbim de antipatia sa faţă
de “scorţosul” general Christian Tell, fost membru al guvernului provizoriu paşoptist,
ajuns acum ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, care îi semnase decretul de
destituire din funcţia de învăţător în iulie 1872 şi refuzase cu aroganţă să răspundă
celor două petiţii depuse de institutor.
Unicul fiu al povestitorului s-a născut la 19 Decembrie 1860 şi la vârsta de şase
ani a fost înscris la Şcoala primară de la Biserica „Trei Ierarhi” din Iaşi unde tatăl său
3
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fusese numit institutor cu doi ani înainte. Asta nu inseamnă că a fost beneficiarul
protecţiei paterne. Ba dimpotrivă, pentru elevul Costache Creangă, institutorul nu era
„tata”, ci “domnul”, asta şi la şcoală şi acasă42 !
Nu a avut o copilărie fericită pentru că mariajul părinţilor săi a fost grevat de
numeroase stări conflictuale, crize de gelozie, tulburări iscate de ingerinţele repetate
ale socrului lui Ion Creangă. Pe de altă parte, tatăl se purta foarte sever cu el şi nu
ezita să-l pedepsească pentru orice abatere de la regula impusă, aşa cum avea să-şi
amintească mai târziu: „Era el cum era cu alţii, dar cu de-ai lui, de-ai casei şi cu dealde mine, mai ales, pleosc una peste gură ! Şi n-aveai cui te plânge, grevele nefiind
încă inventate pe atunci şi nici măcar pomeneală de un contencios administrativ”53.
„Tânăra, gingaşa şi frumoasa lui mamă” reuşea uneori să mai aplaneze
conflictele, dar gândurile ei erau în altă parte, către altă faţă bisericească. De aici şi
până la adulter n-a mai fost decât un pas, cel de-al doilea fiind părăsirea domiciliului
conjugal. Creangă a fost nevoit să-şi crească singur copilul, să-l pregătească pentru o
carieră de intelectual, aşa cum s-a priceput mai bine, recurgând şi la serviciile unei
nemţoaice – M-me Braun - să-l înveţe limba lui Göthe64. Căci Viena şi Berlinul erau,
ca şi Parisul, marile centre culturale ale occidentului european spre care râvneau tinerii
noştri.
Contrar aşteptărilor, după absolvirea cursurilor primare, Creangă şi-a înscris
băiatul la Şcoala Fiilor de Militari fără ca gestul său – scrie George Călinescu – să aibă
vreo legătură cu „vreo vocaţie ostăşească”75. La urma urmelor, era la modă, atunci, ca
preoţii să-şi înscrie odraslele la şcoli militare. În realitate, situaţia sa materială se
înrăutăţise după îndepărtarea din corpul învăţătorilor şi nu-i permitea să suporte
cheltuielile de întreţinere a copilului la Liceul Naţional, aşa că, aici la militărie,
scutirea de plata internatului i-ar mai fi uşurat din greutăţi şi, pe deasupra, nădăjduia
că armata îi garanta feciorului o slujbă sigură. Aduse un Certificat de paupertate,
eliberat de Primăria municipiului Iaşi86 care atesta că este lipsit de mijloace, dar
apăruse o altă problemă: băiatul, născut la 20 decembrie 1860, nu împlinise încă 14
ani, condiţie înscrisă în Regulamentul şcolilor fiilor de militari. Nimic mai simplu. Aşa
cum tată-său se declarase mai vârstnic ca să poată fi hirotonisit97, tot aşa, a socotit el,
că ar putea să-l facă şi pe junior apt pentru militărie. Nu avem altă explicaţie a faptului
că în toate evidenţele oştirii, Constantin Creangă e menţionat ca fiind născut la 15 sau
20 martie 1859! Aşadar cariera militară a devenit o oportunitate pentru fiul lui Ion
N. A. Bogdan, Ion Creangă, povestitorul poporal, în Amintiri despre Ion Creangă, antologie şi note de
Ion Popescu-Sireteanu, Editura Junimea, Iaşi, 1981, p. 25.
5
Constantin I. Creangă, Domniţa Maria şi copilul de casă, Bucureşti, 1905, p.16.
6
Lucian Predescu, Ioan Creangă. Viaţa şi opera, Editura «Bucovina» I. E. Torouţiu, Bucureşti, 1932, p.
22; Valeriu Cristea, Despre Creangă, Editura Eminescu, 1994, p. 15.
7
G. Călinescu, Ion Creangă (Viaţa şi opera), Editura Eminescu, Bucureşti, 1975, p.134.
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Arhivele Statului, Iaşi, dosar nr. 117/1866, fila 3, în Ion Creangă. Documente, ediţie îngrijită şi studiu
introductiv de Gheorghe Ungureanu, Editura pentru literatură, 1964, p. 218-219.
9
Ion Creangă. Documente, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Gheorghe Ungureanu, Editura pentru
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Creangă, dar nu o opţiune, cam tot aşa precum cariera preoţească pentru tată: „Militar
am fost pentru că aşa a voit tata”. Educaţia „spartană” la care îl supusese tatăl, pentru
că mama îi părăsise pe amândoi, l-a făcut pe tânăr să se simtă mai apropiat oarecum de
viaţa de cazarmă. Îşi afişa cu ostentaţie uniforma cu nasturi auriţi, ţanţoş şi autoritar,
cu o mândrie nedisimulată, fapt ce contravenea purtărilor democratice ale tatălui care
nu pregeta deloc să-i aplice câte-o sancţiune pentru a-l aduce cu picioarele pe pământ.
Şcoala Fiilor de Militari se înfiinţase la Iaşi, în 1872. Acest „colegiu militar” în
care intrau, de regulă, fii de militari asigura absolvenţilor „toate cunoştinţele de
bacalaureat în raport cu exigenţele serviciului militar plus cunoştinţele reglementelor
militare tactice şi administrative trebuincioase unui subofiţer”. Ea forma „elevi pentru
şcoala militară şi sergenţi buni pentru armată”. Cursurile erau gratuite şi aveau o
durată de 4 ani. Cei care promovau examenul de absolvire erau admişi la Şcoala de
Ofiţeri de Infanterie şi Cavalerie care funcţiona din 1872 la Bucureşti108.
După absolvirea Şcolii Fiilor de Militari din Iaşi în care nu a excelat – se
clasificase al 14-lea din 29 elevi119, – Constantin Creangă, fire nestatornică şi
aventurieră, nu împlinise vârsta majoratului când pleacă voluntar pe frontul românoruso-turc stârnind îngrijorarea părintelui său care apelează la junimistul Petre Carp ca
să intervină pe lângă premierul I. C. Brătianu pentru a-l trimite acasă pe rebel.
S-a înscris la Şcoala de Ofiţeri de Infanterie şi Cavalerie din Bucureşti,
clasându-se la finele anului I pe locul al 17-lea din 63 elevi1210. Escapadele sale
anterioare şi repetatele solicitări de a i se trimite bani nu i-au dat linişte tatălui care l-a
rugat pe Ion Slavici să-l mai povăţuiască pe copil şi să-l „monitorizeze”, cum am
spune astăzi, pe tot parcursul şcolii, obsedat fiind de bănuiala: “Nu ştiu dacă Creangă
al meu învaţă sau se lasă pe-o ureche”1311. Banii constituiau nevoia permanentă a lui
Constantin. Or tocmai banii şi sănătatea îi lipseau atunci şi institutorului Ion Creangă.
Insistent, cadetul speculează prietenia scriitorului cu Mihai Eminescu şi apelează la
sprijinul poetului. La 25 Decembrie 1878, Eminescu îl ruga pe Creangă să treacă cu
vederea eventualele „nemulţămiri” pe care le-ar avea împotriva fiului şi să-i trimită
acestuia “din când în când, bani pentru trebuinţele lui estraordinare”1412.
În cele din urmă, cu bune, cu rele, Constantin Creangă a absolvit cursurile
şcolii militare, fiind clasificat al 29-lea din 58 de absolvenţi, şi a fost avansat la gradul
de sublocotenent, în baza Înaltului Decret Regal nr. 9078 din 7 Iulie 18791513 .
Tânărul sublocotenent Constantin Creangă a fost repartizat în Corpul Flotilei
comandat de locotenent-cololonelul Nicolae Dimitrescu-Maican, viitorul general, cu
mari merite în organizarea Marinei Militare române, ale cărui fapte aveau să fie
Istoria militară a poporului român, vol. IV, Editura Militară, Bucureşti, 1987, p. 521.
„Monitorul Oastei” nr 19 din 4 sept 1877, p. 669.
12
„Monitorul Oastei” nr 22 din 28 Sept. 1878, p. 457.
13
Nicolae Ţimiraş, Ioan Creangă după documente vechi, însemnări şi mărturii inedite, cu numeroase
reproduceri de autografe, portrete şi vederi, Editura «Bucovina» I.E. Torouţiu, 1933, p. 260.
14
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contestate însă ulterior. Se instruia alături de camarazii sublocotenenţi Eustaţiu
Sebastian şi Barbieri Nicolae, şi locotenentul Koslinski Emanoil care aveau să facă
strălucite cariere în marina română.
Acomodarea cu viaţa de cazarmă din Galaţi s-a dovedit a fi extrem de
anevoiasă. Comportamentul său libertin, nonconformist, moştenit probabil de la tata, ia adus numai necazuri în relaţiile cu şefii. După doar trei luni de serviciu la bordul
navei-şcoală “Fulgerul” este pedepsit de comandantul de echipaj cu opt zile de arest
pentru „neglijenţă repetată” pentru ca după încă două luni să mai încaseze şase zile de
arest, de data aceasta de la Comandantul Corpului Flotilei pentru că ar fi „maltratat un
soldat”. Îşi începuse, aşadar, cariera, păşind cu stângul. Cu toate acestea, notarea sa,
întocmită de locotenent-colonelul Maican la sfârşitul anului, consemnează că
sublocotenentul Constantin Creangă este un „ofiţer inteligent” şi are „dorinţa de a se
instrui”, încheind cu constatarea “purtare bună, ţinută curată” (?!).
Nici anul următor n-a fost de bun augur pentru tânărul ofiţer care acumulează
peste zece zile de arest cauzate de „ieşire din spital fără voie”, „neglijenţă la serviciu”,
„neexecutare de ordin” sau „lipsă de la inspecţie”1614. Şi totuşi în acest an, 1880,
sublocotenentul Creangă are şansa primei deplasări în străinătate fiind inclus într-o
comisie de specialitate, condusă de locotenent-colonelul N. Dumitrescu-Maican cu
misiunea de a a recepţiona o canonieră comandată de guvernul român la Stabilimentul
Tehnic Triestino din Triest (Austro-Ungaria). Fără îndoială, aparenta sa cultură
generală şi mai ales sumarele cunoştinţe de limbă germană au fost criteriile care au
contat în cooptarea fiului marelui povestitor în această delegaţie din care au mai făcut
parte căpitanul Drăghicescu Mihail, locotenentul Irimescu Ilie şi sublocotenenţii
Calotescu Alessandru şi Barbieri Nicolae1715.
Adusă în ţară, străbătând Marea Mediterană, cu o viteză de 9 noduri, această
canonieră a primit numele de „Griviţa” în amintirea faptelor de arme din Războiul de
Independenţă. Noua navă de luptă intrată în dotarea Marinei române avea un
deplasament de 110 tone, o lungime de 23, 8m, lăţime de 5,4 m, fiind înarmată cu
două tunuri de 57 mm şi două de 37 mm1816.
Şi iată cum fiul lui Ion Creangă şi-a înscris numele în jurnalul de bord al
canonierei „Griviţa”!
Voiajul mediteranean şi înclinaţia spre aventură i-au aprins dorinţa tânărului
matelot de a urma cursurile Academiei navale din Brest. Visul său nu s-a putut
îndeplini şi nici măcar râmânerea în corpul Flotilei pentru că notarea de serviciu pe
anul 1880 îi curma brusc continuarea carierei marinăreşti: „caracter uşurel, puţin
serios, n-are conştiinţa datoriei, nu este pătruns de datorile ce incumbă unui ofiţer,
prea familiar cu soldaţii, n-are ţinuta curată, face datorii pe care nu le poate plăti,
Serviciul Istoric al Armatei, Memoriul lui Constantin Creangă (în continuare, Memoriul), fila 3.
„Monitorul Oastei” nr 21 din 22 Iulie 1880, p. 564-565.
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trebuie totdeauna ţinut de-aproape”1917. Banii nu i-au ajuns niciodată lui Constantin.
„Nu era scrisoare adresată tatălui – scrie Lucian Predescu – în care el să nu ceară
bani peste bani ca să-şi plătească datoriile pe la cămătari şi petrecerile eventuale, în
care să nu anunţe o nouă «invenţie» pentru care-i trebuiau tot bani”2018. Anul îi
adusese şi un prim impas în dragoste: tatăl i-a refuzat consimţământul de a se căsători
cu domnişoara Natalia, fiica madamei Cristodulo Alexandri sfidând ameninţarea
feciorului că se va sinucide dacă nu va fi lăsat să ia de soţie pe cea pe care o
iubeşte2119.
La 1 Decembrie 1880, sublocotenentul C. Creangă este mutat în Batalionul 1
vânători comandat de maiorul Constantin Niculescu2220. Îşi regăseşte aici pe foştii
colegi de şcoală militară, Cantea Ion şi Bernfeld Ludovic. Cele 11 luni cât s-a aflat în
organica acestui batalion nu i-au adus o îmbunătăţire a imaginii menţinându-se
recomandarea că trebuie „ţinut aproape”.
La 1 Octombrie 1881, sublocotenentul Creangă intră în arma geniului, mai
întâi la Batalionul 2 geniu apoi la Regimentul 1 Geniu, odată cu constituirea acestuia,
fiind încadrat la compania de pontonieri de la Giurgiu. Mutat apoi la Serviciul geniu al
Corpului II armată revine, pe rând, în structura celor două regimente de geniu
existente atunci în armata română. Se instruieşte alături de vechii săi colegi de
promoţie, Dimitrie Iliescu şi Grigore Bădărău dar şi de mai tinerii Constantin Presan,
viitorul şef al Marelui Cartier General, investit apoi cu demnitatea de Mareşal al
României, şi Ion Raşcu, ajuns general, Inspector General al Geniului. Aplecarea sa
către ştiinţele politehnice şi proiectele în varii domenii de specialitate păreau a-i fi de
folos în arma geniului. Caracterizările anuale evidenţiază inteligenţa şi vioiciunea
gândirii, interesul de a-şi perfecţiona cunoştinţele, dar continuă referinţele la
neseriozitate şi recomandarea de a fi „ţinut de-aproape şi bine consiliat”2321.
La 8 Aprilie 1883, Constantin Creangă este înaintat la gradul de locotenent.
Din păcate, preocupările sale politehnice, invenţiile cu care „spera să revoluţioneze
armata” în domeniul construcţiei de poduri, „rivometrul” şi alte pseudocreaţii se
dovediseră a fi nişte utopii. Nici pasiunile de ordin spiritual nu-i lipseau: aduna
materiale pentru scrierea unei istorii a Dobrogei şi chiar încropise o lucrare pe care o
trimisese spre consultare lui Eminescu, aşteptându-i părerea. Îşi irosea inteligenţa în
zadar, visând plecarea în străinătate cu orice preţ cu speranţa că va găsi soluţia
câştigului facil al banilor. Caracterizarea din 8 aprilie 1884 e tranşantă: „Ofiţer
inteligent, dar foarte leneş în serviciu, căutând prin toate modurile de a se eschiva de
la datoriile sale şi ocupându-se cu fel de fel de lucrări pe care le numeşte invenţiuni,
dar care în realitate nu dau alt rezultat decât pierdere de timp şi pretext de a se
19
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sustrage de la serviciu. Dacă ar deveni mai serios cu vârsta şi ar dori să se corige[ze]
poate să devină bun pentru o specialitate ştiinţifică, nu cred însă a deveni un perfect
ofiţer neavând amorul meseriei”2422.
Constantin îşi înştiinţa tatăl că ar exista posibilitatea să fie trimis la Politehnica
din Paris sau la Şcoala de stat major de la Torino. Scriitorul solicită sprijin la toţi
membrii „Junimii” şi, ca urmare, Petre Carp, care era atunci ambasador la Viena, îl
recomandă cumnatului şi şefului său, ministrul de externe, Dimitrie Sturdza2523. Aşa se
face că locotenentul Creangă este trimis, în toamna anului 1884 la „Şcoala de aplicaţie
pentru geniu şi artilerie” din cadrul Academiei Tehnice Militare din Viena. Se pare că
stăpânirea limbii germane era precară, aşa încât, după mari eforturi la secţia de
construcţii hidraulice, simte nevoia unor cursuri pregătitoare în acest sens. Lipsit de
sprijin financiar şi îngrijorat de înrăutăţirea stării de sănătate a tatălui său, după mai
puţin de un an, revine în ţară. Credem că motivul întoarcerii a fost, de fapt, perfectarea
logodnei cu Olga Pătru, fiica unui negustor foarte bogat din Brăila, fapt care se petrece
la 9 aprilie. În toamnă se întoarce la Viena la studii fără să fi luat cunoştinţă că
generalul Anton Berindei, Inspectorul General al Geniului îi scrisese, la 19 Octombrie
1885, în notarea de serviciu că „este necesitate ca acest ofiţer să fie trecut la
Infanterie deoarece ca ofiţer de geniu nu va putea niciodată face un bun serviciu”2624.
Nunta tinerilor însurăţei la care a luat parte şi Ion Creangă, mulţumit de
alegerea făcută de fiul său, a avut loc la Brăila, în iunie 1886. De acum înainte, socrul
cu o avere de peste un milion de galbeni, reprezenta garanţia că banii n-aveau să mai
constituie o problemă pentru Constantin. În luna de miere, Constantin şi Olga pleacă în
călătorie pe ruta: Iaşi-Lemberg-Viena. Aici, ca să braveze în faţa soţiei, dă examen
scris la arhitectură. La inspecţia generală din 1866, locotenentul Creangă a lipsit, dar
absenţa era justificată, el aflându-se probabil la studii. De altfel, de la 4 Martie până la
16 Noiembrie 1886, locotenentul Constantin Creangă se află, scriptic, în evidenţa
Regimentului 27 dorobanţi2725.
Prin Înaltul decret No 3279 din 1887, după propunerea făcută de ministrul de
război, locotenentul Constantin Creangă a fost avansat la gradul de căpitan2826. Mirajul
străinătăţii îl cuprindea din nou, deşi la Viena nu făcuse mare ispravă2927.
Memoriul de activitate consemnează că în perioada 1 Februarie 1887 până la 1
Aprilie 1888, căpitanul Creangă s-a aflat „la studii în străinătate”, de data aceasta la
Şcoala de stat major de la Bruxelles. În acest timp, comandantul Regimentului 2 geniu
24
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în structura căruia figura căpitanul Creangă propunea: „acest ofiţer va trebui mutat
din Geniu, făcând studii de Stat Major în Belgia”, opinie împărtăşită şi de generalul
Anton Berindei3028. Întors de la Bruxelles, căpitanul Creangă este încadrat la
Regimentul 19 dorobanţi unde se prezintă abia la începutul lunii August 1888.
Era de aşteptat ca trecerea anilor, experienţa acumulată în străinătate, poate că
şi noul statut de om căsătorit şi tată al unei fetiţe – Letiţia – născută în acel an să-l
maturizeze, să-l facă mai răspunzător faţă de misiunea pe care o avea de îndeplinit.
Într-adevăr, după ce a fost numit comandant al Şcolii regimentare,
comportamentul căpitanului Constantin Creangă părea total diferit faţă de cel din anii
tinereţii sale ostăşeşti. Caracterizarea făcută, la 1 Septembrie 1888, de comandantul
Regimentului, colonelul Eustaţiu, este edificatoare: „Caracter demn şi bun camarad.
Regulamentele le cunoaşte destul de bine. Atitudinea sa înaintea trupei este sigură şi
impunătoare”.
Am scris mai înainte „părea total diferit” pentru că era doar o impresie de
moment. După mai puţin de un an, ofiţerul, cu un temperament coleric moştenit
genetic, revine la vechile sale metode de instruire, aidoma „metodelor pedagogice” ale
părintelui său, recurgând la conducerea dictatorială, aplicarea abuzivă a pedepselor,
maltratarea subordonaţilor. Reacţia şefilor este pe măsură; la 14 August 1889,
căpitanul e pedepsit de comandantul Diviziei cu 30 de zile de arest „pentru abateri
grave de la serviciu şi măsuri necugetate luate asupra inferiorilor”, iar notarea făcută
de generalul Cruţescu este la fel de necruţătoare: „La Inspecţia ce am făcut Companiei
sale, chiar la reşedinţă, am constatat o nepăsare şi o neglijenţă condamnabilă, atât în
administraţie cât şi [în] modul de a exercita Comandamentul. Am întâmpinat
reclamaţiuni din toate părţile pentru măsuri necugetate luate asupra inferiorilor săi,
ceea ce m-a făcut a-i aplica o mare pedeapsă disciplinară şi a cere mutarea sa într-un
