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CUVÂNT ÎNAINTE

Ajuns în toamna lui 2022 la vârsta Psalmistului, istoricul Valentin Tomuleţ 
s-a remarcat drept o personalitate proeminentă a culturii românești, cu 

întreaga viață profesională dinamizată de tripla-i ipostază – cea de cercetător și 
căutător de adevăruri istorice în sursele de arhivă, în primul rând, apoi cea de dascăl 
și „semănător de înțelepciune” la catedrele Universității de Stat din Moldova și, în 
sfârșit, cea de păstrător şi promotor al valorilor și tradiţiilor naţionale.

Distinsul omagiat s-a inclus în cercetarea științifică în anii ’80 ai secolului tre-
cut, când a realizat teza de candidat în științe (azi – doctor în științe), fiind îndru-
mat de cunoscutul cercetător al istoriei Basarabiei (sec. XIX), profesorul Mihail 
Muntean. Mentorul său nu numai l-a atras în studierea acestei vaste teme, dar și i-a 
insuflat pasiunea pentru cercetarea documentelor de arhivă. Cu multă asiduitate și 
acribie a scos din letargia depozitelor și arhivelor din Rusia și a celor din Republica 
Moldova  surse de istorie a Basarabiei sub regimul țarist, publicând un set de volume 
de documente inedite, care au intrat în patrimoniul nostru documentar. Când peres-
troika și apoi „aerul liber” al independenței Republicii Moldova au permis, Valentin 
Tomuleț, asemenea unui medic, s-a așezat la căpătâiul istoriei Basarabiei, bolnave de 
intruziunile moldoveniste și ideologice, a analizat, interpretat și reinterpretat izvorul 
istoric, a scris și publicat importante lucrări istorice, contribuind la „însănătoșirea” 
istoriei noastre și restituirea adevărului istoric. În 2002 susține cu brio teza de doctor 
habilitat în istorie, iar în 2011 i să conferă titlul de profesor universitar. 

Până în prezent omagiatul a publicat peste 330 de lucrări științifice, inclusiv 15 
volume de autor (5 publicate în România), în care sunt cercetate diferite aspecte ale 
vieții socioumane a Basarabiei din secolul al XIX-lea: politica comercial-vamală 
a țarismului (1812-1868); Basarabia în sistemul pieței interne ruse (1812-1868); 
instituțiile sociale (1812-1917); geneza și evoluția burgheziei comerciale (1812-
1868); elitele nobiliare și burgheze (1812-1918); mentalitatea nobilimii și burgheziei 
comercial-industriale (1812-1918); protestele și revendicările populației din ținut 
(1812).

Cercetătorul Valentin Tomuleț a probat în întreaga sa opera științifică originali-
tate, erudiție și caracter, calități recunoscute unanim în pretențioasa breaslă a istorici-
lor, iar rezultatele obţinute i-au adus recunoaşteri și ascensiuni pe linie academică și 
profesională. Fiind distins cu Premiul „A.D. Xenopol” al Academiei Române (2014) 
și Premiul Național (2015), domnia sa rămâne o prezenţă prestigioasă la sesiuni 
științifice, conferinţe şi congrese naționale și internaţionale prin comunicările sale 
profunde și pline de prospețime științifică, care, pe lângă faptul că sunt rostite în 
nuanțele-i incondundabile ale vocii, mai sunt „presărate” pe deasupra cu diferite 
curiozități, care se referă la personajele istorice (ca să nu se plictisească ascultă-
torul!).
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Cariera universitară a profesorului Valentin Tomuleț, construită cu multă răb-
dare, perseverență și migală pe parcursul anilor, este pe potriva celei de cercetător 
științific. El este o prezență cu o charismă aparte în aula universitară și în aminti-
rile generațiilor de studenți de la facultățile de Istorie și cea de Arte Frumoase ale 
Universității de Stat din Moldova. Uneori glumeț și plin de vervă, alteori meditativ 
și sfătos, dar întotdeauna în limitele profesionalismului, rămâne un model de activi-
tate la catedră, un model de distincție, cunoaștere și căldură atât pentru cei care i-a 
dăscălit, cât și pentru colegii de la catedrele din care a făcut parte. Abilitățile didac-
tice și competența profesională i-au adus recunoaștere și mulți admiratori printre 
studenții, care dorindu-și să-i semene, s-au apropiat de Valentin Tomuleț, scriind 
sub îndrumarea profesorului teze de an, de licență, de master și de doctorat, ca apoi 
unii să-i devină coleg de breaslă, discipol și chiar prieten, aceștia mândrindu-se cu 
apartenența la școala sa științifică.

Decodificarea configurațiilor ce definesc personalitatea omagiatului ar rămâne 
incompletă fără a indica asupra Omului Valentin Tomuleț, a Omului care străjuiește 
tradiția şi valorile naționale, educă și alimentează fidelitatea faţă de spiritualitatea 
neamului românesc, a Omului care păstrează cu sfințenie amintirea strămoşilor și 
a satului de baştină Tabani, a Omul unei case tradiționale și a unei familii deosebit 
de frumoase și armonioase, a Omului care nu se sfiește să recunoască că își iubește 
cu patimă soția, a Omului – prieten fidel, întotdeauna gata să ajute și să-și susțină 
necondiționat camarazii, a Omului – coleg de nădejde și de o înaltă moralitate, a 
Omului despre care vorbesc frumos faptele și oamenii care l-au întâlnit în calea lor 
şi acest şir poate fi continuat la nesfârşit. 

Ajuns la vârsta onorabilă de 70 de ani, prin formația și orizontul său cultural, 
rămâne un model al profesorului și cercetătorului dedicat, profesionist și, asemenea 
unui pom matur și falnic, generos în roade, pe care le împarte cu prietenii, colegii 
și studenții săi. Tocmai de aceea considerăm necesar și oportun editarea acestui 
volum omagial, în care colegii de breaslă, prietenii și discipolii își materializează 
recunoştinţa, respectul și gratitudinea pentru istoricul, cercetătorul, profesorul, men-
torul și prietenul Valentin Tomuleț.

Volumul omagial este alcătuit din două compartimente. O parte evocativă, în 
care colegii de la catedră și de la Institutul de istorie, prietenii, studenții de ieri și 
de azi, discipolii evocă diferitele configuraţii ale personalității lui Valentin Tomuleț, 
reliefează contribuţiile profesorului și cercetătorului în dezvoltarea științei istorice 
românești și în educarea și formarea generațiilor de istorici și profesori de istorie din 
Republica Moldova. 

A doua parte a volumului include studii și articole originale ale istoricilor uniți 
prin respectul pentru activitatea ştiinţifică și didactică, prețuirea pentru calitățile 
omenești și viața exemplară a profesorului Valentin Tomuleţ. Istorici din Republica 
Moldova, România și Ucraina, care studiază diferite probleme ale istoriei Românilor 
din întreg spațiul românesc și din diferite perioade istorice, au răspuns pozitiv apelului 
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coordonatorilor, sprijinind apariția acestui volum, fapt pentru care ne îndreptăm către 
ei gratitudinea noastră. 

Facem mențiunea că contribuțiile științifice ale autorilor acestui volum reflectă 
subiecte istorice eterogene, acoperă diverse epoci și domenii, dar luate în ansamblu, 
acestea contribuie la întregirea unor subiecte puțin cercetate sau necunoscute din 
istoria Românilor. 

Domnule profesor Valentin Tomuleţ, la acest mic popas pe care îl faceţi la un 
hotar între decenii, Vă urăm să străbateţi drumul de la vârsta Psalmistului la cea a 
Patriarhului cu sănătate, forţă fizică şi spirituală, înţelepciune, în dragostea şi stima 
celor apropiaţi, a colegilor şi discipolilor.

La Mulţi Ani şi noi împliniri! Avanti! Vivas, crescas, flores! Semper sitis in 
flore!

Demir DRAGNEV 
doctor habilitat, profesor universitar,

membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, Institutul de Istorie

Liliana ROTARU 
doctor în istorie, conferențiar universitar,

Universitatea de Stat din Moldova
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Profesor Valentin TOMULEȚ: „Am ales istoria, în care 
am găsit resurse inepuizabile de viaţă şi de voinţă”

(Înterviu cu doctorul habilitat în istorie, profesor universitar Valentin Tomuleț, 
decan al Facultăţii de Arte Frumoase a USM, Laureat al Premiului Național)

Profesor Valentin TOMULEȚ:
Un istoric bun, în cercetarea şi scrierea istoriei 
trebuie să fie dezinteresat şi obiectiv, să aspire spre 
atingerea scopului final  – adevărului istoric, să ţină 
cont în permanenţă de spusele lui Miron Costin 
care spunea că pentru scrierea istoriei „gândul 
slobod şi fără valuri trebuieşte”.

Dincolo de imperfecțiunile timpurilor pe care le trăim, de turbulențele care 
vin și ne scot sufletul din noi, de fricile pentru ziua de mâne, avem totuși 

certitudinea că, sub raport intelectual, moral, spiritual avem suficiente resurse dem-
ne, personalități, voci credibile si minți inteligente, la care ne putem raporta. În acest 
context, ne-am propus să dialogăm astăzi cu doctorul habilitat în istorie, profesor 
universitar Valentin Tomuleț, decan al Facultăţii de Arte Frumoase a USM, Laureat 
al Premiului Național, o personalitate care și-a alimentat pasiunea şi dragostea pen-
tru istorie încă din copilărie, iar ulterior această „boală”, așa cum a mărturisit chiar 
domnia sa, l-a urmărit şi l-a copleşit, marcându-i întreg destinul. Chiar dacă avea 
predilecții pentru muzică, acum este convins că a făcut alegerea corectă, având cer-
titudinea că istoria, după cum spunea Emil Cioran, este mânată de oamenii care-şi 
pipăie necontenit pulsul. Astăzi, profesorul Valentin Tomuleț este unul din cerce-
tătorii pe tărâmul istoriei care muncețte asiduu şi responsabil, evidențiindu-se prin 
profunzimea aproape de invidiat atunci când vine vorba documentul istoric.

La toate demersurile ce implică larga deschidere documentară şi teoretică ce 
vizează varii aspecte ale istoriei moderne a spaţiului Pruto-Nistrean, capacitatea 
sa de muncă, interesul pentru documentul de arhivă, care îi conturează frumos și 
demn profilul profesional, merită a fi consemnată și latura umană a profesorului. 
Din start vezi un om cu o aură pozitivă, care inspiră încredere, o energie debordantă. 
Își iubește și respectă studenții, masteranzii, doctoranzii, îi ajută, îi motivează, îi 
stimulează. Nu se teme că-l vor depăși discipolii, dimpotrivă, și-ar dori să fie așa, să 
se mândrească cu ei și să vadă că munca sa, investiția sa în cunoaștere, nu au fost în 
zadar, că și înțeles corect menirea și că viața sa are are un rost. 

Profesorul Tomuleț ne va mărturisi despre dragostea de carte, altoită de bunelul 
Nicolae şi de mama, educația aleasă a bunelului, cele mai frumoase amintiri din 
viața sa, despre pasiunea pentru muzică, instrumentele muzicale pe care le-a stu-
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diat, crezând că va deveni muzician, cum a parcurs drumul în cariera științifică și 
didactică, împărtășindu-ne din bucuriile oferite de activitatea didactică şi ştiinţifică 
care îi înnobilează viața, dragostea și perseverența în acumularea informații pentru a 
scrie istoria satului. Cu căldură ne va relata despre mentorii săi, profesori consacrați 
ai domeniului, lucrările științifice de rezonanță, importanța și rolul cercetătorului 
științific, a istoricului în societate, despre globalizare şi dilema identitară etc. Ne-am 
interesat ce se află pe șantierul editorial al protagonistului, dar ți cum va marca cele 
șapte decenii de viață, care iată îi bat la ușă. 