Regiment permanent”3129.
În ultima zi a anului 1889, genialul povestitor se stinge din viaţă, grăbit să-l
ajungă pe Eminescu, trecut în eternitate cu şase luni şi jumătate mai înainte. Căpitanul
Creangă, prezent la funeralii, oferă o parte din banii moşteniţi de la tată pentru
tipărirea scrierilor acestuia. Un gest minor al fiului în raport cu meritele “născătorului
său” avea să considere A. D. Xenopol3230.
Odată dispărută călăuzirea paternă, căpitanul devine din ce în ce mai
dezinteresat de armată, lansându-se în afaceri cu hârtia de ţigară cu speranţa
dezvoltării unei afaceri profitabile care să-i aducă bani mulţi. Din nefericire, firea sa
nestatornică, nesupusă şi aventurieră „nu a fost susţinută – conchide G. Călinescu –
nici de inteligenţă, nici de cultură”3331.
După concedii medicale repetate şi discutabile ca temei, la 16 Ianuarie 1892,
căpitanul Constantin Creangă demisionează din armată, spre nedumerirea şi
30
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dezabrobarea şefilor şi camarazilor săi. Potrivit opiniei ginerelui său, Nicolae Ţimiraş,
decizia ofiţerului are trei cauze: temperamentul nestatornic şi înclinat spre libertate şi
independenţa absolută; situaţia materială bună, dobândită prin căsătorie; moartea
timpurie a tatălui pe care l-a ascultat din copilărie fără să cârtească3432. Explicaţia cea
mai plauzibilă a gestului său ne-o dă chiar autorul, după patru ani: „...Dar tot am să vă
spun împrejurarea cum de-am ajuns eu negustor din coşcogea-mi-te căpitanul şi încă
negustor de piei de purici, adică – s-avem iertare – de hârtie de ţigară. Apoi, mai întâi
de toate, trebuie să ne înţelegem: Nici oştirea nu era pentru mine cum nu eram, se
vede, nici eu pentru dânsa. Şi mai în scurt, nici tata popă, că s-a răspopit, şi nici eu
soldat că m-am descătănit. Ion Creangă a lepădat rantia şi potcapul şi s-a făcut
negustor de tutun, iar eu, descingând sabia, m-am apucat de hârtie de ţigară. Mai
mare păcăleală nici că se poate”3533.
Într-adevăr, mai mare păcăleală nu se putea. Afacerea cu fabricarea foiţei de
ţigară a eşuat în pofida gălăgioasei reclame „Ori fumaţi hârtia Creangă, ori daţi
dracului tutunul !”. Încercarea de a amesteca literatura cu comerţul prin tipărirea pe
pacheţelele cu foi de ţigară a fotografiilor şi extraselor din operele clasicilor români, şi
tentativa de atragere a dăscălimii în vânzarea „ierbii dracului” n-au avut sorţi de
izbândă.
Nici administrarea cofetăriei şi plăcintăriei, nici „cozonacii moldoveneşti” sau
ceaiul „Pax”, nici Casinoul de vară din Constanţa, nici comerţul cu bragă nu l-au ajutat
pe Constantin Creangă să iasă din marasmul în care intrase după ieşirea din armată.
Ba, mai mult decât atât, toate nereuşitele sale în afaceri au avut consecinţe
grave asupra familiei. În 1904, soţia lui, acum mamă a patru copii, nu mai suportă
situaţia şi solicită divorţul3634. Despărţirea efectivă a celor doi se produce abia peste
doi ani. Olga se recăsătoreşte cu Grigore Stegaru, vechiul partener de afaceri al
fostului soţ. Constantin Creangă îşi reface pentru scurt timp viaţa de familist cu o
oarecare Nonia cu care nu a avut copii, deşi aceasta i-a cerut pensie alimentară după
despărţire3735. Îşi încearcă norocul în politică candidând la 18 februarie 1911, pentru
Camera Deputaţilor, la un colegiu din judeţul Neamţ, dar fără succes aşa cum se
întâmplase şi mai înainte la Fălciu.
Îndeletnicirile publicistice, căci de cele literare nu poate fi vorba, ale fiului
marelui povestitor constituie un subiect de care nu merită să ne ocupăm, pentru că , din
acest punct de vedere, aşchia a sărit mult prea departe de trunchi.
După demisia sa din rândul cadrelor active ale armatei, Constantin Creangă a
fost în evidenţa Regimentului de infanterie „Mihai Viteazul” No 6, cu gradul de
Nicolae Ţimiraş, op. cit., p. 262.
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căpitan în rezervă, dar nu a participat la nicio concentrare până la mobilizarea care a
precedat intrarea României în cel de-al Doilea Război Balcanic. Astfel, la 23 Iunie
1913, căpitanul Constantin I. Creangă este încadrat la Regimentul 80 infanterie
rezervă, în funcţia de comandant al companiei a 8-a.
La vârsta de 53 ani, călit în lupta pentru existenţă, a ajuns în sfârşit la
maturitate deplină.
Participă la campania din Bulgaria din vara anului 1913, la sfârşitul căreia
primeşte aprecieri elogioase din partea superiorilor cu privire la modul ireproşabil în
care şi-a instruit şi condus subordonaţii. Foaia calificativă a căpitanului Constantin
Creangă, întocmită pentru perioada 23 Iunie-31 August 1913, evidenţiază starea bună
de sănătate, fizicul plăcut, rezistenţa, vioiciunea, educaţia militară distinsă, inteligenţa,
tactul cu care şi-a condus compania. „Pentru dragostea ce are pentru soldat, pentru
serviciile ce real a adus corpului – scrie comandantul de regiment – căpitanul
Creangă ar merita să fie înălţat la gradul de maior”, iar Comandantul Brigăzii 33
infanterie, generalul George Solacolu susţine propunerea şi consideră că ar trebui „a i
se da ca o recompensă bine meritată şi decoraţia Ordinul «Coroana României» cl Va”3836. La finele anului, este decorat cu medalia „Avântul Ţării”.
Sub aceste auspicii, a început ultima parte a carierei militare a lui Constantin
Creangă. De data aceasta, a păşit cu dreptul.
După demobilizare, căpitanul Creangă revine, ca ofiţer de rezervă, în structura
Regimentului „Mihai Viteazul” No 6. Nu susţinuse examenul de maior ceea ce era un
impediment pentru soluţionarea propunerii de înaintare în grad, dar comandantul
Brigăzii 8 infanterie insistă să fie avansat şi decorat.
Prin Înaltul Decret Regal No 2087, căpitanul în rezervă Creangă Constantin
este înaintat la gradul de maior în rezervă, la 10 Mai 1914.
Prezent la concentrarea din 1914 în cadrul Regimentului 46 infanterie, a fost
numit la comanda Batalionului III. Şi de data aceasta foaia calificativă abundă în
aprecieri elogioase asupra activităţilor desfăşurate. Se releva faptul că deşi e retras
demult din rândul ofiţerilor activi, maiorul rez Constantin Creangă este încă destul de
apt pentru serviciul militar, este energic şi hotărât, s-a pus la curent cu regulamentele
militare, a comandat efectiv Batalionul III în toate exerciţiile la care a luat parte,
remarcându-se – ţineţi-vă bine – prin „darul ce are de a-şi apropia soldatul”. Câtă
diferenţă faţă de caracterizarea de la început de carieră când era acuzat că îşi maltrata
subordonaţii ! Se reînnoieşte propunerea de a fi decorat cu „Coroana României”397.
La 24 noiembrie 1914, maiorul rez Constantin Creangă este „chemat în
activitate până la noi ordine” în cadrul Regimentului „Mihai Viteazul” Nr 6 şi numit la
comanda Batalionului III unde îşi dovedeşte calităţile de militar desăvârşit. Foaia
calificativă de la finele anului 1915 în care semnează comandantul de regiment,
comandantul Brigăzii 8 Infanterie şi cel al Diviziei IV Infanterie reprezintă un portret
38
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complet al personalităţii maiorului rez Constantin Creangă, ajuns la vârsta deplinei
maturităţi‚ sperăm portretul veridic al unui om care ar fi meritat să aibă o carieră
militară strălucită, aşa cum au avut mulţi din camarazii săi. Redăm câteva extrase
semnificative: „Ofiţer inteligent, ambiţios, cu dorinţa de a se distinge şi manifestă
dragostea sa pentru soldat şi pentru cariera armelor, a lucrat cu hotărâre şi pricepere
şi a asimilat în timp scurt cunoştinţele profesionale necesare gradului său şi arta de a
conduce şi comanda în variatele situaţiuni şi exerciţii. Însuşiri sufleteşti prea bune,
ţinută militară, inteligenţă sprijinită de aleasă cultură generală, darul de a şti să
vorbească trupei sânt calităţi reale care i-au înlesnit să aibă ascendent şi autoritate
morală asupra subordonaţilor. Bună educaţiune şi disciplină din convingere. Iubeşte
şi se îngrijeşte de soldat” (Comandantul Regimentului „Mihai Viteazul Nr 6, colonel
Mladian).
„Ofiţer inimos, a ştiut să sădească şi în inimile ofiţerilor şi soldaţilor dragoste
pentru armată şi avântul pentru sacrificiu” (comandantul Brigăzii 8 infanterie, general
Ion Dragalina).
„Este foarte inteligent, cu multă inimă şi foarte devotat serviciului. Menţin
propunerea făcută a i se acorda Ordinul «Coroana României» cl V-a (comandantul
Diviziei IV, general Th. Gheorghiu)4038.
Cu aceste calităţi a intrat maiorul rez. Creangă în încleştările primei campanii a
armatei române din Războiul de Întregire a Neamului. Pe cât de entuziasmat o fi fost
fiul lui Ion Creangă de avântul iniţial al batalioanelor româneşti pe frontul din Carpaţi,
pe atât de mâhnit era la sfârşitul lunii septembrie 1916 când trupele române se
retrăgeau dinspre Braşov, Prejmer, Întorsura Buzăului, valea Bâscăi Mici către
Nehoiu. Moartea îl urmărea. Acoperit de pâmânt în urma unei explozii unui obuz
inamic, a fost salvat în grabă de către ostaşii săi39. La postul de comandă al
batalionului său din Regimentul 83 infanterie, maiorul Creangă, blazat, se întreba ce
caută el aici, „om bătrân şi nepriceput”, aici unde „este adevărată moarte de om” şi
luase hotărârea: „Mâine o iau din loc, frăţioare !”4140.
La 15 octombrie 1917, maiorul Creangă a fost numit comandantul
Regimentului 8 vânători, partea sedentară. Avea 57 de ani şi era bolnav4241.
Marcat de ororile războiului, cu o sănătate şubredă, cu o suferinţă cronică de
rinichi, maiorul Constantin Creangă se stinge din viaţă, în martie 1918, la Spitalul Sf
Spiridon din Iaşi. Gradul de locotenent-colonel şi decoraţia promisă i-au fost acordate
post-mortem. A fost înmormântat la cimitirul „Eternitatea” din Iaşi în apropierea
iubitului său părinte.
Scrie Jean Bart: „Sărac a murit căpitanul Creangă ca şi tatăl lui. Nu moştenise
decât o bogată imaginaţie.”4342.
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La fel ca şi în cazul tatălui său, data naşterii lui Constantin Creangă stârneşte
controverse. Pentru că fiul povestitorului humuleştean are o dată de naştere oficială –
19 decembrie 1860 – consemnată de Mărturia de naştere şi botez4443 din 12 Martie
1863, semnată de iconomul I. Anastasiu, şi mărturisită chiar de el, „fiind eu născut ca
neoamenii, la 19 decembrie 1860, în ajunul Sfântului Ignat, când se taie porcii”4544, şi
alta oficioasă – 15 sau 20 Martie 1859 – înscrisă în toate documentele militare
referitoare la parcursul său ca ofiţer în oştirea română. Are cariera militară împărţită în
două: prima de elev al Şcolii fiilor de militari, al Şcolii Militare de Infanterie şi
Cavalerie şi de ofiţer activ (1872 – 1892) şi a doua de ofiţer în rezervă (1892 – 1918),
prezent cu regularitate la concentrări după 1913 şi chiar participant la campanii
militare. A renunţat la cariera de ofiţer activ convins fiind că nu era făcut pentru asta,
aşa cum avea să declare mai târziu: „Bine am făcut de am părăsit oştirea pentru că tot
nu făceam eu vreo brânză mare întrânsa”4645.
În ce ne priveşte, credem că firea sa aventuroasă, idealismul său, păcatele
tinereţii, tentaţia spre o îmbogăţire rapidă, dar şi neşansa au fost piedici serioase în
calea accederii lui spre o ierarhie militară.superioară.
Dintre cei patru fii ai lui Constantin Creangă – Letiţia, Horia, Silvia şi Ion –
doar băieţii au avut tangenţă cu armata. Pentru ei, cariera militară nu a fost o profesie,
ci o obligaţie. Horia Creangă, născut la 20 iulie 1892, în Bucureşti, s-a înscris în 1913
la Şcoala Superioară de Arhitectură. În paralel îşi satisface serviciul militar în
sistemul cu termen redus, astfel că la intrarea României în Războiul de Întregire a
Neamului, era deja sublocotenent de rezervă. La intrarea României în Războiul de
Întregire, Horia Creangă pleacă pe front şi participă la ofensiva trupelor române în
Transilvania. Specializat, ca şi tatăl său, în arma geniului, sublocotenentul este
comandantul unui pluton de pionieri. La sfârşitul lunii octombrie 1916, subunitatea sa
îndeplinea o misiune de tăiere a sârmei ghimpate pentru pregătirea asaltului
infanteriei, în apropierea podului de peste Olt de lângă Făgăraş.
Un comunicat oficial din 19 Octombrie st.v. înştiinţează că pe Frontul de Sud
„situaţia e neschimbată”, dar se înregistrează următoarele pierderi: morţi – 4 ofiţeri, 10
trupă şi 39 soldaţi; răniţi – 39 ofiţeri, 6 trupă, 34 sergenţi, 56 caporali şi 353 soldaţi;
dispăruţi: 3 sublocotenenţi, 3 sergenţi, 10 caporali şi 60 soldaţi. Între cei dispăruţi era
şi „sublocotenentul rez Horia Creangă din Batalionul 2 pionieri”4746. De fapt, în
tumultul puternicii ofensive declanşate de inamic, Horia Creangă a fost luat prizonier
în zona Şercaia. De aici a fost transportat în Germania şi internat în lagărul de
prizonieri de la Stralsund de pe insula Danholm din Marea Baltică. Tot aici s-au mai
Jean Bart, Ion Creangă, în Amintiri despre Ion Creangă, antologie şi note de Ion Popescu-Sireteanu,
Editura Junimea, Iaşi, 1981, p. 170.
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aflat şi alţi intelectuali români ca scriitorii D. Nanu, Gheorghe Brăescu, Eugen Todie,
Horia Furtună, Titus Hotnog, Cezar T. Stoika4847 , inginerul Cristea Mateescu ş.a. Din
mărturiile unor supravieţuitori, rezultă că regimul de captivitate de la Stralsund era
foarte dur ceea ce l-a făcut pe viitorul mare arhitect român să afirme că acolo i s-a
făcut „scârbă de omenire”4948.
Aşa-zisa carieră militară a lui Horia Creangă ia sfârşit odată cu repatrierea din
1918. Îşi reia studiile şi, alături de fratele său Ion, de viitoarea soţie, Lucia
Dumbrăveanu şi alţi colegi, urmează cursurile la L’Ecole de Beaux Arts din Paris.
Adevărata carieră a lui Horia a fost arhitectura, el fiind liderul unei generaţii strălucite
de arhitecţi români din perioada interbelică. S-a stins din viaţă, la 1 August 1943, în
celebrul spital AKH din Viena, în urma unei complicaţii renale, ca şi tatăl său.
Ion (1898-1931), al doilea fiu al lui C.I. Creangă, a absolvit tot arhitectura, a
fost , ca şi fratele său, sublocotenent de rezervă, dar la un regiment de artilerie. Un
grav accident de automobil a pus capăt vieţii unui tânăr arhitect care călca pe urmele
fratelui său.
Letiţia, fiica cea mai mare a lui Constantin s-a născut în 1888. S-a căsătorit cu
gazetarul Nicolae Ţimiraş care, ulterior, a practicat avocatura. Unicul lor fiu, Nicuşor
Ţimiraş (1912-1996) a fost diplomat.
Silvia, născută în 1894, s-a căsătorit în anul 1920 cu Gheorghe
Constantinescu,.a decedat în 1940 şi e înmormântată la cimitirul Bellu.
În familia arhitecţilor Horia Creangă şi Lucia Dumbrăveanu, s-a născut
Michaela, în 1923, la Versailles. Întrucât părinţii s-au despărţit, Michaela a fost
crescută de mătuşa ei, Letiţia, fiind adoptată în familia Ţimiraş. S-a înscris la
facultatea de arhitectură din Roma, dar după moartea tatălui ei, a revenit în Bucureşti
unde l-a cunoscut pe viitorul soţ, atunci sublocotenentul de artilerie antiaeriană,
Constantin Mihăescu. Aşa se face că unica strănepoată a lui Ion Creangă şi-a legat
viaţa de un militar de carieră, o carieră însă, plină de dramatism. Am avut fericirea să
stau de vorbă cu aceşti oameni minunaţi care îşi trăiesc bătrâneţile, singuri, într-un
apartament din Bucureşti. Cei doi copii ai lor au emigrat în SUA, după ce au absolvit
studiile superioare în România. Aşa au ajuns urmaşii direcţi ai scriitorului humuleştean
să trăiască astăzi, dincolo de Ocean.
Constantin Mihăescu, născut la 12 decembrie 1920, absolvent al Şcolii Militare
de Ofiţeri de Artilerie Antiaeriană, la 10 mai 1941, comandant de baterie trageri în
Regimentul 1 Art. AA, participă la campania din Est a celui de-al Doilea Război
Mondial, este rănit în bătălia de la Stalingrad şi detaşat la Comandamentul Apărării
Antiaeriene a Capitalei. La 1 mai 1944 a fost înaintat locotenent, iar după încheierea
războiului a ocupat funcţii în şcoli militare şi centre de instrucţie de artilerie
antiaeriană. Avansat căpitan în 1947, urmează cursurile Academiei militare în
perioada 1949-1951 la absolvirea căreia e înaintat la gradul de maior. În 1959 era
48
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locotenent-colonel şi şef de stat major al Diviziei 4 Artilerie Antiaeriană Mixtă, la
Târgu Jiu, autor a numeroase inovaţii în domeniul optimizării instrucţiei tragerilor
antiaeriene. În acelaşi an e arestat şi condamnat la 17 ani de închisoare de către
autorităţile regimului comunist pentru fapte considerate atunci „infracţiuni de uneltire
contra ordinii sociale”. Craiova, Oradea, Gherla, Periprava, Galaţi, Jilava, Văcăreşti
sunt „garnizoanele” care l-au găzduit pe Constantin Mihăescu – era degradat militar –
până în 1964 când a fost eliberat.
Cum a supravieţuit Michaela Creangă-Mihăescu cu cei doi copii, în acest timp
? S-a angajat ca muncitoare necalificată la descărcat vagoanele cu buşteni în gara
Vădeni de lângă Târgu Jiu ! Soţul ei, fostul şef de stat major de divizie a ocupat, după
ieşirea din puşcărie, funcţia de şef al vidanjorilor la Întreprinderea Canal-Apă
Bucureşti (ICAB) ! Avea doar atestatul de inginer !
La 13 martie 1969, Tribunalul Militar Bucureşti constată că „fapta pentru care
a fost condamnat Constantin Mihăescu nu a existat”5049.
Reprimit în armată şi înaintat la gradul de colonel, este încadrat la Secţia studii
şi regulamente din Comandamentul Infanteriei şi Tancurilor de unde se pensionează în
1977. Şi cu aceasta cariera militară a lui Constantin Mihăescu nu s-a încheiat. Ea a
continuat în 1990 când a fost rechemat în activitate, avansat la gradul de general de
brigadă şi numit pentru scurt timp la comanda Apărării Civile.
În prezent, soţul strănepoatei lui Ion Creangă este general de armată (ret) şi
are planuri măreţe privind îmbogăţirea patrimoniului Casei memoriale „Ion Creangă”
din Humuleşti, corectarea şi completarea arborelui genealogic al marelui povestitor.
Dacă pe trunchiul principal al rămurosului arbore, am identificat carierele
militare prezentate mai sus, pe trunchiurile secundare ale neamului Creangă din
Pipirig, reunit cu cel al lui Apetrii din Humuleşti, au crescut şi cresc roade bogate
reprezentând profesii diverse: slujitori ai bisericii, militari, profesori, avocaţi,
funcţionari, dar mai ales oameni gospodari care duc mai departe faima celor de
odinioară şi păstrează în sufletul lor duhul lui Ion Creangă.
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MAREA TABLĂ DE ȘAH – SUPREMAȚIA AMERICANĂ ȘI
IMPERATIVELE SALE GEOSTRATEGICE
Gheorghiță Narcis ANDREI1
Zbigniew Brzezinski, „Marea tablă de șah. Supremația americană și
imperativele sale geostrategice”, Editura Univers Enciclopedic, Bucure;ti, 2010,
240 p.

Cartea „Marea tablă de șah - Supremația americană și imperativele sale
geostrategice” este scrisă de către Zbigniew Brzezinski, o lucrare ceînsumează un
număr de 240 de pagini, ce sunt structurate în șapte capitole, fiecare dintre ele
împărțite în trei subcapitole. Ea a apărut la editura Universul Enciclopedic în anul
2000, la București, traducerea fiind realizată de către Aureliana Popescu.
Înainte de a trece la capitolelepropriu zise, autorul realizează un scurt istoric
în care aduce în discuție faptul că timp de aproximativ 500 de ani, Eurasia a fost
centrul lumii (mai ales partea vestică), punând stăpânire peste celelalte regiuni ale
lumii.Această situație i-a permis să controleze teritoriidupă bunul plac – aducând
materii prime pentru a se dezvolta, la sfârșitulsec. al XX-lea s-a produs o schimbare de
ordine mondială, în care pentru prima dată în istorie o țară non-eurasiatică a rămas
singura superputere mondială și anume, Statele Unite ale Americii. Cu toate acestea,
Eurasiava rămâne importantă din punct de vedere geopolitic, atât în partea de vest, dar
și în partea deest.
Rămâne de văzut dacă SUA va reuși să se mențină singura putere mondială și
dacă,datorită politicii externe va reuși să încetinească/ oprească ascensiunea altor
puteri și cum va muta piesele pe marea tablă de șah a Eurasiei. Hitler și Stalin și-au dat
seama de importanța acestui spațiu,cei doi fiind de acord să nu permită Americii
pătrunderea în acest spațiu. Zbigniew Brzezinski, consideră că politica Americii
pentru comunitatea mondială, constă în:,,modelarea unei comunități mondiale cu
adevărat cooperante, în conformitate cu tendințele pe termen lung și cu interesele
fundamentale ale omenirii”2.Pe lângă asta, ea trebuie să aibă grijă să nu mai apară un
concurent serios la statutul de superputere.