A consemnat,
 Eugenia TOFAN

Serviciul de Presă al Academiei de Științe a Moldovei

Stimate Domnule profesor, numele Dumneavoastră se regăseşte printre is-
toricii basarabeni care manifestă un interes aparte privind evoluţia socială şi 
economică a Basarabiei în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Vom vorbi un 
pic mai târziu de unde această preocupare în cercetările Dvs. Pentru început aş 
vrea, însă, să Vă întreb, cum e să fii istoric în ziua de azi şi care ar fi trăsătura 
definitorie a unui istoric pentru a fi considerat bun? Care ar trebui să fie condu-
ita sau condiţia istoricului astăzi în ochii celor care ştiu, care cunosc istoria, dar 
şi a publicului larg, a maselor, cum ar veni?

A fi astăzi un istoric bun, cred că este un lucru deloc uşor, îndeosebi acum, când 
elevul, studentul, masterandul, doctorandul sau, în general, publicul larg, este destul 
de bine documentat, având diferite modalităţi de a se informa pe diverse teme şi 
subiecte care îl interesează. În plus, a trecut timpul când cel care voia sau își dorea 
să cunoască, să ştie, să înveţe, să cerceteze putea fi uşor influenţat şi îndoctrinat de 
paradigma marxistă, prin tratarea evenimentului de pe poziţii de clasă. 

Dar este şi un al moment. Astăzi, trăim într-o societate unde politicul a pătruns 
în toate sferele vieţii cotidiene, ne ciocnim de el la fiecare pas, fapt ce influenţează 
nemijlocit şi ştiinţele umaniste, inclusiv istoria. Cunoscutul eseist şi istoric francez 
Philippe Ariès, scria la timpul său: „În fond, nici un istoric nu a putut evita alterna-
tiva celor două istorii, una ştiinţifică, cealaltă politică, conservatoare sau marxistă. 
Nici un istoric nu a putut alege în mod tranşat. Savanţii cei mai austeri s-au străduit 
doar să asigure în propria viaţă etanşeitatea între ştiinţa obiectivă şi interpretarea 
politică a trecutului. Dar, oricât de dezinteresată ar fi fost erudiţia lor, erau înrâu-
riţi de concepţiile asupra timpului vehiculate în mediile lor, în funcţie de aparenţa 
lor politică. Căci filosofia politică a istoriei împărţea opinia, ca un front de război, 
în două tabere. În fiecare din aceste tabere se înfruntau anumite tendinţe, dar te 
aflai între oameni care vorbeau aceeaşi limbă”. Prin urmare, deşi sarcina de bază 
a istoricului este de a relata „adevărul pur”, aceasta nu înseamnă că majoritatea 
istoricilor de vocaţie/profesionişti sunt şi deţinătorii acestui adevăr, interpretarea 
istoricului fiind doar plauzibilă, verosimilă, probabilă, niciodată adevărată, de care 
cititorul trebuie să ţină cont în permanenţă atunci când lecturează lucrarea.
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Aşadar, ce înseamnă, a fi astăzi istoric şi care ar trebui să fie, cum constataţi Dvs, 
condiţia istoricului astăzi în ochii celor care ştiu? Nu vreau să pătrund în esenţa pole-
micii ce s-a dus timp de mai multe secole despre „meseria de istoric” cum o definea 
Marc Bloch şi locul istoriei în „ierarhia” ştiinţelor academice. Voi răspunde simplu 
la această întrebare.

În primul rând, istoricul trebuie să posede un volum bogat de cunoştinţe care au 
tangenţă cu istoria şi care îl ajută să conceapă procesul istoric. În acest sens istori-
cul este ajutat de: geografie, arheologie, geologie, filologie, antropologie, sociologie, 
drept, filosofie, demografie, statistică, arheologie, arhivistică, paleografie, grafologie, 
crono logie, sigilografie, heraldică, numismatică, medalistică, miniaturistică, genea-
logie, epigrafie, metrologie, onomastică, toponimie şi altele. Altfel spus, un istoric bun 
trebuie să fie într-o anumită măsură şi geograf, şi economist, şi filosof, şi socio log, şi 
numismat, şi metrolog etc. Într-un cuvânt, să posede cunoştinţe în ştiinţele aliniate 
într-un şir de „domenii auxiliare” faţă de ştiinţa istorică, numită, pe bună dreptate, 
Magistra vitae.

Un istoric bun, este un istoric bine documentat, fiindcă principala sarcina a isto-
ricului este de a analiza evenimentele şi fenomenele istorice prin prisma categoriei 
„umanului” şi celei a „duratei în timp”, ceea ce-i dă posibilitate să pătrundă adânc 
în suflul vremii şi să perceapă perfect trăsăturile epocii, dublul sens al înţelegerii lor 
fiind cunoaşterea trecutului prin prezent şi a prezentului prin trecut.

Un istoric bun, în special universitar, este cel care, de rând cu multiple pre-
ocupări instructiv-educative, scrie şi publică, este cel care pune în discuţie probleme 
originale, inedite sau tendenţios studiate, cel care nu se închide „în turnul său de 
fildeş” şi munceşte pentru cei mulţi, pentru cei care se interesează de istoria şi limba 
neamului.

Un istoric bun, în cercetarea şi scrierea istoriei trebuie să fie dezinteresat şi 
obiectiv, să aspire spre atingerea scopului final – adevărului istoric, să ţină cont în 
permanenţă de spusele lui Miron Costin care spunea că pentru scrierea istoriei „gân-
dul slobod şi fără valuri trebuieşte”.

Un istoric bun, este acel care are harul scrierii; analizează şi interpretează obiec-
tiv evenimentele istorice, face concluzii şi emite judecăţi de valoare; descrie eve-
nimentele istorice clar/explicit, pe înţelesul tuturor, folosind cele mai diverse surse 
istorice, în special inedite de arhivă; se foloseşte în permanenţă de sintagmă aristo-
telică „mi-e prieten Platon, dar mai prieten îmi este adevărul”.

Un istoric bun, citând-ul pe Nicolae Iorga „...e dator a fi un amintitor neobosit 
al tradiţiei naţionale, un mărturisitor al unităţii neamului peste hotare politice şi de 
clase, un predicator al solidarităţii de rasă şi un descoperitor de ideale, spre care cel 
dintâi trebuie să meargă, dând tineretului ce vine după el exemplu”. Un istoric bun, 
prin urmare, este acel care scrie şi tratează evenimentele istorice prin prisma uma-
nului, punând la bază omul, indiferent de etnie, apartenenţă religioasă, de rasă etc.

Un istoric bun, atât în sistemul învăţământului universitar, cât şi cel acade-
mic, este cel fondator de şcoli ştiinţifice. De rostul acestui istoric vorbesc cei care 
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i-au urmat calea, au continuat şi au dus până la capăt temele ştiinţifice începute sau 
cele trasate de el, au deschis noi direcţii de cercetare, i-au depăşit, în cele din urmă. 
Aceasta este menirea adevărată a istoricului, ca discipolii săi să-l depăşească, să fie 
mai buni ca ei, să devină şi ei fondatori de şcoli.

 La întrebarea Dvs cine poate fi considerat un istoric bun, generalizând cele re-
latate supra, aş spune că un istoric profesionist, un istoric de performanţă, este acela 
care se dedică întru totul cercetării şi prin lucrările sale proprii (monografii, studii, 
culegeri de documente, manuale etc.), îşi face un nume, este recunoscut de breasla 
istoricilor şi nu numai, altfel spus rămâne şi este cunoscut în „istorie”, adică se în-
scrie în analele istoriografiei naţionale şi celei universale.

La facultatea de istorie aţi aplicat pentru că eraţi pasionat de acest dome-
niu sau aţi dat de întâmplarea care avea să Vă aducă pe acest făgaş? Întrebarea 
vine în contextul în care ştim că aveaţi predilecţii şi pentru matematică, geo-
grafie, dar mai ales, pentru muzică. Cine V-a alimentat, totuşi, această pasiune 
pentru istorie care V-a urmărit de-a lungul anilor, reuşind să vă marcheze în 
modul cel mai frumos întreg destinul spiritual?

Dragostea pentru istorie mi-a fost altoită de Nicolae Constantin Nagherneac, 
profesor de istorie şi, concomitent, directorul şcolii din satul natal Tabani, absolvent 
al Facultăţii de Istorie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Moldova 
(pe atunci Institutul Pedagogic din Chişinău), profesor de o inteligenţă şi cultură de-
osebită, dar şi de bunelul pe linia mamei Nicolae Burca, un om cu „carte româneas-
că” şi un spirit deosebit românesc. În 1949 i-a fost confiscată întreaga avere, fiind 
inclus în lista chiaburilor satului, pentru faptul că în perioada interbelică dispunea în 
târguşorul Briceni de o prăvălie, unde comercializa mărfuri textile. A evitat depor-
tarea în Siberia doar graţie faptului că s-a ascuns cu bunica şi mama într-un lan cu 
grâu, unde au stat ascunşi 3 zile, fără apă şi mâncare. Ulterior, bunelul a fost exclus 
şi din lista persoanelor care făceau cursuri de preşedinţi de colhoz la Tiraspol, fiind 
pârât chiar de preşedintele de colhoz. 

Atunci când a fost să aleg între istorie, matematică, geografie şi muzică, a biruit 
istoria, care îmi plăcea extrem de mult. În plus, profesia de istoric era, la acel timp, la 
modă, deschidea mai multe perspective de angajare. A fost şi o ambiţie copilărească, 
vrând să-i demonstrez profesorului meu Nicolae Nagherneac că voi însuşi meseria 
de istoric, care din nota „4” nu mă scotea, deşi permanent mă lăuda, dar spunând 
că de nota „5” nu ştie nici Domnia Sa. Îmi plăcea şi muzica, dar conştientizam ca 
a atinge mari performanţe, cu studiile mele, pe etape, la trei instrumente (clarinet, 
acordeon şi ţambal) la şcoala muzicală raională ar fi fost extraordinar de greu. Eram 
conştient că în muzică trebuie să atingi asemenea performanţe ca să devii celebru, 
pentru care se cerea o pregătire desul de serioasă din fragedă copilărie.

În această epocă, numită şi a post-adevărului, intuim că nu e uşor să fii 
istoric sau poate dintotdeauna a fost nesimplu. Şi pentru că istoria se ocupă de 
studierea trecutului, care ar fi instrumentul cel mai potrivit pentru a face legă-
tura dintre istorie si actualitate?
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Aveţi dreptate. Istoria ne învaţă să ştim cine suntem, de unde ne tragem, cine ne 
sunt strămoşii, să înţelegem cum s-au format popoarele lumii şi să putem determina 
care este locul şi rostul nostru în lumea civilizată. De ce după atâţia ani de istorie 
spunem că, din punct de vedere politic, limba noastă este limbă moldovenească, iar 
din punct de vedere ştiinţific este limbă română, de ce ne îndoim că noi, moldovenii, 
suntem români şi credem în basmele care ni le spun unii bunei sau o parte din părinţii 
dogmatizaţi de ideologia sovietică, de ce vorbim cu ură despre fraţii noştri de peste 
Prut şi credem că lucoarea vine de la Răsărit? Mai există sute de asemenea întrebări, 
la care istoria ar trebui, după atâţia ani, să ne înveţe să găsim uşor şi rapid răspunsul 
corect. 