Student la Facultate de Istorie și Geografie, Specializarea Istorie, Anul III, din cadrul Universității
„Ștefan cel Mare” din Suceava
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Primul capitol se intitulează ,,Un nou tip de hegemonie” în care autorul
vorbește despre drumul pe care l-a avut de parcurs SUA până la statutul de
superputere mondială. Dominația mondială a avut ca punct de plecare anul 1848, când
a avut loc războiul hispano-american, care o dată câștigat de americani a făcut posibil
accesul la dominația Pacificului, dincolo de insulele Hawai, îndreptându-se spre
Filipine. Apoi a urmat proclamarea la începutul sec. al XX-lea a Doctrinei Monroe,
dar și conștientizareaunui ,,destin evident” în lume, amplificat și de construirea
Canalului Panama.
Primul război mondial a găsit Statele Unite contribuind la economia mondială
cu 33% din PNB, acest lucru s-a datorat culturii în care suntîncurajate experimentele
și inovația. Participarea la acest război reprezintă o primă manifestare a Statelor
Unite pe plan mondial, aceasta realizându-se atât din punct de vedere militar cât și
politic prin cele 14 puncte ale președintelui Woodrow Wilson.
În acest context, considerăm necesară realizarea unui scurt paragraf în care să
prezentăm în ce măsură SUA ar fi ajuns putere mondială, dacă nu s-ar fi implicat în
acest război sau dacă acest război nu ar fi existat. America nu a mai continuat să se
implice în chestiunile internaționale, ci a preferat să asiste ca spectator la evenimentele
din anii 1920-1930 cu accesiunea totalitarismului în Europa.Pe lângă SUA, principalii
actori internaționali au continuat să fie statele din Europa, dar și Japonia în Extremul
Orient
Al doilea război mondial, a
fost unul
cu adevărat
„mondial”, deoarece acesta
s-a purtat
pe trei
continente și două oceane
și a reprezentat sfârșitul
pentru era europeană pe
scena mondială. Sfârșitul
războiului și declanșarea
Războiului Rece a făcut ca
lumea să
devină
una
bipolară – în care fiecare
dintre ele a făcut apeluri
Figura nr.1 Granițele Imperiului Roman și legiunile romane care
pentru adoptarea ideologiei
asigurau paza imperiului
– existând mereu tensiuni
Sursă: https://centrici.hypotheses.org/572, accesat la data de
care puteau duce la al
19.04.2022
treilea război mondial.
Este interesant faptul
că blocul chino-sovietic avea control asupra majorității Eurasiei, dar extremitățile
sale, precum și ale Orientului Mijlociu, au fost sub influența Statelor Unite (și în
zilele noastre extremitățile Eurasiei și Orientului Mijlociu continuă să fie sub
influență americană).
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În continuarea capitolului, Brzezinski, amintește de primele formațiuni politice
ce s-au impus ca puteri. Prima putere amintită este Imperiul Roman, care după 2
secole de cuceriri a ajuns să stăpânească teritorii pe 3 continente (Europa, Asia și
Africa) ajungând la apogeu în anul 211. Această accesiune a fost posibilă datorită
drumurilor ce străbăteau imperiul ajutând la deplasarea trupelor pe uscat,navelor
(comerciale sau de război) și armatei (Figura 1), care asigura liniștea imperiului la
granițe. Deși astăzi ar fi considerată o putere regională, trebuie să ținem cont și de
faptul că orizontul geografic era mai limitat în acel timp. Sfârșitul acestuia a survenit
din trei cauze importante: dimensiunea teritoriului, care nu mai putea fi administrat
de la un sigur centru de putere(dar împărțirea acestuia în două în anul 395 nu adus la
un rezultat pozitiv), al doilea motiv rezultă din încrederea de sine ce o căpătase
imperiul, ceea ce a dus la un hedoism cultural, iar ultimul motiv ar fi inflația.
O altă mare putere (contemporană cu Imperiul Roman) era China antică, care
s-a format prin unificarea statului Ch’in , în timpul căreia s-aînceput construcția
Marelui Zid Chinezesc. Următorul imperiu chinez a fost sub conducerea Dinastiei
Han, avea la începutul erei creștine un număr de 57 mil.de locuitori și cuprindea
teritorii ca Coreea de azi, părți din Mongolia, dar și o mare parte din China zilelor
noastre. Sfârșitul acestuia avea să vină în anul 220 dr. Hr. din cauza frământărilor
interne, cât și separării în regate, care aveau să fie reunificate în anul 589 în timpul
dinastiei
Ch’Ing.Secolul al
XVIII-lea găsește o Chină
puternică care avea state tributare
ca Thailanda, Coreea, Indochina,
Birmania sau Nepalul de astăzi,
întinderea sa fiind
una
considerabilă, stăpânind zone ce
cuprindeau extremitatea estică a
Rusiei de astăzi, sudul Siberiei
până la lacul Baikal, Kazahstanul
de astăzi precum și spre Oceanul
Indian, având sub administrație
teritorii ca Laos și Vietnamul de
Nord.Căderea imperiilor chineze
au la bază motive ca lipsa de
creativitate în domeniul militar
sau economic, dar și factori
interni precum ,,barbarii” (mongoli),precum și implicarea occidentalilor.
După China, o altă putere a fost Imperiul Mongol care a reușit să învingă state
puternice ca Sfântul Imperiu Roman, Regatele Poloniei și Ungariei, cnezatele rusești,
Califatul Bagdadului și apoi dinastia Seng din China. Genghis-Han și urmașii săi au
urmărit să întărească controlul asupra acestui teritoriu, ceea ce au și făcut, spații pe
Figura nr. 2 Marea tablă de șah a Eurasiei
Sursă: Zbigniew Brzezinski, Supremația americană și
imperativele sale geostrategice, Editura Enciclopedică,
2000, București, p. 46.

311

care astăzi geopoliticienii îl numesc heartland-ul. Este de menționat că abia după
aproximativ 500 de ani mai târziu, blocul chino-sovietic a reușit să atingă și chiar să
depășească ca mărime această suprafață. Structurile administrative ale imperiilor
roman și chinez au jucat un rol important în menținerea lor ca stat. Nu același lucru
s-a întâmplat și cu imperiul mongol, unde dominația politică era asigurată prin
cucerire militară, nu exista o clasă conducătoare care să se regenereze, iar întinderea
exagerat de mare a statului a dus la preluarea de către aceștia a culturii locale. Toate
acestea au dus până la urmă la prăbușirea imperiului care durat 2 secole (12061405), Europa devenind astfel principalul jucător mondial. Spania a ajuns o putere
în Europa și a rămas până la jumătatea sec. al XVII-lea, având teritorii peste ocean
începând cu sec al XV-lea - aspirând la statutul de putere mondială. Aceasta a folosit
religia ca doctrină de unificare dar și ca ,,zel misionar imperial” . Având în vedere
rivalitatea cu Portugalia, a fost nevoie de arbitrajul papei pentru a semna tratatele
(Tordesilla din 1494 și Saragossa din 1529) privind zonele de influență.Statutul de
putere mondială nu a fost atins de aceasta, țări ca Anglia,Franța sau Olanda vânând
același lucru. După Spania, principala putere europeană a fost Franța, care prin
Napoleon I a ajuns la maximul dominației sale, până în 1815. Brzezinski spune că
dacă ar fi câștigat lupta contra coaliției internaționale, Napoleon ar fi dobândit nu
numai victoria dar și statutul de putere mondială. Următorul secol avea să fie dominat
de cătreMarea Britanie, despre care se spunea că pe teritoriul său nu apune soarele
niciodată. Această dominație este rezultatul atât a modului de gândire al diplomației,
dar și mai târziu a unei alianțe anglo-franceze ce avea ca scop să împiedice dominarea
continentului de către Imperiul Prusiei sau Imperiul Rusiei. Odată cu
începereaprimulului război mondial, singura putere mondială nu mai era pe teritoriul
Eurasiei, ci pe malul celălalt al Oceanului Atlantic, și anume, Statele Unite ale
Americii.
În al doilea capitol ,,Marea tabla de șah eurasiatică” (Figura nr.2),Brzezinski
pune în evidență importanța Eurasiei și principalele caracteristici ale acesteia.Apare și
o putere non-eurasiatică care are un rol hotărâtor în modul în care ,, administrează”
Eurasia. Puterea Eurasiei cumulată o depășește pe cea a Americii. Aici se află cea mai
mare populație, cele mai multe zăcăminte, cea mai mare parte din industrie, mare parte
din resursele energetice ale lumii, toate puterile nucleare, declarate și nedeclarate (în
afară de una declarată și una nedeclarată). Avantajul Americi e că Eurasia nu este o
unitate din punct de vedere politic și atunci nu o poate depăși ca supremație.
Autorul arată că majoritatea americanilor nu sunt interesați în mod special de
ideea că statul lor este o putere mondială. Acest lucru este și adevărat, că poate pe
cetățeanul de rând nu-l interesează în mod special că statul lui este o putere mondială,
ce îl interesează mai mult e să trăiască într-o societate în care îi sunt respectate
drepturile și în care poate să se dezvolte. Dar ca excepție este momentul în care
apare o amenințare asupra democrației. Importanța geografiei este și ea una majoră Brzezinski evidențiază vorbele lui Napoleon precum că geografia unei țări poate
determina politica externă a acesteia. Pe lângă asta, așezarea geografică a fost cauza a
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unor războaie care au avut loc dealungul timpului . Ca să înțelegem mai bine, un astfel
de exemplu este războiul franco-german, (1870-1871) terminat cu victoria celei din
urmă și ocuparea provinciilor Alsacia și Lorena, provincii cu multe resurse naturale.
Pe lângă aceasta, un punct geografic strategic (Strâmtoare Gibraltar, Canalul Suez sau
Singapore) poate aduce beneficii statului care are acces la el și care au fost folosite
ca puncte de bifurcație și ca puncte de control pe timpul imperiilor.Nu trebuie să
uitămmanifestarea extremă a legăturii dintre naționalism
și
posesiunea
teritorială,unde cu ușurință găsim un corespondent în Germania Nazistă,prin dorința
sa de a realiza un ,,Rich de o mie de ani” care să aducă toți germani sub umbrela
sa, dar și dorința de a stăpâni populațiile slave și de a avea un control asupra
grânelor din Ucraina.
Brzezinski îl citează pe Helard Mackinder care enumeră principale calități
pentru dominare mondială: ,,Cine conduce Europa de Est stăpânește heartland-ul ;
Cine conduce heartland-ul stăpânește Eurasia și Africa; Cine conduce Eurasia și
Africa stăpânește lumea”3.
Menținerea puterii de către Statele Unite trebuie să aibă în vedere două,
aspecte: un prim aspect este
identificarea acelor state care
ar produce în spațiul Eurasiatic
schimbări
la
nivel
internațional,
și al doilea
aspect
ar fi cooperarea,
contracararea
și/sau
controlarea statelor pentru a-și
menține și promova influența.
Brzezinski prezintă
mai
departe ceea ce înseamnă un
pivot
geopolitic.
În
majoritatea cazurilor pivoții
pot fi folosiți ca state tampon.
Aici putem da exemple ca
Belarus/Ucraina
ca
state
tampon între Rusia și NATO
sau în Antichitate când Figura nr.3 ,,Capul pod de al democrației” și
autoritățile Imperiului Roman influențele franceze și germane în Europa și Africa
au pus pe sarmații iazigi ca Sursă: Zbigniew Brzezinski, Supremația americană și
tampon între Dacia și Imperiul imperativele sale geostrategice, Editura Enciclopedică,
Roman. Autorul consideră că An 2000, București, pag. 77.
cei mai importanți pivoți geopolitici sunt: Azerbaidjan,Ucraina, Coreea de Sud, Iranul
și Turcia. Jucătorii geostrategici cheie sunt: China, Rusia,India, Germania Franța, iar
3