La întrebarea ce ar trebui să învăţăm de la istorie şi care este legătura dintre is-
torie şi actualitate rămân actuale cuvintele lui Nicolae Iorga spuse mulţi ani în urmă: 
„Istoria nu este o însuşire seacă de date, ci un izvor de îndrumări, o carte de învăţă-
tură pentru prezent, un mijloc de ridicare a conştiinţei naţionale... Datoria istoricului 
este de a lămuri pe ascultători asupra problemelor zilnice, asupra întrebărilor ce se 
prezintă înaintea fiecăruia, pentru că istoria este viaţa omenească, problemele de 
odinioară sunt problemele de acum, în altă formă, cu alţi oameni...”. Iată de ce rolul 
istoriei în înţelegerea evenimentelor de astăzi este destul de mare şi de pregătirea isto-
ricului depinde cum tânăra generaţie se va orienta în viaţă, care nu este deloc uşoară.

Este adevărat că istoria este o disciplina ştiinţifică pretenţioasa si greu ac-
cesibilă? Dacă da, cum ajungem noi, cei care nu suntem istorici, la cunoaşterea 
istorică, or, istoria rămâne a fi o necesitate în construcţia noastră identitară?

Aş spune, că sunt unii care, în general, consideră că istoria nu este ştiinţă şi 
doar ştiinţele „exacte” merită denumirea de ştiinţă. Pentru a răspunde la întrebarea 
Dvs, la început să definim ce este ştiinţa? Dicţionarele mai vechi sau cele de ultimă 
oră ne spun că ştiinţa este studiul obiectiv şi sistematic al unui domeniu bine definit 
prin intermediul unor mijloace şi metode ştiinţifice de investigaţie proprii cercetării. 
Metoda de cercetare pe care o foloseşte cercetătorul, în cazul nostru istoricul, este 
ştiinţifică doar în cazul în care este una obiectivă (nu depinde de noi şi conştiinţa 
noastră), oferă, de regulă, de fiecare dată aceleaşi răspunsuri dacă se întrunesc con-
diţii iniţiale identice. 

Spuneam și cu alte ocazii că istoria este ştiinţa care se ocupă cu studierea fap-
telor şi a evenimentelor istorice care s-au petrecut cu mai mulţi ani în urmă, într-un 
cuvânt – ştiinţa se ocupă cu studierea evenimentelor care au avut loc în trecut – acum 
100, 500, 1000, 10 000 şi mai mulţi ani în urmă. Istoria este, în primul rând, o şti-
inţă care ne impune pe fiecare din noi să gândim, să cugetăm logic şi să învăţăm a 
evita greşelile făcute în trecut, să conştientizăm că evenimentele trecutului exercită 
o influenţă majoră asupra prezentului şi viitorului nostru. Cum constatăm, de foarte 
multe ori, cu studenţii în cadrul seminarelor, istoria are prostul obicei de a se repeta 
sub o formă sau alta, iar noi, oamenii, ne-am obişnuit, ca de obicei, să nu învăţăm 
nimic din ea. Ca rezultat, avem ceea ce avem, în special noi, cei din Republica Mol-
dova. Istoria, expusă ştiinţific, este cea dintâi naraţiune, ea ne permite să înţelegem 
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procesul istoric. Marele istoric român Mihail Kogălniceanu scria la timpul său, că 
istoria ne „...arată ce am fost, de unde am venit, ce suntem şi ce avem să fim”. Iar 
Nicolae Bălcescu constata: „Istoria e cea dintâi carte a unei naţii. Într-însa ea îşi vede 
trecutul, prezentul şi viitorul”. Prin urmare, cum constataţi Dvs, istoria rămâne a fi o 
necesitate în construcţia noastră identitară. 

Mă întrebaţi cum ajung, cei care nu sunt istorici, la cunoaşterea istoriei? Pentru 
cunoaşterea istoriei este nevoie de a ne documenta, a învăţa şi a medita. Diversele 
surse de care dispunem în prezent ne permit să cunoaştem, să înţelegem procesele 
istorice care au loc în societate. În plus, istoria este un test care durează pe parcursul 
întregii noastre vieţi şi care ne impune să învăţăm, să fim la curent cu evenimentele 
care au loc, pentru a fi bine informaţi, activi, productivi şi angrenaţi în societate.

Şi dacă zicem că istoria este una, cum ajungem să înţelegem diferit recon-
stituirile propuse de cercetătorii istorici, de cei care produc cunoştinţe istorice 
pentru noi, vizavi de istoria aşa cum a fost?

La început, trebuie să ştim că istoria, pe parcursul timpului, a fost şi este scrisă 
de pe poziţii de clasă, de pe poziţii naţionale şi de pe poziţii general-umane. Urmează 
de ştiut că unii istorici au lucrat şi mai lucrează la comandă, scriu tendenţios, admit 
erori şi falsuri pentru a îndeplini comanda.

Pentru a înţelege diversele reconstituiri propuse de către istorici, vizavi de is-
toria aşa cum a fost, urmează să ştim că evenimentele istorice sunt analizate prin 
prisma specializării istoricului, a proceselor care sunt supuse analizei. Unii cercetă-
tori explică procesele care au avut loc în societate prin prisma schimbărilor de ordin 
economic, alţii – prin prisma schimbărilor de ordin social, politic, spiritual etc., care 
au produs fiecare în parte schimbări şi mutaţii. Fără cunoaşterea acestor principii şi 
metode de cercetare este greu a pătrunde adânc în suflul vremii, lămuririle ne par 
deocheate, deşi acestea erau interpretate de aceşti istorici corect. Spre exemplu: Cu 
ce eveniment începem epoca modernă în Europa: cu căderea Constantinopolului, 
cu reforma în Europa, cu descoperirile geografice, cu revoluţia din Ţările de Jos, cu 
războiul civil din Anglia, cu Revoluţia Franceză etc.? Exemple de acestea ar fi destul 
de multe. De aceea, cititorul trebuie să intuiască, să cunoască sau să se documenteze 
ce principii a pus la bază şi de pe ce poziţii istoricul a analizat procesul istoric, care 
vă asigur, nu este un lucru uşor. Respectiv şi înţelegerea diversă a proceselor care au 
avut loc în societate.

Domnule profesor, este cunoscut faptul că un cercetător care se respectă, 
îşi petrece mai toată viaţa prin arhive, biblioteci pentru a studia, analiza şi a 
aduce adevărul despre ce am fost, cine am fost, cum am fost etc., așa cum ați 
menționat mai devreme, acest lucru favorizând, bineînţeles, înţelegerea pro-
cesului istoric, dar mai ales conştientizarea că evenimentele trecutului au un 
impact major asupra prezentului, dar şi viitorului nostru. În acest context, în-
trebarea ar fi, istoricii pot face şi previziuni sau sunt specialişti doar pe trecut? 

Graţie cunoştinţelor istorice acumulate de omenire în decursul secolelor noi pu-
tem observa cauzele şi consecinţele diferitor evenimente care au avut loc în societa-
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te, a medita asupra desfăşurării lor şi a lua o poziţie activă faţă de cele întâmplate. De 
exemplu, războaiele interne fratricide, care au avut loc la diferite popoare în diferite 
perioade de timp, aduc la jertfe umane şi ruinarea ţării. Prin urmare, mai bine este de 
a le evita. Cultul personalităţii, care l-au cunoscut diferite popoare în ultimul timp, 
are ca rezultat instituirea în ţară a unei tiranii şi dictaturi aspre. Prin urmare, este 
necesar de a nu permite asemenea scenarii. Istoria ne oferă lecţii pentru viitor, pentru 
ca noi oamenii să le luăm în considerare, să le evităm. Cunoaşterea istoriei le ajută 
oamenilor să trăiască: cunoscând trecutul, noi observăm că în toate timpurile strămo-
şii noştri au trecut prin diverse greutăţi, nenorociri şi suferinţe. Însă viaţa continuă, 
anii de necazuri şi nenorociri s-au schimbat cu vremuri mult mai bune.

În ce măsură istoricii pot face previziuni? Care sunt beneficiile omului şi socie-
tăţii de la acestea? Categoria viitorului poate fi inclusă în structura conştiinţei istori-
ce? Întrebări la care este greu de a da un răspuns ştiinţific afirmativ.

Ştim cu toţii că istoria determină în mare măsură vectorul dezvoltării viitorului: 
cel care ştie şi controlează trecutul controlează prezentul şi poate mai bine înţelege 
viitorul. Mai ştim că istoria este ştiinţa care se ocupă cu studierea tiparelor de dezvol-
tare a vieţii sociale în forme specifice, în dimensiuni spaţio-temporale, iar conţinutul 
istoriei este procesul istoric, care se dezvăluie în fenomenele vieţii umane. Acestea, 
la rândul lor, sunt extrem de diverse şi privesc dezvoltarea economică, viaţa socială, 
relaţiile internaţionale, activităţile personajelor istorice etc. Respectiv, istoria este o 
ştiinţă diversificată, compusă dintr-o serie de ramuri independente ale cunoaşterii 
istorice, cum ar fi: istoria economică, socială, politică, civilă, culturală, militară, stat 
şi drept, religie şi altele.

Deci, pe care din aceste ramuri istoricul le poate prevedea? 
Răspunzând la această întrebare urmează să ţinem cont de faptul că între tre-

cut şi viitor există o interdependenţă strânsă. Pentru a prognoza viitorul istoricul 
se bazează pe cunoştinţele din trecut şi prezent. Ştiinţa contemporană diferenţiază 
două modalităţi de prognozare a viitorului: prezicerea sau prorocirea şi previziunea. 
Prezicerea sau prorocirea figurează în afara ştiinţei sau gândirii raţionale, pe când 
previziunea este în esenţă ştiinţifică. Cei mai cunoscuţi proroci au fost astrologul, 
medicul şi farmacistul francez M. Nostradamus şi bulgara Vanghelia Pandeva Sur-
ceva (Vanga), prorocirile cărora de cele mai multe ori s-au adeverit, însă n-au avut o 
tălmăcire/înţelegere logică, iar sensul prorocirilor n-a putut fi descifrat şi rămâne o 
taină necunoscută până în prezent. 

Spre deosebire de prezicători, mecanismul prevăzătorilor nu este un secret me-
tafizic. Făcând o privire spre viitor, istoricul nu poate să analizeze evenimentele în 
afara gândirii logice, altfel nu va avea nimic de spus despre posibilul viitor. Acesta 
urmează să studieze diverşi factori care îi vor ajută să înţeleagă logica viitorului. 
Cunoaştem diverse previziuni expuse pe parcursul vremi: previziunile lui T. Momm-
zen privind căderea Imperiului German (al Doilea Reich), a lui Friedrich Engels şi 
Otto von Bismark privind începutul Primului Război Mondial, însă şi acestea nu ne 
permit să pătrundem în secretul mecanismului previziunilor. În prezent, cunoaştem 
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două nivele/tipuri de previziuni: în cadrul anumitor fenomene sau procese concrete 
şi în cadrul istoriei, în general. Însă majoritatea istoricilor nu fac previziuni, care sunt 
greu de explicat şi înţeles. 

Localitatea unde aţi copilărit, satul Tabani, Briceni, familia în care aţi cres-
cut V-au lăsat în suflet o puternică amprentă, motiv pentru care v-aţi propus să 
scrieţi o carte despre istoria localităţii. Aţi reuşit să adunaţi informaţii suficiente 
pentru a scrie istoria satului Dvs?