Ibidem, p. 51.
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state ca Marea Britanie, Japonia sau Indonezia, deși foarte importante, nu se califică
pentru acest statut.
Consideră, totuși, că Marea Britanie se califică pentru statutul de jucător
important, deoarece să nu uităm de implicațiile în diverse operațiuni militare
internaționale, faptul că este a cincea economie a lumii, țara este membră a consiliului
de securitate cu drept de veto, dar și bazele militare ce le deține în afara teritoriului
său4.
Al treilea capitol ,,Capul de pod al democrației”, (figura nr.3 ) face referire la
partea vestică a Eurasiei, în care autorul face o descriere a statelor, în special a Marii
Britanii, Franței și Germaniei. Autorul consideră că o Europă Unită din punct de
vedere politic, cu o populație de 400 de mil. loc. (la momentul respectiv) cu un nivel
de trai dezvoltat ar reprezenta o putere mondială. Totodată ea reprezintă o trambulină
de lansare a democrație către centrul Eurasiei, și o atracție pentru a stabili relații de
legătură cu statele aflate în estul Europei, precum, Rusia, Belarus și Ucraina.
În continuare Brzezinski realizează o analiză a principalelor state din Europa care sunt
și de altfel principalele motoare economice
ale continentului. Franța se crede
îndreptățită să revendice rolul de conducătoare a Europei în ciuda faptului ca a
pierdut influența asupra securității majorității țărilor africane francofone, prin
pierderea Vietnamului și a Algeriei. Dar această idee se lovește de două dileme. Una
se referă la capacitatea statului Francez de a păstra loialitatea SUA față de Europa, dar
să păstreze influența americană la un nivel scăzut , și în același timpsă mențină
parteneriatul franco-german ca principalul motor din punct de vedere politic
/economic, dar și să împiedice Germania să devină principalul conducător al
continentului.
Odată cu reunificarea Germaniei, s-a dat Franței un impuls pentru a o include
pe aceasta într-un cadru european. Unificarea a produs și o schimbare acontinentului
european , în sensul că Germania nu mai este o țară subordonată Franței, ci a devenit
prima putere înEuropa, cât și parțial la nivel mondial prin contribuția la principalele
organizații mondiale (și în perioada recentă Germania are o contribuție importantă la
bugetul unor instituții precum UE - care asigură 42 % din bugetul pe perioada
2021-2027 potrivit publicației Mediafa5, la ONU cu un procent de 7,141% - potrivit
unui raport din anul 20136, mai puțin în ceea ce privea bugetul NATO, dar având în
vedere războiul din Ucraina, Germania a anunțat ca va crește bugetul la 2% din PIB.
Enciclopedia, Bazele militare de peste mări ale Regatului Unit – Overseas military bases of the
United Kinkdom,
https://wikicro.icu/wiki/Overseas_military_bases_of_the_United_Kingdom#External_links, accesat la
data de 31.03 2022.
5
Mediafax, Contribuția Germaniei la bugetul multianual al UE ar urma să fie majorată cu 45%,
https://www.mediafax.ro/economic/contributia-germaniei-la-bugetul-multianual-al-ue-ar-urma-sa-fiemajorata-cu-42-19290696., accesat la data de 31.03.2021.
6
Resolution adopted by the General Assemblu on 24 december 2012,
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/238., accesat la data de 31.03.2022.
4
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Această creștere nu fost făcută numai la îndemnul aliaților, ci mai mult pentru a
asigura securitatea statului- potrivit cancelarului german7). Reconcilierea germanopolenză a avut un impact majorîn relațiile dintre cele două state și a reprezentat (încă
reprezintă) principala rampă de lansarea a influenței către țările Baltice și Ucraina.
Astfel Germania a fost principala susținătoare a Poloniei la aderarea la UE și NATO,
și împreună cu Franța și Polonia a format triunghiul de la Weimar, reprezentând o
axă geopolitică importantă pe continentul european.
După cele menționate mai sus, trebuie spus că nici una dintre cele două țări nu
au puterea de a conduce Europa de una singură, astfel că Statele Unite trebuie să
găsească o modalitate de a construi o Europă care la bază să aibă o strânsă legătură
franco- germană. Această alianță să asigure extinderea atât a Uniunii Europene cât și
a NATO în același timp în partea estică a Europei.Totuși, autorul trage un semnal de
atenție, în legătură cu creșterea importanței Europei, care ar conduce la o adaptare a
structurii NATO , pe modelul 1+1, adică Statele Unite + Europa. Acest lucru rămâne
valabil și în zilele noastre când statele s-au întărit din punct de vedere militar. În
acest sens este reprezentativă declarația președintelui Emmanuel Macron din luna
noiembrie a anului 2018 în care menționa despre o armată a Europei pentru a
reducedependența de Satele Unite ale Americii8. Despre armata europeană menționa
și cancelarul german Anghela Merkel, într-un discurs în plenul Parlamentul European
din Strasbourg9.
,,Gaura Neagră”, (Figura nr. 4 ) este titlul celui de-al patrulea capitol în care
ne este prezentată prăbușirea URSS-ului (Figura nr.4)și alternativele pe care Rusia le
are la îndemână. Începutul anilor ’90 a marcat sfârșitul Uniunii Sovietice și totodată
pierderea statului de superputere a lumii. Pe lângă asta, o lovitura pentru Rusia a mai
reprezentat-o și independența Ucrainei, ceea ce a dus la pierderea unui spațiu bogat
în resurse și a unei populații de 58 mil. loc. Pierderea Caucazului (zona fiind una
bogată în resurse energetice și de minereuri) reprezintă un temei de îngrijorarea din
pricina influenței turce de acolo. Acest gol geopolitic a fost amplificat de sistemul
comunist care a produs o deteriorare biologică a poporului rus, dar și ignoranța
regimului față de mediul de viață, ce au dus la efecte negative asupra oamenilor.
Potrivit statisticilor, la mijlocul anilor ’90 aproximativ 40 % din copiii nou născuți
HotNews.ro, Armata Germană primește 100 de miliarde de euro. Germania crește bugetul de apărare
la peste două procente din PIB https://www.hotnews.ro/stiri-international-25395631-armata-germanaprimeste-100-miliarde-euro-germania-creste-bugetul-aparare-peste-doua-procente-din-pib.htm., accesat
la data de 16.04.2022.
8
Mediafax, Monitorul apărării Emmanuel Macron inististă: UE trebuie să aibă propria ARMATĂ,
pentru a se apăra de Rusia, China și SUA/ Europa ”victima” deciziilor lui Donald Trump
https://www.mediafax.ro/externe/monitorul-apararii-emmanuel-macron-insista-ue-trebuie-sa-aibapropria-armata-pentru-a-se-apara-de-rusia-china-si-sua-europa-victima-deciziilor-lui-donald-trump17610402., accesat la data de 16.04.2022.
9
Știrile Pro tv, Merkel a cerut și ea o “armată europeană veritabilă”. A fost huduită și aplaudată
https://stirileprotv.ro/stiri/international/merkel-a-cerut-si-ea-o-armata-europeana-veritabila-nu-e-vorbade-o-armata-contra-nato.html, accesat la data de 19.04.2022.
7
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erau sănătoși, iar o cincime din elevii aflați în clasa I erauretarzi,longivitatea
bărbaților a scăzut la 57,3 ani, bilanțul natural fiind unul negativ. În continuare
autorul enumeră principalele evenimente prin care a trebuit să treacă acest popor dea lungulunui secol și anume: războiul din anul 1905 dintre Imperiul Rus și Japonia,
terminat cu victoria armatei nipone, tot în același an a avut loc Revoluția proletară
(prima), distrugerile și milioanelede viețipierdute în primul război mondial, din 1914
până în 1917, războiul civil ce a avut loc între 1918-1921 ce a produs pagube și
pierderi de vieți omenești, războiul ruso-polonez din perioada 1919-1920, încheiat cu
victoria polonezilor, apoi înființarea Gulagului ceea ce a produs eliminarea elitei prerevoluționare, industrializarea și colectivizarea forțată ce a produs foamete și
moartea a milioane de oameni în Ucraina și Caucaz, epurările/teroarea ce au avut loc
de la mijlocul anilor ’30 din care a rezultat moartea a milioane de oameni, al doilea
război mondial, restaurarea din nou a terorii staliniste, în a doua jumătate a anilor ’40
care a dus la numeroase arestări și ucideri, după care a urmat o perioadă de 40 de ani
în care Uniunea Sovietică a încercat să țină pasul cu SUA, prin creșterea influenței în
Caraibe, Orientul Mijlociu dar și în Africa în perioada anilor ‘70-’80, apoi războiul
ce l-a purtat în Afganistan (1979-1989) și nu în cele din urmă, prăbușirea Uniunii
Sovietice.
Brzezinski vorbește și de
eurasianismul
ca
doctrină
supranațională care aapărut
pentru prima dată în sec al XIXlea și care a devenit mai
folosită în sec. al XX-lea în
timpul regimului comunist ca o
alternativă
la
împiedicarea
dezintegrării Marelui Imperiului
Rus
prin
trezirea
sentimentului
național al
popoarelor. Acest concept a
căpătat și o nuanță academică
prin zicerile etnografului și geografului Lev Gumilev,care în lucrarea sa: ,,Rusia
Figura nr.4 Pierderea controlului ideologic și teritorial al
Medievală și marea stepă,
Uniunii Sovietice
Ritmurile Euroasiei și Geografia
Sursă: Zbigniew Brzezinski, Supremația americană și
ethonusului în timp istoric”,
imperativele sale geostrategice, Editura Enciclopedică.,
afirmă
că
,,ethnosul”
București, p. 109.
caracteristic
poporului
rus
reprezintă o simbioză istorică
între acesta și populații ne-ruse și avertizează că adaptarea la vest ar însemna
pierderea de către poporul rus al ,,propriului ethnos și suflet”.
Aceste opinii de integrare venite de la Moscova, au fost respinse de către
Ucraina, deoarece integrarea ar însemna pierderea suveranității naționale. Această
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hotărâre de independentă a fost susținută și din exterior pe la mijlocul anilor ’90 de
către America și Germania
Este interesant că și alte state precum ar fi Uzbekistanul, Azerbaidjanul
Turkmenistanul și uneori Moldova, Georgia sau Kazahstanul au format un bloc
neoficial pentru a nu permite Moscovei să folosească CSI (Comunitatea Statelor
Independente ) pentrua le integra în sfera ei politică.În această condiție Rusia avea
șansa de a realiza o alianță care să cuprindă state precum Iranul sau China, ceea ce ar
fi reprezentat o lovitură pentru influența SUA. Dar aceasta nu s-a realizat deoarece
Rusia nu avea prea multe de oferit și SUA trebuia să fie ,,oarbă” la materializarea
acestei coaliții sau să o aibă pe una dintre acestea în dușmănie – ceea ce ar fi dus la
pierderea accesului la noile tehnologi prin investiții. Singura cale a Rusiei pentru a nu
rămâne izolată de Europa era aderarea la UE și NATO – care este un obiectiv
nerealizabil - dar participarea la Consiliul Europei –spune autorul – ar fi un pas
concret în direcția corectă, Rusia trebuind să accepte noile realități economice și
geopolitice ale Europei pentru a putea beneficia de cooperare în comerț, investiții,
comunicare și educație. La sfârșitul capitolului Brzezinski analizează relațiile dintre
NATO și Rusia precum și modelele de cooperare dintre acestea.
Al cincilea capitol intitulat ,,Balcanii Eurasiei” (Figura nr.5) face o
descriere a zonei central asiatice care reprezintă o zonă bogată în resurse de gaz,
petrol dar și minereuri - zonă de
interes pentru principalii jucători.
Prăbușirea URSS-ului
a
marcat apariția a noi state precum
Uzbekistan,
Turkmenistan,
Kârgâzstan,
Tadjikistan
și
Kazahstan, granițele lor semănând ca
un puzzle uriaș.Acest lucru se
datorează cartografilor sovietici și
a conducătorilor de la Kremlin, care
în anii ’20 , ’30 au trasat granițele
pentru multe state și nu crearea unui
singur stat
numit Turkestan.
Considerăm căconducerea sovietică a
luat această deciziide a crea mai
multe republici pentru a fi mai ușor
de controlat respectivul spațiu. Acest Figura nr.5 Harta cu ,, Balcanii Eurasie” în care este
considerent s-a luat în vedere și reprezentată limita acestora, presiunea geopolitică, zona
când a venit vorba despre statele din de instabilitate și punctele fierbinți.
Sursă: Zbigniew Brzezinski., Supremația americană și
zona Caucazului. Brzezinski face o
imperativele sale geostrategice, Editura Enciclopedică.,
analiză
a statelor
din zonă. București, p. 140.
Uzbekistanul aspiră să nu mai fie
considerată colonie, ci continuatoarea
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a imperiului Tamerlan (1335-1406), dar nu este lipsităde conflicte etnice.
Kazahstanul reprezintă un scut la influența rusă în zonă.
Din punct de vedere
etnic, Kârgâzstanul este mult mai divers - un procent de 55% este reprezentat de
kârgâzi, 13 % sunt uzbeci iar populația rusă (care prezentau intelectualitate tehnică
inginerească),ajungând la timpul respectiv la 15 %. Deși bogat în resurse și cu un
peisaj de vis (fiind considerată o Elveție a Asiei), poziția sa geografică, înghesuită
între China și Kazahstan, o face vulnerabilă,depinzând și de gradul în care Kahastanul
își păstrează independența. Mai omogen din punct de vedere etnic este Tadjikistanul
care a suferit de pe urmele numeroaselorînfruntări interne între triburi, fiind un bun
pretext pentru Rusia de a- și menține trupele acolo. Afganistanul este măcinat de un
lung război de gherilă. Pe lângă aceste state, autorul analizează și principalii jucători
din regiune, ca Turcia sau Iranul .
Turcia are trei direcții de orientare. Prima se referă la orientarea europeană, a
modernității, a doua orientare este islamică cu înclinație spre Orientul Mijlociu și a
treia este cea națională, care consideră că Turcia are misiunea de a domina statele din
regiune. Brzezinski avertizează că Turcia poate deveni parțial victimă din cauza
războaielor etnice – un număr divers de populații ce trăiesc acolo: arabi,
circusarieni,albanezi, bosniaci sau kurzi – care nu au renunțat la visul lor de a avea un
stat propriu.
Iranul are o situație mai complicată, având în vedere că puțin peste jumătate
din populația sa este persană, restul populației fiind: arabi, kurzi, azeri,baluchi,
turkmeni și alte triburi. Kurzii și azerii pot reprezenta un pericol, dar celelalte
minorități nu reprezintă un pericol pentru Iran, într-o situație de criză.
După cele prezentate, zonele de influență în ,,Balcanii Eurasiei” sunt
următoarele:
Turcia având capacități economice și militare se vede mai degrabă un lider al
comunității vorbitoare delimbă turcică; ( Figura nr. 6);
Iranul nu are o politică precisă, atenția sa orientându-se spre Afganistan și
Azerbaidjan;
Rusia are interes în zona ce cuprinde tot acest spațiu;
Pakistan dorește să stopeze influența Iranului în Afganistan;
India preferă influența Iranului și a Rusiei în defavoarea Pakistanului;
Pentru China, Balcanii Eurasiei reprezintă un tampon între ea și Rusia, ea
preferă să se confrunte cu state mai mici decât cu un imperiu . Trebuie să se asigure
că minoritățile din estul țării (din Provincia Xianjing ) nu văd peste granițe un model
atrăgător. Din această cauză a cerut asigurări de la Kazahstan că va suprima orice
mișcare de activism.
După cele analizate mai sus, concluzionăm că în această parte a lumii nu
există o putere dominantă, dar din punctul meu de vedere creșterea spectaculoasă a
Chinei o face o singură candidată care poate să domina această regiune.
Pentru Statele Unite principalul obiectiv este ca nicio țară să nu devină destul
de puternică pentru a controla zona, Turcia reprezentând principala rampă de lansare
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a acesteia în respectivul spațiu. O relație mai strânsă cu Iranul ar crește prezența SUA
în regiune, ceea ce nu s-a întâmplat, astăzi fiind o relație rece între ele.
Al șaselea capitol al acestei cărți se intitulează ,,Ancora extrem - orientală”
care reprezintă al doilea cap de pod al SUA pe teritoriul Eurasiei. Brzezinski la
începutul capitolului realizează o scurtă descriere a situației din partea estică a Asiei,
unde menționează că Japonia și Coreea de Sud sunt principalii parteneri ai Statelor
Unite, dar și cum aceasta își manifestă influența și principalul obstacol în a avea o
influență dominantă în zonă.
Dacă ar fi să ne luam după istorie nu am găsi vreun conflict între cele două țări
(SUA și China), ci mai degrabă între Japonia și SUA în timpul celui de-al doilea
război mondial, dar acest lucru s-a întâmplat cu mult timp în urmă, cele două fiind
partenere atunci când s-a scris cartea aceasta , dar și în prezent.
Zona din est a cunoscut
un
avans
economic
considerabil, contribuind la
economia globală în aproape
aceeași măsură ca Statele
Unite în timpul scrierii cărții.
Aastăzi această parte a lumii
estepeste SUA, datorită în
special
economiilor
din
Japonia, Coreea de Sud și în
mod deosebit, Chinei. Totuși,
Asia nu are structurile și
sistemele
de cooperare
regională și multilaterală ca în
partea europeană care să
absoarbă diferite șocuri sau
Figura nr. 6 Zona Etno-lingvistică turcă
să stingă diferite conflicte ce
Sursă: Zbigniew Brzezinski, Supremația americană și
pot avea cauze teritoriale, nu
imperativele sale geostrategice, Editura Enciclopedică,
are ceva comparabil
cu
București, p. 154.
NATO sau UE - APEC,
ASEAN, AFR, nu au aceeași importanță ca cele din Europa. În continuare autorul
explică disputele teritoriale ce apar între state și creșterea militară aChinei, care i-a
făcut pe vecinii săi mai mici să adopte o politică de neutralitate sau de aprobare. Aici
venim cu exemplul din anul 1996 când China a realizat manevre militare ce au
determinat închiderea atât a spațiului aerian dar și naval din aproprierea Taiwanului,
urmată de o reacție
a Statelor Unite prin desfășurarea unei manevre navale.
Thailanda a declaratcă închiderea era normală , la fel și Indonezia, în timp ce
Malaysia și Filipine au adoptat o politică de neutralitate.
În subcapitolul ,,China: o putere nu mondială, ci regională” principalele idei
se referă la unele situații care s-au adeverit . De exemplu, China deja are o economie
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mai puternică decât cea a Japonieiși aproximativ egală cu cea a Statelor Unite. Din
punct de vedere militar China se poate califica drept o putere mondială (Figura nr. 7),
având în vedere că bugetul alocat armatei este de 20 % . Astăzi China și-a păstrat
statutul de putere militară,
având în vedere că pe lângă
armata sa din teritoriu, deține
și baze militare în afara
granițelor sale precum cele din
Myanmar,Sri
Lanka
și
Pakistan care au rolul de
înconjurare a rivalului său
strategic – India. China mai
are baze militare cunoscute în
Djibouti(Africa), Argentina,
Myanmar, Tadjikistan. Pe
lângă
aceasta
mai
are
deschideri obținute pentru
baze logistice în Vanuatu,
Namibia
și
Insulele
10
Solomon .Recent cea din
urmă a semnat un acord de Figura nr. 7 Împărțirea zonei de influență în Asia de Est, între
securitate
cu
Chinaar o Chină Mare și alianța americano-japoneză
Sursă: Zbigniew Brzezinski, Supremația americană și
premierul
din
Insulele
imperativele sale geostrategice, Editura Enciclopedică,
Solomon a spus că nu va București, p. 204.
permite deschiderea unei baze
militare chineze în țara sa.
Acest lucru nu a adus liniștea
la Camberra și nici la Washington11. Ca reacție, Statele Unite ale Americi au anunțat
că vor trimite o delegație diplomatică în această țară12. Totuși, China trebuie să aibă
grijă pentru a nu a produce același efect negativ ca în cazul URRS-ului.
Deschiderea Chinei către lume ar produce o democratizarea acesteia, după
cum afirmă autorul, care poate fi evitată doar prinizolare completă (cum a făcut-o în
Ziarul Adevărul, După dominație economică, vine și prezența militară globală: Bazele militare ale
Chinei pe glob https://adevarul.ro/international/in-lume/dupa-dominatia-economica-vine-prezentamilitara-globala-bazele-militare-chinei-glob-1_5f60597b5163ec427100c0fb/index.html, accesat la data
de 02.04.2022.
11
Digi24, China a semnat un controversat acord de securitate cu Insulele Solomon din Oceanul Pacific
https://www.digi24.ro/stiri/externe/china-a-semnat-un-controversat-acord-de-securitate-cu-insulelesolomon-din-oceanul-pacific-1911249, accesat la data de 20.04.2022.
12
HotNews.ro, O delegație americană importantă vizitează Insulele Solomon, în fața ambițiilor în
creștere ale Chinei în regiunea Indo-Pacifică https://www.hotnews.ro/stiri-international-25505235delegatie-americana-importanta-viziteaza-insulele-solomon-fata-ambitiilor-crestere-ale-chinei-regiuneaindo-pacifica.htm., accesat la data de 20.04.2022.
10
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1474) sau prin modelul Coreei de Nord. Această izolare ar însemna sfârșitul
Chinei către drumul spre putere mondială. Democratizarea Chinei trebuie să fie una
controlată, iar conducerea statului trebuiesă dea dovadă de un tact foarte bine pus la
punct. Integrarea Taiwanului ar fi posibilă sub sloganul elaborat în anul 1984 de către
Deng Xiaping: ,,O țară, două sisteme”. Un factor care ajută mult China este
geografia, care prin granița comună cu Pakistanul, poate să diminueze mult influența
Indiei. Aceasta ar fi afectată și de cooperarea din punct de vedere militar cu
Birmania,(ceea ce s-a și întâmplat) instalându-și baze militare în Oceanul Indian ce ar
putea să controleze Asia de Sud Est, dar și Str. Mallaca care determină controlul
petrolului din țările arabe către Japonia.
În continuare Brzezinski analizează Japonia și menționează cele 4 orientări ale
sale. Prima orientare face referire la o mai importantă prezență pe plan internațional,
precum și o egalitate în alianța ce o are cu Statele Unite, dar crezul fundamental –
așa cum l-a exprimat și prim-ministrul de atunci Kiichi Miyazawa din prima luna a
anului a 1993 este că ,,perspectivele lumii la intrarea în secolul al XXI-lea vor
depinde în mare măsură de capacitatea SUA și a Japoniei de a asigura o conducere
coordonată pe baza unei viziuni comune”13. Nu se exclude o alianță a Japoniei cu
China, dar în plan secund, pe primul loc rămânând alianța cu SUA. A doua orientare
are la bază faptul că Japonia este în primul rând o mare putere economică. Astfel, dacă
America îi asigură securitatea, Japonia se poate concentra pe supremația economică,
putând să adopte o politică de neutralitate și permițându-i săstrângă legăturile
economice cu țările din Asia continentală și de sud est. A treia orientare menționată de
Brzezinski este reprezentată de către activiștii pro-activi care consideră că Japonia nu
ar mai trebui să fie pasivă pe plan internațional - această politică a fost enunțată de
către primul ministrul YasuhiroNakasone. Politica pro-activă a fost mai bine
evidențiată într-un raport controversat, redactat de Comitetul Ozawa, publicat în anul
1995 cu un titlul sugestiv,,Proiect pentru o nouă Japonie: re-gândirea unei națiuni”,
care prevedea păstrarea unor trupe în afara țării. La un an de la anunțarea acestui
proiect, guvernul Japoniei vorbea despre o ,,diplomație independentă” (jishugaiko), în
ciuda faptului că Ministerul de Externe, mereu atent la detalii, a tradus expresia întrun termen vag ca să nu ,,înțepe” Statele Unite de o ,,diplomație pro- activă”. A patra
orientare are în vedere angajarea Japoniei pe plan mondial în scopuri mondiale
dezirabile.
Concluzionăm că certitudinea unei cooperări Asia-Pacific este în interesul
Japoniei . Prin această cooperare Japonia joacă un rol important prin faptul că poate
să înfrâneze creșterea influenței Chinei în zonă,menține influența Statelor Unite, dar
aceasta s-ar putea diminua prin
creșterea influenței japoneze și reducerea
sentimentului anti-japonez în regiune.