Istoria localităţii unde m-am născut, am copilărit, mi-am făcut studiile şi de unde 
îmi trag seva a prezentat un mare interes în cercetarea mea ştiinţifică. Am adunat un 
vast material documentar la tema dată timp de cca 20 de ani, lucrând, „pe apucate”, 
având ca interes subiectele legate de tezele de doctorat şi monografiile care le-am 
scris. Doar un singur an, fiind la studiile de postdoctorat, am lucrat intens la tematica 
satului, valorificând un vast volum de documente depozitate în fondurile Arhivei 
Naţionale a Republicii Moldova, Arhivei Organizaţiilor Social-Politice a Republicii 
Moldova, Arhivei Statului Iaşi (România) şi Arhivei Istorice de Stat din Rusia (mai 
mult de 50 fonduri de arhivă). În plus, la tematica dată am cules informaţii, deşi 
fragmentare, din peste 150 de lucrări ştiinţifice. Nu puteam crede şi nu-mi puteam 
închipui niciodată că pe istoria unui sat moşieresc, care a fost satul Tabani, ţinutul 
Hotin, în perioada modernă şi interbelică, că aş fi putut depista şi aduna peste 30 de 
volume de copii din cele mai diverse.

Acum rămâne un singur lucru, să descifrez, să sistematizez şi să transform acest 
material static în istoria vie a satului şi locuitorilor săi. Cei drept, pe parcursul anilor, 
am scris câteva articole referitor la această temă: Prima menţiune documentară a 
satului Tabani, ţinutul Hotin; Schiţe din istoria satului Tabani; Dinamica numerică 
şi structura socială a populaţiei din satul Tabani, ţinutul Hotin, potrivit recensămin-
telor fiscale din anii ’20-’50 ai secolului al XIX-lea; Un monument deosebit ridi-
cat în memoria ostaşilor originari din satul Tabani, judeţul Hotin, căzuţi în Primul 
război Mondial. Un material valoros referitor la istoria satului Tabani se regăseşte 
şi în monografia: Ţinutul Hotin în surse statistice ruseşti din prima jumătate a seco-
lului al XIX-lea, Chişinău: Editura „Lexon-Plus”, 2018, 1056 p. Însă, aceste articole 
sunt  destul de puţine, în comparație cu lucrul enorm care urmează să-l fac. 

Dacă în acei ani de copilărie, când trebuia să mergeţi şi la munci în câmp 
pentru a Vă ajuta părinţii, nu schimbaţi sapa cu cartea, cum vă spunea adesea 
mama, care îşi dorea să Vă vadă un om cu şcoală, ce destin credeţi că s-ar fi 
conturat pentru Dvs? 

Spuneam şi cu alte ocazii că am crescut şi am fost educat într-o familie de ţărani 
simpli, dar muncitori şi gospodari, unde am cunoscut de timpuriu greutăţile vieţii în 
sistemul egalitarist al „socialismului luminat” de tip sovietic, fiind nevoit să muncesc 
de copil, în special, în timpul vacanţelor de vară, alături de mama, pe lanurile kolho-
zului. Tata îmi schimba coada la sapă în fiecare an, spunându-mi că astfel randamen-
tul muncii va fi mai mare. Dragostea de carte, altoită de bunelul Nicolae şi de mama, 
a fost potenţată şi de o simplă circumstanţă. Educaţia în familia noastră se făcea prin 
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muncă, fiecare fiind însărcinat cu anumite treburi pe care trebuia să le facă bine şi cu 
mare responsabilitate. Eu nu făceam excepţie, îndeplineam tot ce mi se cerea. Tot-
odată, am observat că dacă stau, cu cartea în mână, mama, care era sufletul familiei 
şi responsabilă de educaţia noastră, nu mă punea la lucru. Dar cât puteai doar să stai 
cu cartea în mână – iată aşa mi s-a altoit dragostea de carte. Într-un cuvânt: din cele 
două variante – sapa şi cartea, am ales cartea.

Este greu de spus ce destin aş fi putut avea dacă nu „alegeam cartea”. Însă, sunt 
convins că nu „sapa”. Eram prea ager şi inventiv pentru a nu-mi putea găsi destinul. 
În plus, am deprins prea multe meserii de la bunelul Nicolae, care, pe parcursul 
vieţii, a fost comerciant de textile, învăţător pentru analfabeţii din mahala, croitor, 
constructor de case – însuşind meseriile de arhitect, zidar, tencuitor, spre bătrâneţe 
grădinar ş.a. 

Dragostea pentru muzică a mers la braţ cu interesul pentru istorie mai tot 
timpul şi viceversa. La un moment chiar Vă doreaţi să deveniţi un muzician 
recunoscut. Între timp aţi devenit unul din cei mai apreciaţi profesori istorici 
şi savant de renume, fiind recunoscut pe plan naţional şi internaţional ca un 
specialist notoriu în domeniul istoriei economice şi sociale a Basarabiei în epoca 
modernă. Cum a rămas cu muzica? Mai cântaţi? 

Nu ştiu, cum spuneţi Dvs, dacă sunt unul din cei mai apreciaţi profesori istorici 
şi savant de renume, fiind recunoscut pe plan naţional şi internaţional ca un specialist 
notoriu în domeniul istoriei economice şi sociale a Basarabiei în epoca modernă. 
Sunt în lume istorici de o asemenea prestanţă şi valoare, încât noi, cei din Republica 
Moldova, suntem umbriţi de aportul şi rolul lor în evoluţia ştiinţei istorice. Eu îmi 
ştiu locul, nu pretind la mai mult decât ceea ce am devenit, îmi fac cinstit datoria şi 
nu muncesc pentru slavă, dar pentru că îmi place să fiu între studenţi, care sunt tineri 
şi frumoşi şi mă încarcă şi pe mine cu energie pozitivă, pentru că îmi place mirosul 
cărţii ieşite de sub tipar, pe care o aştept, cum femeia îşi aşteaptă să se nască pruncul, 
îmi place când doctoranzii susţin tezele de doctorat şi mă bucur alături de ei etc. 
Acestea sunt momentele frumoase ale vieţii. 

La întrebarea Dvs cum a rămas cu muzica, dacă mai cânt? Greu de spus, dacă 
mai cânt. Din cele patru instrumente muzicale la care puteam cânta, la nivelul pre-
gătirii unui elev al şcolii muzicale, acum cânt doar destul de rar la pian, care se află 
vizavi de decanatul Facultăţii de Arte Frumoase. Nu din considerentul că am pierdut 
interesul, dar din considerentul timpului, care este prea scurt pentru al pierde pentru 
alte ocupaţii. 

Fiind un bun cunoscător al muzicii, îndeosebi al folclorului şi al tradiţiilor 
româneşti, este acesta şi un motiv, pentru care, din 1989 şi până în prezent deţi-
neţi cu onoare funcţia de decan al Facultăţii de Arte Frumoase?

În funcţia de decan al Facultăţii de Arte Frumoase (pe atunci Facultatea de Pro-
fesii Sociale) am fost numit pin ordinul rectorului, academicianului Boris Melnic, la 
insistenţa secretarului organizaţiei de partid Gheorghe Rusnac şi a liderului sindica-
tului profesorilor Efim Chilari, care mă cunoşteau şi ştieau de studiile şi abilităţile 
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mele muzicale. Una din sarcinile de bază care stăteau în faţa mea în calitate de decan 
era de a restructura facultatea. Pe parcursul câtorva ani au fost lichidate secţiile poli-
tizate şi ideologizate şi păstrate doar secţiile artistice, legate nemijlocit de cultura şi 
arta românească şi universală. Concomitent, au fost deschise secţii noi – etnofolclor, 
muzeografie, coregrafie (dans modern şi dans sportiv), artă fotografică, artă deco-
rativă, teatru de revistă etc. Toate aceste modificări nu mai corespundeau denumirii 
de profesii sociale. Ca rezultat, din 1993, conform deciziei Senatului Universităţii, 
facultatea poartă o nouă denumire – Facultatea de Arte Frumoase.

Facultatea de Arte Frumoase constituie o formă importantă de iniţiere a studen-
ţilor în activitatea de educaţie artistică şi estetică, de dezvoltare a aptitudinilor lor 
creatoare, de depistare şi promovare a tinerelor talente. Măiestria artistică a studenţi-
lor Facultăţii de Arte Frumoase a fost înalt apreciată, pe parcursul anilor, pe scenele 
artistice din România, Polonia, Bulgaria, Turcia, Grecia, Rusia, Belarus, Ucraina, Ţă-
rile Baltice etc. Eu ţin mult la această facultate şi consider că are o menire frumoasă 
şi importantă în sistemul învăţământului universitar, fiind unica facultate de acest 
gen din Republică. 

Venind la facultate aţi întâlnit profesori de marcă, tribuni şi patrioţi, pen-
tru care aveţi înaltă consideraţie şi respect pios, chiar dacă mulţi dintre ei au 
părăsit această lume. Cât de importantă este calitatea de a fi un mentor bun şi 
cum înţelegem că e bun sau mai puţin bun? 

Într-adevăr, în anii de studii la Facultatea de Istorie am avut dascăli de înaltă 
prestaţie didactică şi ştiinţifică: pe distinşii profesori Vladimir Potlog, Constantin 
Drachenberg, Mihail Muntean, Iosif Şlaien, Rudolf Enghegardt, Mihail Volodarski, 
Anatol Mirkind, Lev Şteiman, Ştefan Panfil(ov), Filip Caragia, Ion Niculiţă care 
deja nu mai sunt printre noi şi profesorul Pavel Cocârlă, mulţi ani șef al Catedrei de 
Istorie Universală, care şi-au adus contribuţia, fiecare în felul său, în devenirea mea 
ca istoric.

Spuneam şi cu alte ocazii că pentru a deveni un profesor/mentor bun, anumite 
calităţi sunt obligatorii. Cât de paradoxal ar părea, dar aceste calităţi nu au nimic 
comun cu gradele academice. În viziunea mea, un profesor bun este răbdător şi în-
ţelegător, vorbeşte liniştit şi calm şi cultivă aceste calităţi discipolilor săi; lămureşte 
materia folosind cuvinte simple, pe înţelesul tuturor, cu entuziasm şi vocaţie; aplică 
metode diverse de predare, fără a-şi impune punctul de vedere; nu are nevoie să im-
presioneze prin cunoştinţele pe care le posedă, este modest, nu este fălos şi arogant; 
învaţă pe alţii şi concomitent învaţă şi el ceea ce nu cunoaşte; munceşte depunând 
efort maxim pentru ca să-l facă pe student să-l depăşească în cunoaştere şi nu va fi 
niciodată invidios de succesele discipolului; recunoaşte valoarea şi meritul fiecărui 
student şi face tot posibilul pentru a-l încuraja şi a-l promova, a-l încadra activ în 
prelegeri sau seminar; are darul de a-i înţelege şi a-i stima pe studenţi, fiind conştient 
de faptul că mulţi ani în urmă şi el a fost student; tratează discipolii cu respect şi simţ 
părintesc dobândind, în aşa fel, respectul şi dragostea lor; apreciază rezultatele bune 
ale discipolilor; conştientizează că nu ştie totul şi este în permanentă căutare, învaţă 
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în permanenţă, nu-îi este ruşine să spună că nu ştie sau că nu are răspuns la întrebarea 
dată; nu se teme de întrebările studenţilor care doresc şă ştie mai mult, îi încurajează, 
îi stimulează, îi apreciază şi învaţă de la ei; este încrezut, pozitiv, vesel, atrăgător şi 
permanent optimist; stimulează iniţiativa, creativitatea şi responsabilitatea în proce-
sul de învăţare; nu este elitist, nu-şi face favoriţi şi îi tratează pe discipolii săi în egală 
măsură; demonstrează că fiecare este capabil de a însuşi materia şi încearcă, prin 
diferite metode, să le demonstreze aceasta; împărtăşeşte cunoştinţele sale, aşteaptă 
mult şi nu se descurajează atunci când rezultatul vine încet şi cu greutate; permite 
studenţilor să greşească ştiind că fiecare greşeală în activitate este un pas spre soluţi-
onarea anumitor probleme şi va aduce în cele din urmă spre succes, adică ştie zicala: 
cine nu munceşte acela nu greşeşte. Calităţi ce nu se epuizează aici. Aş numi încă 
multe alte calităţi care sunt necesare, obligatorii unui profesor. Cred că este de ajuns 
a însuşi o parte din ele şi a tinde spre a poseda celelalte ca să te poţi numi un profe-
sor bun. Aş fi bucuros să știu, că discipolii mei au găsit cel puţin câteva din aceste 
calităţi în cursurile predate de mine la disciplina Istorie medie şi modernă universală 
a popoarelor din Estul şi Sud-Estul Europei.