Zbigniew Brzezinski., Marea tablă de șah - Supremația americană și
geostrategice, Editura Enciclopedică, București, 2000, p. 12.
13

imperativele sale

321

O altă concluzie ce trebuie luată în considerare la finalul acestui capitol este că
o alianță între Japonia și China ar reprezenta un parteneriat puternic în zonă și ar
însemna o lovitură puternică dată Statelor Unite .Dar ca această alianță să fie
realizabilă SUA ar trebuie să fie ,,oarbă” ca să permită așa ceva. Ceea ce ar mai
fiputut analiza autorul este formarea unei triade Japonia – Coreea de Sud - Taiwan
ca reacție la influența Chinei și a Statelor Unite,care ar duce la formarea unei bloc
insular în regiunea Asiei de Est.
În ultimul capitol, ,,Concluzii” , Brzezinski menționează acțiunile pe care
SUA trebuie să le realizeze pentru se menține o superputere mondială. Pentru asta
Statele Unite trebuie să manevreze și să mențină relațiile bune cu principalii jucători
de pe ,,Marea tablă de șah a Eurasiei”, dar și să fie atentă la modul cum îi tratează
pe principali săi pivoți, care îi facilitează influența în acest spațiu. În Europa
principalii jucători vor rămâne Franța și Germania care vor continua să aibă un rol
important în partea extremă vestică a Eurasiei. Zona centrală a Asiei (heatrand-ul) va
rămâne cum spune autorul ,,o gaură neagră din punct de vedere geopolitic, cel puțin
până când Rusia își va rezolva frământările interne asupra autodefinirii sale postimperiale”14, în vreme ce regiunea de la sud de Rusia - Balcanii eurasiatici - tind să
devină un ,,cazan de conflicte etnice și de rivalități între marile puteri”15. Autorul
consideră că Rusia trebuie inclusă într-un sistem geopolitic de cooperare și dezvoltare
europeană. Ucraina și Uzbekistanul rămân nesigure dacă SUA este distrasă de
crizele din interiorul Europei,de prăbușirea relațiilor dintre Europa și Turcia sau de
degradarea relației americano-iraniene. China trebuie văzută ca un partener, dar acest
lucru poate fi șters de o viitoare criză a Taiwanului sau de instaurarea unui regim
agresiv și ostil, care să creeze destabilizare în lume și să pună presiune pe umerii
alianței formate dintre Japonia și Statele Unite. Un rol de stabilitate l-ar juca India, dar
acest lucru poate fi atins numai dacă va exista o cooperare mai strânsă cu Statele
Unite, mai ales în domeniul militar. Aceasta ar contrabalansa influența Rusiei, care
este una semnificativă prin exportul de armament în această țară.
În finalul cărții autorul menționează faptul că Statele Unite intenționează să
rămână prima putere în lume pentru cel puțin o generație și de ce nu, mai mult,
pentru a crea un cadru geopolitic prin care să poată gestiona mai ușor șocurile venite
din exterior.Tot în finalul lucrării Brzezinski crede că nu o să mai existe o altă putere
mondială care să îndeplinească cele patru condiții esențiale din punct de vedere
militar, tehnologic, economic și cultural. În viitor, considerăm, totuși, că o potențială
putere capabilă să domine lumea este China.Ne aflăm la un început de lume bipolară
China– Statele Unite ale Americii. Este de urmărit dacă China va face acest lucru
prin grupul BRICS (acronim de la Brazilia, Rusia, India, Africa de Sud și China).
În concluzie, cartea ,,Marea tablă de șah – Supremația americană imperativele
unei superputeri”, scrisă de către Zbiegniew Brzezinski, este o lucrare foarte
14
15

Ibidem., p. 216.
Ibidem.
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interesantă pentru studiul geopoliticii în care ni se descriu proces care sunt valabile și
astăzi. Cartea are ca obiectiv ,,formularea unei geostrategii cuprinzătoare și integrale
pentru Eurasia”16. Singurul lucru care ar merită dezvoltat suplimentar ar fi formarea
unei triade maritime între Japonia – Coreea de Sud - Taiwan pentru a analiza modul
în care aceste țări ar avea sau nu capacitatea de a realiza o contrapondere
influențelorchinezo-americane în zonă.
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Catalogul expoziției de artă populară Preot VASILE HEISU din Răcăciuni, Bacău
(ed. îngrijită de Iulian Bucur – coordonator, Viorica Băluță, Sebastian Sascău;
fotografii și machetare grafică Mihnea Baran; proiect susținut de Consiliul
Județean Bacău), f. e., f. a. (2022), Bacău, 114 p.
Dr. Dimitrie-Ovidiu BOLDUR1
Remarcăm apariția acestui catalog de expoziție,
sub egida Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”
Bacău – Muzeul de Etnografie Bacău. Într-un articol
intitulat Medalii străine din colecția Vasile Heisu
(Carpica. Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău,
XLI, 2012, p. 407-408), personal am prezentat două
medalii străine, una cu caracter jubiliar, iar cealaltă cu
caracter
comemorativ,
descoperite
în
această
impresionantă colecție.
Preotul Vasile Heisu (1911-1971) a donat
Muzeului băcăuan o colecţie de peste 1.500 de piese,
cuprinzând obiecte de etnografie şi artă populară,
arheologie, artă feudală, carte românească veche şi
numismatică. Referitor la piesele etnografice și de artă
populară – acestea au fost adunate de către preotul din
Răcăciuni, cu aceeași migală și pasiune, din satele/comunele de pe Valea Siretului
mijlociu: Orbeni, Răcăciuni, Pâncești, Parava, Corbasca și Valea Seacă (p. 4). Dar,
acestea provin și din: satul Băsăști, comuna Pârjol, județul Bacău; satul Podu
Turcului, comuna Podu Turcului, județul Bacău; satul Somușca, comuna Cleja, județul
Bacău; satul Cleja, comuna Cleja, județul Bacău sau satul Mircești, comuna Mircești,
județul Iași – scopul fiind constituirea primei expoziții de artă populară deschisă de/la
Muzeul Județean de Istorie din Bacău.
Rigurozitatea ştiinţifică a colecționarului, dar și a donatorului Heisu, poate fi
regăsită inclusiv în însemnările personale din registrul de evidenţă al obiectelor
colecţionate, registru unde sunt inserate și informaţii despre cele circa 700 de piese
etnografice, majoritatea fiind piese de port popular, ștergare, scoarțe, lăicere, unelte și
obiecte de uz casnic.
La un an, de la trecerea la cele veșnice ale preotului Vasile Heisu, era „gata, la
șosea, la parterul Primăriei Răcăciuni, un muzeu nou”. Astfel se respecta dorința
donatorului: „cea mai mare parte a pieselor să rămână la Răcăciuni” (p. 4). Etnografi
1

Consilier superior, Direcția Județeană pentru Cultură Bacău.

și muzeografi de prestigiu precum Georgeta Stoica, Lucia Stroiescu, Georgeta
Romaniuc sau Dorinel Ichim au recompus, în vitrine-nișă, o veritabilă lume a satului
românesc de la sfârșitul secolului al XIX-lea și din prima jumătate a secolului al XXlea, cu „tonul și felul de înțelegere al acelor ani (specifice Epocii de Aur, care se
contura în orizontul ideologic al începuturilor de ani ’70, din secolul trecut – s. n.)” (p.
4).
Vitrinele-nișă sunt etalate în sala-hol și în cele șase săli de expoziție. De
neprețuit sunt lăicerele (unul dintre cele expuse având decorul tip „valurile mării”),
covoarele, ștergarul de cap, cămașa și sumanul femeiesc, bata, catrința, precum și
căiuțul de la Răcăciuni – toate expuse în sala-hol (p. 104-114).
De neegalat sunt ștergarele de cap/maramele, cămășile femeiești (inclusiv cele
cu poale), betele femeiești, peștimanele/catrințele, cămașa cu poale de mire, bondița
bărbătească, brâul, ițărașii (de mire) sau poalele de cămașă – din cele șase vitrine ale
primei săli de expoziție (p. 5-17). Nu pot fi trecute cu vederea brâul, sumanul
femeiesc, traistele, ștergarele de cap, cămașa, betele, fusta aleasă, cămașa de mireasă,
betele cu canafi, fustele crețe și cămeșoaiele femeiești, care „străbat” dincolo de cele
opt vitrine ale sălii a doua de expoziție (p. 18-34).
Cămășile femeiești, batista de cap, betele, fusta, cămașa bărbătească, brâul,
ițărașii, ștergarele de cap, cămășoaia, fusta aleasă, peștimanele, cămășoaiele femeiești
și fusta creață își etalează, cu zâmbetul cuvenit, atracția în fața vizitatorilor sălii a treia
de expoziție (p. 35-53). Nu fără importanță sunt și ștergarele (de perete, ceangăiești, de
perete bătrânești, de cap/maramele), prosopul pentru icoană, șervetul de cap, cămășile
femeiești, fusta creață, pieptarul/bunda creață, bondița deschisă, cârpa de cap, betele
femeiești, catrința ceangăiască, învelitoarea de cap, marama de cap, catrința,
cămășoiul, piept(urile) de borangic, androcul, peștimanul/catrința, sumanul bărbătesc,
brâul femeiesc și batista de mire – toate prezente în cele 10 vitrine din sala a patra de
expoziție (p. 54-71).
Atrag, prin frumusețea și valoarea lor patrimonială, piesele etnografice expuse
în sala a cincea de expoziție. Astfel, cămașa bărbătească, brâiele, ițarii, batistele de
cap, cămășile femeiești, betele, fustele crețe, bondița deschisă, betele de copii, precum
și numeroasele batiste de cap îmbogățesc atât patrimoniul cultural românesc, cât și pe
cel universal (p. 72-86). Și, nu în ultimul rând, ies în evidență și comorile găzduite în
cele nouă vitrine din ultima sală expozițională: cămașa femeiască, cămășoaiele,
șervetele de perete, ștergarul ceangăiesc, brâul și bundițele bărbătești, ștergarele de
cap, cămășile femeiești, betele, catrințele, peștimanele, androacele sau fusta (p. 87103) – toate așezate, cu grijă și migală, pe simezele unui spațiu expozițional
neîncăpător, pentru varietatea și complexitatea unor astfel de obiecte de patrimoniu
mobil.
O expoziție care a învins barierele timpului, ce curge nemilos pe lângă noi, cu
toate că, fără intenție, etalarea expozițională păstrează „tonul și felul de înțelegere” al
anilor ’70. Remarcăm, în acest context, faptul că nu tot ce e (mai) vechi, este și
neînțeles. Etnografii/muzeografii vremurilor apuse și-au făcut, cum au știut mai bine,
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„treaba”. Cum, de altfel, și-au „făcut treaba” și etnografii/muzeografii din zilele
noastre, atât prin restaurarea și conservarea pieselor etnografice moștenite de la
predecesori, cât și prin editarea și tipărirea acestui minunat catalog de expoziție.
Dar, din respect pentru mai vechii sau mai noii discipoli din domeniul atât de
complex al etnografiei, s-ar cuveni ca aceste piese de patrimoniu mobil, provenite din
colecția și donația uneia dintre cele mai importante fețe bisericești ale Bacăului nostru
secular/milenar, să fie înscrise/clasate într-una din cele două categorii (fond sau
tezaur) ale Patrimoniului Cultural Național.
Parcurgerea tuturor celor șapte săli de expoziție nu poate să se încheie decât cu
o recomandare: în peregrinările fiecăruia dintre noi printre frumusețile neasemuite ale
României, pe Șușaua Națională care leagă vama Siret de București, pe malul drept al
râului Hierasus/Sfântul, în Răcăciunii Bacăului, puteți adăsta, pentru câteva minute,
într-un peisaj expozițional care reproduce fidel satul românesc de dinainte de cel de-al
doilea război mondial!
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Nicolae Frigioiu, Imaginea elitelor politice în literatura română: studiu istoricosociologic, Editura Tritonic Books, București, 2018, 278 p., conţine bibliografie,
ISBN 978-606-749-371-9
Prof. Mihaela Nicoleta ICHIM-RADU1

O apariție editorială care nu poate face
abstracție de faptul că „imaginea elitelor politice în
literatura română se structurează și se restructurează în
funcție de dinamica proceselor obiective de structurare
socială, ca urmare a fenomenului de modernizare
politică și economică a României” (Introducere), dar, în
egală măsură, în conceperea lucrării sale, autorul
observă că „între onoarea vechilor elite și oportunismul
celor noi, literatura română creează un spațiu social în
care diferențele dintre stilul de viață și sistemele de
valori ies cel mai bine în evidență”. Ciocoiul (de la
Nicolae Filimon până la Ion Marin Sadoveanu),
„oamenii lui Vodă”/„omul stăpânirii”/„omul boierului”,
urmați de lumpenii de la orașe/țăranii leneși și
săraci/slugile foștilor stăpâni/„omul nou” din perioada
comunistă – îl determină pe autor să afirme că „nu toți
membrii elitelor politice sunt supraoameni care poartă girul perfecțiunii, (însă – s. n.)
idealizarea istorică le permite să fie beneficiarii unei astfel de imagini”.
Complexitatea volumului, supus analizei noastre, este dată de structura celor
nu mai puțin de nouă capitole ale acestuia. Astfel, primul capitol, Elită sau elite
politice? Elită sau elite ale puterii (p. 17-42) conține inevitabilele Precizări
terminologice (termene, concepte, criterii de identificare, recrutare, selecție și
promovare) sau sesizarea diferențelor dintre Elita puterii și Elitele puterii. Autorul se
preocupă și de Cauzele și condițiile circulației elitelor, de Selecția și recrutarea
acestora (inclusiv de așa-zisul Dosar de cadre, specific perioadei nu de mult apuse),
precum și de Mobilitatea inter și intra clasă, „vizibilă în perioada transformărilor
revoluționare, când se schimbă ordinea politică, și, implicit, paradigma economică”.
Clasă politică sau clasă conducătoare (p. 43-74) are ca text introductiv
Problemele vechi
într-un context nou, urmat de Delimitările conceptuale: clasă
socială versus clasă politică/clasă conducătoare versus clasă politică. Discursul se
circumscrie și analizei Structurii și compoziției clasei politice, Formării și evoluției
1
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clasei politice în socialism sau Structurii și compoziției acesteia în același regim
politic.
Capitolul al treilea, Mase și elite (p. 75-99), supune analizei un subcapitol
intitulat Categoria de masă și elementele ei corelative, dar și concluzia potrivit căreia,
„masa nu generează o acțiune intraspecifică. Ea este lipsită de relații afective între
membrii săi și, deci, de conștiință de sine” (p. 78). Într-un alt subcapitol cu titlul
„Nespusă vrăjmășia prostimii” sau comportamentul colectiv de masă, autorul remarcă:
„De la Grigore Ureche până la Liviu Rebreanu și Mihail Sadoveanu în literatura
română sunt descrise mai multe forme de comportament colectiv: de masă, al
mulțimilor și popular (public)” (p. 79), celebru fiind pasajul din Alexandru
Lăpușneanu (capodopera lui C. Negruzzi), care „conține toate caracteristicile mișcării
de masă [...] La cererea mulțimii: „Capul lui Moțoc vrem!”, acest din urmă cuvânt
găsind un eho în toate inimile, fu ca o scânteie electrică” (p. 87). Capitolul, menționat
anterior, se încheie cu Mase, elitism și democrație și aprecierea că „prin tehnicile sale
de alegere a reprezentanților, democrația săvârșește o selecție a viitoarelor elite” (p.
93).
Cel de-al patrulea capitol, Originea elitelor politice din România (p. 100-120),
este structurat în mai multe subcapitole: Mitologia originilor, Originea istorică a
elitelor românești, Nașterea și meritul elitelor politice din România, precum și Mărirea
și decăderea elitelor istorice, trimiterile directe la sursele literare fiind bune exemple în
argumentarea ideilor lansate de către autor.
Același model de analiză este aplicat și în capitolul Elite politice și vocația lor
morală (p. 121-156), fiind tratate succesiv concepte precum Etica și politica, Vocație
și ideal, Rolul socializării în formarea elitelor politice, Elitele morale „în vreme de
război” sau Elite(le) și spiritualitate(a).
Al șaselea capitol al cărții, Sămănătorismul și regenerarea elitelor naționale (p.
157-176), prezintă, într-o modalitate nepartinică, Radiografia unui curent, avansând
ideea că: „Sămănătorismul asimilează temele, stările de spirit, orientările, ideile despre
rosturile și destinele unui popor, aflat la cumpăna dintre veacuri în căutarea identității
sale, în ciocnirea dintre tradiționalism și modernitate”. Subsumat ideilor exprimate mai
sus sunt și temele recomandate spre a fi abordate de scriitorii și poeții grupați în jurul
revistei Sămănătorul, teme descifrate de autor în subcapitolul Între arta tezistă și arta
cu tendință. Un subcapitol distinct este Ideologia social-politică a lui Nicolae Iorga,
acest „partizan al unui „regim patriarhal”, egalitar, „al gospodăriilor independente și al
schimbului în natură” până în a doua jumătate a veacului al XVI-lea, care ne strămută
în regiuni de luptă, de încălcări, de stratificare socială a banului” (p. 168).
Prin Imaginea elitelor politice în literatura română (p. 177-215), autorul
realizează o trecere în revistă a Portretului politic medieval, Imaginii lui Ștefan cel
Mare și Sfânt în literatura română, Portretului politic modern, dar pune în prim-plan și
„Antielitele” și „contraelitele” sau Imaginea ciocoilor noi cu bodyguard.
Penultimul capitol al lucrării, cel de-al optulea, capitol intitulat Eminescu și
elitele politice (p. 216-243), ne trimite la Eminescu – gânditorul politic, la concepțiile
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Geniului poeziei românești asupra sintagmei „stat”, dar și la încercările acestuia de a
căuta un model autonom de dezvoltare. Și, nu în ultimul rând, sunt puse în lumină
preocupările lui Eminescu referitoare la mituri și istorie.
Ultimul capitol al cărții, Vocația mesianică a literaturii române (p. 244-267),
sintetizează elementele Mesianismului și profetismului literaturii noastre naționale,
compară aportul Martirilor și liderilor mesianici din țară cu aportul liderilor de pe alte
continente (fie ei cu opinii democratice sau îndoctrinați/cu simpatii care țin de
doctrinele nazistă/fascistă/legionară). Și, ca un corolar la toate tendințele și ideile,
autorul precizează că nu rămâne decât Vocația mesianică a literaturii române, cu
„viziunea profetică și mobilizatoare totodată”.
Imaginea elitelor politice în literatura română: studiu istorico-sociologic
utilizează o bogată bibliografie, cu lucrări de specialitate, atât ale autorilor români, cât
și a celor străini. Așadar, un volum care, prin structura, ideile și informațiile inserate în
cuprinsul său, constituie un instrument de lucru necesar oricărui scriitor, istoric,
sociolog, politolog sau politician.
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AFR-The Australian Financial Review
APEC-Cooperarea economică Asia-Pacific
ASEAN-Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est
KGB-Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti
NATO-North Atlantic Treaty Organization
OMS-Organizația Mondială a Sănătății
ONU-Organizația Națiunilor Unite
PIB-Produsul Intern Brut
RDG-Republica Democrată Germană
RFG-Republica Federală Germania
SUA-Statele Unite ale Amercii
UE-Uniunea Europeană
URSS-Soiuz Sovietskih Soțialisticeskih Respublik-Uniunea Republicilor Sovietice
Socialiste
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INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORI

Lucrarea va fi redactată în format A5, cu font Times New Roman, 12, la
distanţa de 1; număr maxim de pagini – 10-15. Studiile vor fi însoțite de rezumat în
limba engleză și cuvinte-cheie (maximum 5) și, de asemenea, de o scurtă biografie a
autorului (5 rânduri).
Pentru aşezarea în pagină se vor respecta următoarele cerinţe: sus: 2 cm; jos: 2
cm; stânga / dreapta: 2 cm. Alineatele vor fi setate automat, la 1, 25 cm.
Titlul lucrării: bold, centrat, Times New Roman, 12 cu majuscule, urmat de un
rând liber. Titlul universitar, numele şi prenumele: bold, dreapta, Times New Roman,
12. Instituţia de provenienţă: bold, dreapta, Times New Roman, 12, urmat de un rând
liber.
Rezumatul: Times New Roman, 10, italic, urmat de un rând liber (maximum
200 de cuvinte), însoțit de 5 cuvinte cheie, redactat în română, engleză și franceză.
Referinţele vor fi inserate în text folosind tehnica notelor de subsol. Acestea
vor fi redactate cu Times New Roman, 10, după modelul:
Alexandra Tomiţă, O istorie „glorioasă”. Dosarul protocronismului
românesc, Bucureşti, Editura „Cartea Românească”, 2007, p. 25.
Michael Shafir, „Xenophobic Communism: The Case of Bulgaria and Romania”,
în The World Today, vol. 45, nr. 12, 1989, pp. 208-212.
SJAN Neamț, fond Legiunea de Jandarmi Neamț, dosar 45/1937, f. 10.
La finalul articolului va fi inserată bibliografia.
Se pune accent pe studii care folosesc surse arhivistice.
Fotografiile sau imaginile vor fi trimise separat în extensie JPG.
Lucările se vor axa pe următoarele teme mari: Istoria culturii române, Istorie politică
și social economică, România în perioada regimului communist, Evenimente ale
anului 1989 în România și în lume, Istoria Holocaustului, Biografii și momente din
viaţa unor personalităţi, Arheologie și istorie veche, Arhivistică, Recenzii și
prezentări de cărți.
Materialele vor fi trimise la adresa analelvcistorie@gmail.com până la data de 25
aprilie pentru numărul din iunie și 25 octombrie pentru cel din decembrie.
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

The paper will be written in A5 format, with Times New Roman font, 12, at a
distance of 1; maximum number of pages - 10-15. The studies will be accompanied by
a summary in English and keywords (maximum 5) and also by a short biography of
the author (5 lines).
For the layout, the following requirements will be observed: top: 2 cm; bottom:
2 cm; left / right: 2 cm. The paragraphs will be set automatically at 1.25 cm.
Paper title: bold, centered, Times New Roman, 12 in capital letters, followed
by a free line. University degree, name and surname: bold, right, Times New Roman,
12. Institution of origin: bold, right, Times New Roman, 12, followed by a blank line.
Summary: Times New Roman, 10, italics, followed by a free line (maximum
200 words), accompanied by 5 keywords, written in Romanian, English and French.
References will be inserted into the text using the footnote technique. These
will be written with Times New Roman, 10, following the model:
Alexandra Tomiţă, A "glorious" history. The file of the Romanian protochronism,
Bucharest, „Cartea Românească” Publishing House, 2007, p. 25.
Michael Shafir, „Xenophobic Communism: The Case of Bulgaria and Romania”,
în The World Today, vol. 45, nr. 12, 1989, pp. 208-212.
SJAN Neamț, fund of the Neamț Gendarmes Legion, file 45/1937, f. 10.
The bibliography will be inserted at the end of the article
Emphasis is placed on studies that use archival sources.
Photos or images will be sent separately in the JPG extension.
The papers will focus on the following major topics: History of Romanian
culture, Political and socio-economic history, Romania during the communist regime,
Events of 1989 in Romania and in the world, History of the Holocaust, Biographies
and moments from the life of some personalities, Archeology and ancient history,
Archiving, Reviews and book presentations.
The materials will be sent to analelvcistorie@gmail.com until April 25 for the
June issue and October 25 for the December issue.
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INSTRUCTIONS POUR LES AUTEURS

Le papier sera rédigé au format A5, avec la police Times New Roman, 12, à
une distance de 1; nombre maximum de pages - 10-15. Les études seront
accompagnées d'un résumé en anglais et de mots-clés (maximum 5) et également d'une
courte biographie de l'auteur (5 lignes).
Pour la mise en page, les exigences suivantes seront respectées: haut: 2 cm;
bas: 2 cm; gauche / droite: 2 cm. Les paragraphes seront réglés automatiquement à
1,25 cm.
Titre de l'article: gras, centré, Times New Roman, 12 en majuscules, suivi
d'une ligne libre. Titre de l'université, nom et prénom: gras, à droite, Times New
Roman, 12. Institution d'origine: gras, à droite, Times New Roman, 12, suivi d'une
ligne vide.
Résumé: Times New Roman, 10, italique, suivi d'une ligne libre (maximum
200 mots), accompagné de 5 mots-clés, rédigés en roumain, anglais et français.
Les références seront insérées dans le texte en utilisant la technique des notes
de bas de page. Ceux-ci seront écrits avec Times New Roman, 10, suivant le modèle:
Alexandra Tomiţă, Une histoire "glorieuse". Le dossier du protochronisme roumain,
Bucarest, Maison d'édition «Cartea Românească», 2007, p. 25.
Michael Shafir, „Communisme xénophobe: le cas de la Bulgarie et de la Roumanie”,
dans „Le monde aujourd'hui”, vol. 45, no. 12, 1989, p. 208-212.
SJAN Neamț, fonds de la Légion des gendarmes Neamț, dossier 45/1937, page 10.
La bibliographie sera insérée à la fin de l'article.
L'accent est mis sur les études utilisant des sources d'archives.
Les photos ou images seront envoyées séparément en extension JPG.
Les travaux porteront sur les grands thèmes suivants: Histoire de la culture
roumaine, Histoire politique et socio-économique, Roumanie sous le régime
communiste, Événements de 1989 en Roumanie et dans le monde, Histoire de
l'Holocauste, Biographies et moments de la vie de certaines personnalités, Archéologie
et histoire ancienne , Archivage, critiques de livres et présentations.
Les documents seront envoyés à analelvcistorie@gmail.com jusqu'au 25 avril
pour le numéro de juin et le 25 octobre pour le numéro de décembre.
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