Dvs susţineţi că a fi un cercetător ştiinţific recunoscut în republică, dar şi 
peste hotare încă nu înseamnă a fi concomitent şi un profesor bun. Este necesar 
ca un profesor universitar excelent să fie în mod obligatoriu şi cercetător ştiin-
ţific cunoscut?

Într-adevăr, a fi un cercetător ştiinţific de excepţie încă nu înseamnă a fi conco-
mitent şi un profesor bun. Meseria de profesor presupune cunoştinţe teoretice temei-
nice în domeniul istoriei, o artă oratorică excelentă şi o ţinută academică impecabilă. 
Aş spune că este destul de dificil să îmbini ambele aceste calităţi: cea de cercetător 
şi cea de profesor, deşi un profesor universitar excelent trebuie să fie în mod obliga-
toriu şi savant cunoscut.

Spuneam şi cu alte ocazii că am cunoscut profesori de excepţie, care posedau 
cunoştinţe, ţinută şi o artă oratorică excepţională, care ne frapau prin profunzimea 
expunerii materialului factologic – într-un limbaj frumos literar, explicit şi atrăgător, 
dar care n-au reuşit ca savanţi. Poţi număra pe degete lucrările care le-au scris. Au 
lucrat permanent asupra calităţilor de profesor, unde au reuşit de excepţie, dar nu 
s-au consacrat activităţii ştiinţifice. 

A fi un profesor bun este o vocaţie, un dar de la Dumnezeu, dar la care trebuie 
permanent să munceşti, exact ca în muzică – ai auz muzical perfect, ai simţul ca-
racterului naţional, al stilului zonal al muzicii înnăscut, în sânge, sau nu-l ai, la care 
mai trebuie ani de muncă asiduă. În cazul în care aceste calităţi lipsesc, nu mai obţii 
performanţe, nu devii renumit, devii doar amator.

Astăzi, în condiţiile când sistemul de învăţământ se deosebeşte radical de cel 
care a fost în perioada sovietică, când în ciclul doi de studii masteranzii ascultă 
doar cursuri speciale, care, în mod obligatoriu, se bazează pe investigaţiile ştiinţifice 
proprii, a fi un bun cercetător ştiinţific este o necesitate. Masterandul învaţă în baza 
monografiilor, studiilor şi articolelor scrise de profesor, se documentează în baza 
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culegerilor de documente alcătuite de profesor, face cunoştinţă cu metodele de cer-
cetare şi felul de scris al profesorului... Altfel nu se poate. Masterandul nu va înţelege 
ce fel de profesori suntem. 

Cât Vă priveşte, Dvs unde consideraţi că înclină balanţa – spre cercetător 
ştiinţific sau profesor? Cât de uşor sau dificil e să îmbini calitatea de cercetător 
ştiinţific şi profesor?

Căt mă priveşte, cred că balanţa înclină mai mult spre cercetător ştiinţific, decât 
didactică, de profesor, deşi şi aceasta îmi place destul de mult. În auditoriu, alături 
de studenţi îmi este confortabil, mă simt bine, îmi place să lucrezi cu ei, să-i implic 
în discuţii, să-i atrag în activitatea ştiinţifică, să-i programezi la conferinţe ştiinţifice 
studenţeşti şi nu numai. Lucrul permanent în Arhivele din Rusia (Sankt-Petersburg 
şi Moscova), Ucraina (Odesa, Cernăuţi, Ismail), România (Iaşi) şi Moldova mi-au 
răpit mult timp, în plus, toate documentele depistate erau în limba rusă, ce şi-au lăsat 
amprenta asupra limbii. Dacă unii din profesorii mei au lucrat, în fond, doar asupra 
pregătirii cursurilor, au folosit, de regulă, literatură în limba română, eu am lucrat 
cu un volum destul de mare de documente în limba rusă, pentru a rezolva mai multe 
probleme de ordin ştiinţific, care s-au regăsit în monografiile pe care le-am scris. Din 
acest considerent, posibil nu am atins performanţa conferenţiarilor Vladimir Potlog 
şi Constantin Drachenberg, profesorilor mei dragi, la care am tins în permanenţă. 

Acum să revenim la prima întrebare, unde invocam activitatea ştiinţifică a 
Dvs, axată pe comerţul Basarabiei în prima jumătate a secolului al XIX-lea şi 
cum a intuit regretatul Dvs profesor Mihail Muntean, că aţi putea fi unul dintre 
cei mai buni cunoscători ai izvoarelor de arhivă pe diverse probleme de istorie 
modernă a Basarabiei? 

Pe distinsul profesor Mihail Muntean l-am cunoscut din anii de studenţie, la 
cursul de istorie modernă a Moldovei, deşi teza de licenţă am scris-o sub conducerea 
conferenţiarului Constantin Drachenberg, care m-a frapat prin discursul său acade-
mic. Problema a apărut după angajarea mea la serviciu la Facultate de Istorie, la 
stabilirea temei tezei de doctorat şi, respectiv, la determinarea specializării cursului 
care urma să-l ţin în faţa studenţilor. Profesorul A.M. Liseţki, care era şeful catedrei, 
insista ca tema de cercetare s-o aleg pe o tematică ştiinţifică legată de Istoria con-
temporană a Moldovei, iar conducător ştiinţific să fie el însuşi. Am refuzat din start 
propunerea de a mă specializa pe o tematică ştiinţifică legată de Istoria contempo-
rană, motivând că aceasta este departe de interesele mele ştiinţifice. Refuzul îl mai 
argumentam prin faptul că în anii de studenţie m-am preocupat de perioada modernă. 
După mai multe săptămâni de discuţii am fost trimis la profesorul Mihail Muntean, 
pe care îl ştiam ca pe unul dintre cei mai buni cunoscători ai izvoarelor de arhivă pe 
diverse probleme de istorie modernă a Basarabiei. 

Discuţia cu profesorul Mihail Muntean a fost scurtă. Domnia Sa mi-a declarat 
că activitatea mea ştiinţifică se va axa pe Comerţul Basarabiei în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea. La auzul acestei teme mi-am pierdut graiul. Nu-mi închipuiam 
că o tematică legată de comerţ poate fi o temă de cercetare ştiinţifică. Eram încrezut 
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că teme de importanţă majoră sunt cele de politică externă, sisteme politice şi admi-
nistrative, cultură etc. Revenindu-mi, am încercat să-i demonstrez (aşa cum înţele-
geam eu pe atunci) că, comerţul nu este o temă de perspectivă, nu este interesantă şi, 
respectiv, nu merită a fi studiată. La care profesorul Mihail Muntean mi-a declarat că 
după ce voi studia profund, în baza documentelor inedite de arhivă, această temă, voi 
ajunge la alte teme noi, mult mai interesante şi actuale. Dar care erau aceste teme, 
distinsul profesor a refuzat să le concretizeze, declarând că la timpul respectiv eu 
singur voi ajunge la ele. Aşa şi s-a întâmplat. După susţinerea primei teze de doctorat 
şi după mai mulţi ani de investigaţie în Arhiva Naţională a Republicii Moldova, în 
Arhiva Istorică de Stat din Rusia (Sankt Petersburg), în Arhiva Istorică Militară de 
Stat din Rusia (Moscova), în Arhiva de Stat din regiunea Odesa (Ucraina) şi în Arhi-
va Statului Iaşi (România) ş.a., am descoperit aceste teme, pe care le-am materializat 
în studiile mele monografice şi mai multe studii şi articole ştiinţifice.

Câtă satisfacţie Vă aduce munca ştiinţifică în acest domeniu, ştiind că Clio 
este o muza situata cumva mai aproape de sufletul, spiritul omului, dar şi cum 
aţi reuşit să dezvoltaţi o şcoală ştiinţifică în acest sens?

Cercetarea ştiinţifică rezultativă, valorificată în articole, studii, monografii, cu-
legeri de documente, aduce mari bucurii şi satisfacţii. Nimic nu poate fi mai valoros 
decât rezultatul muncii întruchipat în paginile unui studiu monografic. Din acest 
considerent, în pofida recunoaşterii aduse pe seama invocării istoriei, Clio rămâne 
deopotrivă şi o muză a scrisului. Ea este cea care inspiră şi îi ajută istoricului de a 
„înţelege evenimentele trecutului”. Fără această muză Clio, cum spuneţi Dvs, apro-
piată sufletului, spiritului, n-ar fi inspiraţie, nu ne-am putea trezi la 5 dimineaţa, 
pentru a înşira gândurile pe hârtie. 

Nu ma-m gândit şi nu am avut ca scop să fiu fondator de şcoli. Am încercat să-i 
atrag pe studenţii, cu care aveam ore la disciplinele ţinute, în activitatea ştiinţifică, 
chiar din primii ani de studii, propunându-le diferite teme de cercetare, având ca 
subiect istoria Basarabiei în secolul al XIX-lea. Pentru a le uşura lucrul, studenţii, 
masteranzii şi doctoranzii au beneficiat de impresionanta arhivă pe care am comple-
tat-o, pe parcursul anilor, cu multe documente depistate în diferite arhive din Rusia, 
Ucraina, România şi Republica Moldova. Respectiv, pe parcursul anilor, numărul 
studenţilor şi masteranzilor a crescut. Unii din ei au continuat studiile la doctorat. Nu 
la toți le-a reuşit din prima, din mai multe considerente, deşi studiile i-au ajutat pe 
parcursul vieţii. Alţii au reuşit să finalizeze şi să susţină tezele de doctorat.

Cine Vă sunt discipolii?
Discipolii mei cu care mă mândresc sunt: Natalia Timohina, Dinu Poştarencu, 

Tatiana Chicaroş (Bârlădeanu), Andrei Emilciuc, Cristina Gherasim, Irina Cireş, Va-
lentin Arapu, Valeriu Harabara, Viorel Bolduma, Adriana Butnaru, Sorin Grajdari 
ş.a. O bună parte din ei au susţinut deja tezele de doctorat, alţii sunt în prag de susţi-
nere, iar ultimii doi sunt abia în curs de elaborare.

Ca să mai răspundem prin câteva idei la tematica de care sunteţi preocu-
pat în cercetarea Dvs de-o viaţa – problemele comerciale şi structura socială în 
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secolul al XIX-lea din Basarabia. Dle profesor, cum este Republica Moldova de 
azi sub acest aspect?

Republica Moldova a moştenit, în fond, mai multe probleme de ordin econo-
mic şi social încă din secolul al XIX-lea. După anexarea, în 1812, a Basarabiei la 
Imperiul Rus în provincie intervin treptat schimbări în sistemul de proprietate. Stă-
rile sociale tradiţionale autohtone sunt dispersate prin infiltrarea în rândurile lor 
a elementului alogen cosmopolit: ruşilor, ucrainenilor, evreilor, armenilor, greci-
lor, bul garilor, găgăuzilor, germanilor, elveţienilor etc., cărora le-au revenit un rol 
important în sistemul economic, în special comercial, al Basarabiei. Regimul de 
domi naţie ţarist a afectat boierimea, care, pentru a-şi păstra drepturile şi privilegiile, 
a fost nevoită să se strâmtoreze, să înveţe limba rusă, să-şi facă studiile în instituţiile 
de învăţământ din Rusia, să accepte funcţii în instituţiile ţinutale şi regionale, să se 
rusifice şi, prin aceasta, să participe la promovarea politicii coloniale a Imperiului în 
teritoriul nou-anexat, ceea ce din punct de vedere mental-afectiv a influenţat negativ 
asupra spiritului naţional.

Astăzi, avem aceeași dispersare etnică a societăţii, ce afectează mult unitatea 
naţională, iar gradul divers al mentalităţii creează probleme de orientare politică şi 
parcurs european al ţării. Afectează mult şi înapoierea economică a ţării, exodul celei 
mai active şi apte de muncă părţi a populaţiei, gradul înalt de sărăcie a populaţiei, 
nivelul scăzut de cumpărare a populaţiei, corupţia. Respectiv, toate acestea influen-
ţează ritmul modernizării ţării.

 In lumea de astăzi, atât de predispusa la integrări de tot felul, ce explicaţii 
istorice oferiţi oamenilor care cred, că Republica Moldova de astăzi este o ţară 
parcă „revenită din infern” şi cei care cred într-o cale bună şi corectă de dez-
voltare?

Explicaţia este una simplă. Urmează să privim treaz la parcursul Republicii 
Moldova după proclamarea independenţei. Să înţelegem în ce sistem am fost până 
atunci şi ce încercăm să construim de la 1991 încoace. Procesul de trecere de la un 
sistem la altul, cunoscut în Europa ca perioada acumulării iniţiale sau primitive a 
capitalului (altfel spus, deposedarea producătorilor de mijloacele de producţie), s-a 
făcut prin cele mai diverse şi barbare forme. În plus, reieșind din considerentul că 
condiţiile de dezvoltare a ţărilor au fost diferite şi procesul de trecere de la vechi la 
nou a derulat diferit, a luat diferite forme, ce observăm noi astăzi în ţările Europei. 
Specific ţărilor care au cunoscut acest proces este brutalitatea şi faptul că pentru a 
grăbi procesul de trecere toate modelele folosite s-au folosit pe forţa statului. Procese 
similare observăm astăzi în Republica Moldova. Cât priveşte încheierea procesului, 
considerăm că acesta se va întâmpla atunci când modelele acumulării primitive a 
capitalului vor înceta de a se mai practica sau nu vor mai juca un rol esenţial pentru 
statornicirea modelului economic, social şi politic nou. Cam aşa, teoretic, arată Re-
publica Moldava astăzi. 

În 2015 V-aţi numărat printre cei 10 proeminenţi oameni de cultură şi ştiin-
ţă care s-au învrednicit de Premiul Naţional. Care au fost mai exact realizările 
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care V-au adus această înaltă apreciere, ce semnificaţie atribuiţi acestei consi-
deraţii şi cum e să fii Laureat al Premiului Naţional?

Acordarea Premiului Naţional este o mare cinste şi onoare şi în acelaşi timp o 
mare responsabilitate. Premiul Naţional este considerat cea mai înaltă distincţie a 
statului şi se acordă pentru abordări inovative, perseverenţă şi abnegaţie în activitate, 
contribuţii substanţiale cu impact considerabil la dezvoltarea ştiinţei, precum şi la 
consolidarea valorilor, patrimoniului şi imaginii Republicii Moldova. Acest premiu 
are ca scop stimularea activităţii de creaţie şi al promovării valorilor autentice în 
diferite domenii de activitate. 

Am figurat pe lista premianţilor cu numărul patru, avându-i înainte pe cunoscu-
ţii maeştri în artă Valentina Dogotari (Naforniţă), soprană, solistă a Operei de Stat 
din Viena, Austria, Nicolae Botgros, conducător artistic şi prim-dirijor al Orchestrei 
Naţionale de Muzică Populară „Lăutarii” şi un grup de medici (6 persoane) de la 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. 

Premiul Naţional mi-a fost acordat pentru cele peste 250 de lucrări ştiinţifice şi 
didactico-ştiinţifice (dintre care 130 publicate în ultimii 10 ani), inclusiv: studiile mo-
nografice Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia şi influenţa ei asupra 
constituirii burgheziei comerciale (1812-1868), Chişinău, 2002 și Protestele şi reven-
dicările populaţiei din Basarabia (1812-1828), Vol. I, Chişinău, 2007; microenciclo-
pedia Basarabia în epoca modernă (1812-1918). (Instituţii, Regulamente, Termeni), în 
trei volume, Chişinău, 2012 (trei ediţii, reeditată şi în România); culegerile de docu-
mente Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia (1812-1830). Documente 
inedite din arhivele Rusiei, Ucrainei şi Republicii Moldova, Chişinău, 2002 şi Cronica 
protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828). (În baza documen-
telor depozitate în fondu 2 – Cancelaria gubernatorului Basarabiei). Vol. II, Chişinău, 
2007; culegerea de studii Basarabia în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus 
(1812-1868). Studii, Chişinău, 2012 (reeditată şi în România).

Spuneam la înmânarea Premiului Naţional că înaltele aprecieri date investiga-
ţiilor mele ştiinţifice din ultimii ani, de către Guvernul Republicii Moldova, servesc 
dintotdeauna drept stimul şi curaj în cercetările ştiinţifice ulterioare. Promisiunea de 
a nu dezamăgi în ceea ce priveşte investigaţiile ulterioare şi a rămâne fidel principii-
lor de bază a şcolii academice şi universitare, bazându-mă în permanenţă pe izvorul 
inedit de arhivă, care este calea cea mai sigură spre relevarea adevărului ştiinţific, 
au fost respectate. După acordarea Premiului Naţional am mai publicat peste 80 
de lucrări ştiinţifice, inclusiv monografiile: Ţinutul Hotin în surse statistice ruseşti 
din prima jumătate a secolului al XIX-lea, Chişinău, Editura „Lexon-Plus”, 2018, 
1056  p. (trei ediţii, inclusiv în România); Protestele şi revendicările populaţiei din 
Basarabia (anii 1812-1828). Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti-Brăila: 
Editura Academiei Române – Editura „Istros”, 2019, 610 p.; Stăpâni şi robi sau no-
bili şi ţigani în Basarabia (1812-1861), Chişinău, Editura „Cartdidact”, 2021, 584  p. 
(în colaborare cu Cristina Gherasim) şi Burgheziile europene în epoca modernă: 
caracteristici generale şi ipostaze teritoriale. Note de curs, Chişinău, 2022, 289 p.
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Să vorbim un pic despre globalizare şi dilema identitară. Spuneam mai 
devreme că istoria este o necesitate în construcţia identitară, globalizarea care 
vine peste noi cu viteză galopantă ne poate distruge identităţile? 

Într-adevăr, problema integrării internaţionale la nivel economic, politic, militar 
şi socio-cultural, ce contribuie în mod evident la uniformizarea nivelului de trai şi de 
dezvoltare rapidă la scară mondială îi preocupă astăzi pe mulţi, dacă nu pe toţi. Unii 
văd în procesul de globalizare pierderea identităţii naţionale. Cum să ne raportăm 
noi, cei din Republica Moldova, la asemenea procese în modul cel mai nuanţat şi 
mai echilibrat, ca să percepem, să conştientizăm, să evoluăm, să ne dezvoltăm, dar 
să rămânem noi înşine, aşa cum ne ştim?

Conştientizăm că globalizarea aduce multiple provocări umanităţii, fiind vizi-
bile nu doar efectele sale pozitive, de care beneficiem cu toţii, dar şi cele negative. 
Unul din efectele negative ale globalizării, sub presiunea extinderii tehnicilor de 
informare şi comunicare moderne, este sărăcirea valorilor culturale şi naţionale. În 
calitate mea de decan al Facultăţii de Arte Frumoase pot confirma că, în ultimul timp, 
vin tot mai puţini studenţi preocupaţi de folclor, muzică, coregrafie, teatru, sau altfel 
spus de cultură. Multora nu le pasă să ştie cine sunt, de unde se trag, cine le sunt stră-
moşii. Altora le este specific apatia, neparticiparea la viaţa culturală şi artistică, lipsa 
de încredere, sentimentul de inutilitate, devalorizarea şcolii şi a menirii ei sociale etc.

În pofida acestui fapt, legătura dintre globalizare şi identitatea culturală demon-
strează că pe măsură ce procesele de globalizare progresează, identitatea culturală 
şi diversitatea sunt puternic afirmate şi apărate prin conservarea lor. În plus, sunt de 
acord cu autorii care consideră că globalizarea nu ameninţă identitatea, ci o generea-
ză/regenerează, că culturile şi identităţile adânc înrădăcinate în etno-istorie rezistă şi, 
cel mai probabil, vor rezista şi în viitor. Identităţile culturale puternice pot, la rândul 
lor, să facă societăţile să participe cu mai multe contribuţii şi beneficii în folosul lor, 
transformând în efecte pozitive tendinţele de globalizare, şi, în acelaşi timp, apărân-
du-se de uniformizarea culturală.

Generalizând cele spuse, putem constata că globalizarea nu este şi nu poate 
fi decât un proiect civilizator, nicidecum unul cultural, în sensul unei unificări sau 
omogenizări spirituale sau identitare. Lumea, în pofida integrării internaţionale, va 
fi şi în continuare/viitor, o lume a culturilor, identităţilor, naţionalităţilor, credinţelor 
religioase diferite. 

Copiii Dvs V-au urmat calea sau au ales alt destin?
Cu regret, nu. Ambele fiice, Mihaele şi Dumitriţa, au absolvit Facultatea de 

Drept a Universităţii de Stat din Moldova, au continuat studiile în Franţa, actualmen-
te, locuiesc şi activează în domeniul afacerilor în Paris. Spun cu regret, din conside-
rentul că fiecare părinte doreşte ca copiii săi să le urmeze calea. Deja de mai mulţi ani 
profesia de istoric nu mai este la modă, nu mai este cotată pe piaţă. În plus, copii văd 
plusurile şi minusurile profesiei părinţilor, în special, latura financiară a profesiei, 
care are un cuvânt greu de spus. Din acest considerent nu am încercat să le conving 
în alegerea profesiei. Fiecare a ales ce a dorit. 
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Ce se află pe şantierul editorial al profesorului şi omului de ştiinţă consa-
crat Valentin Tomuleţ, la ora actuală?

Am mai multe proiecte de viitor. Mă rog bunului Dumnezeu să-mi dea sănătate 
pentru a le putea finaliza. Urmează să finalizez un studiu monografic, început mai 
mulţi ani în urmă, dedicat categoriilor sociale privilegiate ale populaţiei din Basara-
bia în secolul al XIX-lea (boiernaşilor, mazililor, ruptaşilor, ruptelor, odnodvorţilor, 
negustorilor etc.). Însă, lucrarea de bază pe care urmează s-o scriu vizează istoria 
satului Tabani, ţinutul Hotin (de la origini, până în prezent). Am o obligaţie morală 
faţă săteni, de la care am adunat un bogat material ilustrativ, pe care urmează să-l in-
clud în lucrare. În plus, am mai mulţi doctoranzi, masteranzi, studenți care urmează 
să finalizeze tezele de doctorat, respectiv, de master și licență. Sper să pot participa la 
mai multe conferinţe, simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale, care sunt 
deja planificate şi sunt în decurs de desfăşurare. 

Domnule Profesor, sunteţi un creator, aceasta însemnând pentru un om de 
ştiinţă că răsplătiţi din plin menirea, adică aveţi un rost în această lume, dar 
sunteţi şi un Om cu alese calităţi umane, care inspiră încredere şi respect. Ajuns 
la şapte decenii de viaţă, în care aţi creat şi aţi dăruit cunoştinţe prin dragos-
tea pentru istorie, pentru documentul inedit, Vă consideraţi un Om împlinit? 
Ce  doleanţe aţi mai avea la acest frumos hotar al vieţii? 

În ce priveşte meseria de istoric, aş greşi dacă aş spune că nu mă consider o 
persoană împlinită. Am mulţi colegi istorici, prieteni, la noi şi peste hotare, cu care 
conlucrăm şi ne susţinem în soluţionarea diferitelor probleme ştiinţifice. Cred că am 
obţinut un nume printre colegi şi prin participarea mea la diferite conferinţe, simpo-
zioane naţionale şi internaţionale, congrese, comişii ştiinţifice, colegii de redacţie, 
seminare ştiinţifice, dar şi graţie activităţii mele, timp de 10 ani în calitate de preşe-
dinte al Seminarului Ştiinţific de profil la specialitatea 611.02 – Istoria Românilor 
(pe perioade) din cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
pentru discutarea tezelor de doctor şi de doctor habilitat. În decurs de peste 40 de ani 
de activitate în cadrul Universităţii de Stat din Moldova şi de mai mulţi ani în carul 
Institutului de Istorie am reuşit să public peste 330 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 17 
cărţi de autor (4 reeditate în România), care au fost apreciate la diferite saloane naţio-
nale şi internaţionale de carte şi concursuri ştiinţifice. Lucrările ştiinţifice publi cate 
au fost apreciate la nivel guvernamental: în 2004 devin Laureat al concursului de 
lucrări ştiinţifice cu decernarea Premiului pentru rezultate remarcabile în domeni-
ile de cercetare-dezvoltare, conform direcţiilor prioritare, aprobate de Parlamentul 
Republicii Moldova, acordat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Teh-
nologică cu ocazia sărbătorii profesionale „Ziua Ştiinţei” şi deţinător al Diplomei de 
Merit pentru rezultate remarcabile în cercetare-dezvoltare obţinute în anul 2003; în 
2015 devin Laureat al Premiului Naţional (domeniu Ştiinţă), pentru ciclul de lucrări: 
Istoria Basarabiei în epica modernă (anii 1812-1918) (Hotărârea Guvernului Repu-
blicii Moldova nr. 569 din 19 august 2015), iar la 16 decembrie 2016 – Laureat al 
Premiului A.D. Xenopol al Academiei Române pentru lucrarea Basarabia în epoca 
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modernă (1812-1918). (Instituţii, regulamente, termeni). Chişinău: Editura „Lexon-
Plus”, 2014, 672 p.

Ajuns la acest frumos jubileu de 70 de ani, mi-şi dori ca Bunul Dumnezeu să-mi 
dea sănătate, să-mi păstreze cugetul clar şi mintea lucidă, pentru a avea posibilitatea 
să termin proiectele ştiinţifice începute, pentru finalizarea cărora mai am nevoie de 
timp.

Un gând de final pentru cei care ne urmăresc şi pentru cei care vor dori să 
aleagă cercetarea istorică.

Ce ar trebui să cunoască/ştie persoana ce alege profesia de istoric şi cercetarea 
ştiinţifică? Istoricul profesionist, istoricul bun este un om destul de curajos, onest şi 
vertical, care nu se teme să spună adevărul şi nu se lasă influenţat şi condus de diver-
se împrejurări de ordin politic sau persoane oficiale, influente sau bogate. Istoricul 
profesionist este un om harnic, stăruitor, insistent şi devotat breslei istoricilor.

Un istoric profesionist este nu doar cel care are o memorie fenomenală, dar, în 
primul rând, cel care are o minte lucidă şi gândire logică, analitică şi critică (abili-
tatea de a grupa, de a generaliza o mulţime de fapte, de a stabili relaţii cauză-efect 
între evenimente etc.), cel care dispune de flexibilitate şi independenţă de gândire, 
fără de care este destul de dificil a înţelege evoluţia procesului istoric. Un istoric şi 
cercetător ştiinţific este cel care are mare răbdare şi perseverenţă, are capacitatea de 
a se concentra pe un subiect sau tip de activitate pentru o lungă perioadă de timp, în 
special, în depistarea documentelor inedite de arhivă, pentru elaborate temei/temelor 
de cercetare, care în majoritatea cazurilor necesită timp, efort şi mari cheltuieli.

Persoana care alege profesia de istoric, în special de cercetător ştiinţific, trebuie 
să ştie că munca istoricului este una monotonă, migăloasă, de durată, necesită aten-
ţie, precizie, curiozitate şi meditaţie. Un istoric bun se va folosi în permanenţă de 
adagiul latin Festina lente, care înseamnă Grăbeşte-te încet sau altfel spus, în cerce-
tarea ştiinţifică „graba” strică „treaba”.

Profesia de istoric şi disciplina ISTORIA este necesară şi actuală pentru a înţelege 
şi a confirma propria identitate, a înţelege, cum constatam supra, cine suntem, de 
unde ne tragem, cine ne sunt strămoşii şi încotro mergem. Sa-r putea încă multe de 
spus. Însă, o parte din ceia ce ar trebui să ştie un viitor istoric, fiecare le va afla pe 
parcursul devenirii. 

Vă îndemn să cercetaţi istoria, să vă încadraţi în breasla istoricilor din Republica 
Moldova.

Vă mulțumim.
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VALENTIN TOMULEȚ – 70 de ani

UN DESTIN ÎNCHINAT MUZEI CLIO

Pentru comunitatea academică și universitară românească, per ansamblu, iar 
pentru cea din Republica Moldova, în speță, profesorul Valentin Tomuleț, 

reprezintă o personalitate-fenomen situată, nu fără temei, în panteonul personali-
tăților marcante ale contemporaneității: savant eminent, profesor universitar cu 
merite distinse și renume național și mondial, om de aleasă cultură, demnitate și 
verticalitate morală, patriot prin structura și sensibilitatea sa sufletească. Aș putea 
continua la nesfârșit șirul superlativelor atribuite dlui Tomuleț, dar sunt convins că 
lumea academică, colegii și studenții dumnealui au reușit să conștientizeze că alături 
de noi activează un Om deosebit. Este un om deosebit prin tot ce și cum făce sau 
spune, iar în limbajul nostru, al studenților dumnealui, ni s-au impregnat cuvintele 
elevate, rostite într-o limbă română aristocrată, cu neasemuit talent oratoric și cu 
o incomparabilă eleganță neimprovizată a manierilor sale. Pentru mine, este un 
reprezentant al elitei intelectuale, o voce de referință care și-a închinat viața cu multă 
pasiune, pricepere și chiar ambiție științei patronate de muza Clio.

Profesorul Valentin Tomuleț ocupă un loc deosebit în inimile noastre, a celor care 
au absolvit Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova și a tuturor celor 
pasionați de istorie sau macăr o singură data au avut frumoasă ocazie de a discuta cu 
Domnia Sa. Prietenia care mă leagă de o viaţă m-a făcut să înţeleg de ce mă atrage 
personalitatea sa, caracterizată prin pasiunea şi abnegația, cu care şi-a făcut toată viaţa 
meseria de istoric, modalitatea de a aprecia oamenii, sentimentul de recunoştinţă pe 
care-l nutreşte faţă de cei care sunt alături în momentele grele ale vieţii, atitudinea 
critică, dar în acelaşi timp foarte binevoitoare faţă de colegii/discipolii săi. Generația 
noastră de studenți a Facultății de Istorie a USM a fost una pe care am putea s-o 
numim „la răscruce de drumuri”. O generație la răscruce într-o țară care se îndrepta 
spre răscrucea istoriei. Noi, cei veniți din cele patru vânturi, însetați de adevăruri, 
dar închistați încă în dogme și clișee, am descoperit la USM o lume diferită, în care 
ideile naționale abia se auzeau rostite prin aule sau în căminul studențesc. Parte a 
acestei lumi diferite era și profesorul Valentin Tomuleț. Primele mele tet-a-tet–uri 
cu dumnealui (și nu numai ale mele!) au fost marcate de un sentiment de distanțare 
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și chiar de frică. Evident, cu emoții aveam să-l cunosc și să asist la prelegerile sale 
irepetabile și inconfundabile ca stil de prezentare a materialului didactic, ca abordare 
științifică, dar și ca model de ținută fizică și artă oratorică. 

Lucrările ştiinţifice ale Domnului Profesor Valentin Tomuleț se bazează pe 
diverse izvoare istorice, o mare parte dintre acestea fiind puse pentru prima dată în 
circuitul istoric. Date fiind preocupările mele de istoria românilor, mi-a atras atenţia în 
mod deosebit prin soliditatea argumentelor sale indiferent de tematica preocupărilor. 
Capacitatea de muncă este una din calităţile de invidiat. Făcea un volum de muncă pe 
segmente ce ar fi îndreptățit întreținerea unor instituții specializate care se preocupă 
de epoca modernistică. O simplă analiză fugitivă a bibliografiei profesorului Valentin 
Tomuleț nu poate să nu impresioneze. Aceste lucrări de o înaltă rezonanţă ştiinţifică 
şi naţională au devenit, indubitabil, un instrument inestimabil pentru specialişti, cer-
cetători şi studenţi. Metoda Domniei sale de cercetare aprofundată, modul academic, 
minuţios de a ajunge la concluzii strict în baza documentelor istorice de arhivă, lupta 
pentru triumful adevărului ştiinţific, îl fac un bun model de distins savant. Cu o 
minte şi o inteligenţă prodigioasă Valentin Tomuleţ este un reper al elitei academice 
şi universitare basarabene, personalitatea sa de excepţie servind exemplu viu pentru 
tinerele generaţii. Contribuţiile profesorului Valentin Tomuleţ ca editor al unor 
volume de documente inedite, de mare interes istoriografic, sunt ca o mană cerească 
pentru tinerii cercetători, care au acum un punct de pornire în investigaţiile lor.

O dovadă a recunoaşterii sale ştiinţifice o confirmă şi invitarea sa la congre-
se şi conferinţe ştiinţifice internaţionale desfăşurate la Moscova, Kiev, Minsk, Ufa, 
Sevastopol, Sverdlovsk, Omsk, Odesa, Vinniţa, Cernăuţi, Bucureşti, Iaşi, Oradea, 
Timişoara etc. Domnia sa a contribuit şi în calitate de organizator la numeroase 
manifestări ştiinţifice, a participat, la invitaţie, şi pe post de moderator la diferite 
conferenţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, simpozioane aniversare sau come-
morative. Comunicările prezentate de Valentin Tomuleț demonstrează o competenţă 
profundă şi o cunoaştere detaliată a problemelor privind evoluția politico-adminis-
trativă, social-economică și culturală a teritoriului dintre Prut și Nistru sub regim 
de dominație țarist, precum și probleme de istorie universală, geneza și evoluția 
relațiilor capitaliste în Imperiul Rus, procesul de modernizare a Rusiei pe timpul lui 
Petru I și Ecaterina II etc. 

Un loc aparte în activitatea ştiinţifică a savantului Valentin Tomuleţ revine 
încadrării studenţilor facultăţii în activitatea ştiinţifică. Fiind unul dintre cei mai buni 
cunoscători ai izvoarelor de arhivă a istoriei Basarabiei din sec. al XIX-lea, dispunând 
de una dintre cele mai bogate arhive de documente depistate pe parcursul anilor 
în ANRM, AISR, AIMR, ASRO, ASI, în formă de microfilme, fotocopii, xerocopii 
şi în formă digitală, profesorul Valentin Tomuleţ, pune la dispoziţia studenţilor, 
masteranzilor şi doctoranzilor aceste valoroase documente, tinde ca aceştia să se 
încadreze plenar în activitatea ştiinţifică, să-şi aleagă teme originale, inedite, ce 
prezintă interes pentru lumea academică, a căror abordare necesită investigaţii 
temeinice a izvoarelor de arhivă, insistă ca ei să-şi formeze deprinderi de a se orienta 
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în cele mai complicate probleme. Un mare stimul pentru activitatea ştiinţifică a 
tinerilor cercetători este exemplul demn de urmat al conducătorului ştiinţific, cu care 
au posibilitate să se întâlnească în sălile de curs sau în sala de lectură a Arhivei 
Naţionale a Republicii Moldova.

Un moment insemnat care-l caracterizează este pasiunea sa față de folclorul 
românesc în toată complexitatea sa și importanţa pe care o acordă conservării şi 
promovării tradiţiilor naţionale, constituit nu doar din nevoia de a ne cunoaşte istoria, 
dar şi obiceiurile, datinile şi meşteşugurile pe care le-au păstrat şi transmis strămoşii 
noștri. În calitatea sa de decan al Facultății de Arte Frumoase, USM, Domnia sa, 
susține promovarea patrimoniului imaterial prin studierea folclorului muzical 
românesc, dansurilor populare și celor autentice. 

Îmi exprimăm respectul față de acest om sincer, pentru că l-am cunoscut pe 
parcursul acestor ani ca pe o persoană cu demnitate, cu sentimentul răspunderii și cu 
multe alte calități care-l caracterizează, cumsecădenie, omenie, înțelegere. Apreciez 
faptul că este un lider în domeniu, cercetările sale în domeniu istorie moderne sunt 
cunoscute și apreciate atât în Republica Moldova, cât și peste hotarele ei.

Familia frumoasă, casa românească, prietenii adevărați, laboratorul științific 
este ceea ce numim noi Cetatea durabilă a distinsului profesor Valentin Tomuleț. 
O calitate distinctă l-a caracterizat – cea de-a fi Om. Prin tot ce a realizat, prin 
principiile sale promovate pe parcursul vieţii Valentin Tomuleț poate fi recunoscut 
drept un model de Profesor universitar.

Igor ȘAROV
doctor în științe, conferențiar universitar, 

Rectorul Universității de Stat din Moldova
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ISTORICUL, PROFESORUL ŞI OMUL

Spaţiul dintre Prut şi Nistru are un specific al său. În pofida trecutului pătimit, 
a dat spaţiului românesc personalităţi de reală valoare, care s-au impus prin 

activitatea lor profesională, prin muncă, abnegaţie şi dragostea faţă de tot ce este 
românesc şi naţional. Una dintre aceste personalităţi notorii este Valentin Tomuleţ, 
doctor habilitat în istorie, profesor universitar la Departamentul Istoria Românilor, 
Universală şi Arheologie, Facultatea de Istorie şi Filosofie de la Universitatea de 
Stat din Moldova, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie al Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării. Despre profesorul Tomuleţ cu siguranţă putem afirma că este 
un profesor excepţional, un istoric desăvârşit, un pasionat al folclorului românesc şi 
un Om de valoare. 

Personalitatea profesorului Valentin Tomuleţ se impune cu multă ardoare în via-
ţa ştiinţifică şi didactică a Republicii Moldova, plasând un fundament important în 
studierea evoluţiei social-economice a Basarabiei în secolul al XIX-lea, fiind cel 
care zi de zi stă cu condeiul în mână, ştergând praful secular de pe documentele de 
arhivă, scriind istoria poporului nostru şi transmiţând-o tinerii generaţii. Acest fapt 
este dovedit pe de o parte prin cele cincisprezece monografii şi sute de articole pu-
blicate în Republica Moldova, România, Ucraina, Federaţia Rusă, Belarusi, Armenia 
etc., iar pe de altă parte – prin cele peste 50 de generaţii de studenți (35 de gene-
raţii la Facultatea de Istorie şi peste 30 de generaţii la Facultatea de Arte Frumoase, 
USM), inclusiv prin cursurile predate la alte instituţii superioare de învăţământ din 
Republică sau mai bine spus prin mii şi mii de studenţi cărora le-a insuflat şi educat 
dragostea de trecut, de adevăr şi de cultură.

 
Valentin Tomuleţ 1 – de la elev al şcolii medii la profesor universitar 

şi doctor habilitat

S-a născut la 15 septembrie 1952, într-o familie de plugari formată din Nicolae 
a lui Panteleimon Gorobeţ (Vrabie) şi Alexandra lui Nicolae Burca, locuitori ai sa-
tului Tabani din raionul Briceni, un vechi sat de ţărani din nordul republicii (prima 
menţiune documentară datează cu 24 aprilie 1520), cu frumoase tradiţii româneşti. 
Numele de familie Tomuleţ îl poartă de la bunica – Nadejda Tomuleţ, născută în satul 
vecin Trebisăuţi, a doua soţie a bunelului Panteleimon Gorobeţ (Horobeţ). Copilăria 
şi-a petrecut-o în localitatea de baştină, alături de fratele mai mic Mihail. Un exem-
plu pentru profesorul Valentin Tomuleț a fost bunelul Nicolae a lui Grigore Burca, 
un ţăran cărturar, ambiţios şi cu caracter, cu şcoală românească şi studii nefinisate 
(cursuri de doi ani de preşedinte de colhoz) la Tiraspol, care i-a marcat puternic 

1 Datele sunt preluate din: Între vocaţia artistică şi pasiunea pentru istorie. În dialog cu Valentin 
Tomuleţ, doctor habilitat în istorie, profesor universitar. În: Rodica Ursu Naniu, Igor Şarov, „Patrimo-
niu educaţional universitar: dascăli şi discipoli”. Vol. I, Chişinău, 2019, pp. 123-152.
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destinul spiritual, lăsându-i în suflet o puternică amprentă de dragoste profundă faţă 
de această localitate şi faţă de oamenii ei, iar de aici – şi faţă de neamul românesc. 
Anume, bunelul Nicolae i-a explicat pe înţelese că locuitorii din Republica Moldo-
va şi cei de peste Prut, din România, sunt acelaşi popor, vorbesc aceeaşi limbă, au 
aceleaşi tradiţii şi obiceiuri, cântă aceleaşi cântece, adică sunt români, ideea care 
este demonstrată în studiile valoroase semnate de istoricul Valentin Tomuleţ şi este 
analizată cu studenţii, masteranzii, doctoranzii în cadrul orelor de curs, la diverse 
manifestaţii ştiinţifice.

Studiile medii le-a urmat în satul de baştină, Tabani, între anii 1960 şi 1970, 
unde a manifestat dragoste de carte şi un viu interes pentru istorie2. Şcoala din sat, în 
anii ’50-’70 ai secolului trecut, era considerată una dintre cele mai prestigioase şcoli 
din raion, unde îşi făceau studii medii şi copii din alte sate, existând pe lângă această 
instituţie de învăţământ şi un internat pentru aceşti elevi3. Dragostea pentru istorie i-a 
fost altoită de Nicolae Constantin Nagherneac, profesor de istorie şi, concomitent, 
directorul şcolii, absolvent al Facultăţii de Istorie a Universităţii Pedagogice de Stat 
din Moldova „Ion Creangă” (pe atunci Institutul Pedagogic din Chişinău), profesor 
de o inteligenţă şi cultură impecabilă. Faptul că Valentin Tomuleţ a ales istoria se 
datorează şi învăţătoarei din clasele primare Olga Nicolae Nagherneac, soţia direc-
torului şcolii, care le relata cu multă pasiune despre Ion Creangă şi Mihai Eminescu. 
Răspunsurile la întrebările şi problemele istorice care îl chinuiau, date despre scriitori 
şi poeţii români a aflat mai mult din cărţile bunelului, păstrate cu grijă într-un sunduc 
mare, unde bunica sa păstra zestrea, cărţi din care învăţase şi el. Disciplinele preferate 
ale elevului Valentin Tomuleţ au fost matematica, pentru că, menţionează Domnia Sa 
într-un interviu „ne învăţa să gândim logic”, istoria – „era interesantă, ne învăţa să ne 
cunoaştem trecutul, istoria noastră şi a altor popoare”, geografia – „aflam informaţii 
interesate despre Pământ şi despre alte ţări, în special despre ţările vecine” şi muzica4. 

După absolvirea şcolii medii din satul natal şi un „an de meditaţie”, cum îl 
numeşte însuşi profesorul Tomuleţ, depune actele pentru a fi admis la una din cele mai 
prestigioase facultăţi şi specialităţi ale acelor timpuri – Istorie. În pofida concursului 
extrem de mare, Domnia Sa a trecut cu brio examenele de admitere, astfel în 
septembrie 1971 îl găsim student la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii de 
Stat din Moldova (pe atunci Universitatea de Stat din Chişinău) pe care a absolvit-o 
cu succes în 19765. În anii de studii la facultate i-a avut în calitate de dascăli pe 

2 Arhiva curentă a Secţiei Serviciul Personal, Secretariat şi Arhivă (ACSPSA). Dosarul personal al dlui 
Tomuleţ Valentin Nicolae (T-6), p. I, f. 5.

3 Şcoala medie din satul Tabani era cunoscută prin profesionalismul profesorilor. Au absolvit-o oameni 
de cultură şi ştiinţă bine cunoscuţi în republică: scriitorii şi criticii literari Vasile şi Ion Ciocanu; 
chimistul Petru Chetruş, mulţi ani prorector şi rector interimar la Universitatea de Stat din Moldova; 
Mihail Grosu, prorector la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” etc. (Veronica Robu, Un 
dascăl din baladă. În: Ziarul „Făclia”. Săptămânal de informaţie, opinie şi cultură, 8 martie, 2008, p. 9). 

4 Între vocaţia artistică şi pasiunea pentru istorie. În dialog cu Valentin Tomuleţ, p. 127.
5 ACSPSA, d. T-6, p. I, f. 6.
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distinşii profesori Vladimir Potlog, Constantin Drachenberg, Mihail Muntean, Iosif 
Şlaien, Rudolf Enghegardt, Mihail Volodarski, Anatol Mirkind, Lev Şteiman, Emil 
Verbiţki, Ştefan Panfil(ov), Eudochia Untilă. Alături de profesorii mai în vârstă, i-au 
cimentat cunoştinţele în istorie şi profesorii mai tinerii Ion Niculiţă, Pavel Cocârlă ş.a. 
Formarea istoricului Valentin Tomuleţ s-a realizat atât prin activitatea profesionistă 
a titanilor Facultăţii de Istoriei, cât şi prin prezenţa unor colegi cu mare potenţial ca 
Gheorghe Postică, Constantin Solomon, Ion Eremia, Elena Bubuioc (Postică), Elena 
Bejuc (Şiscanu), Tatiana Vieru (Mistreanu) – viitori doctori şi doctori habilitaţi în 
istorie, profesori universitari şi muzeografi, discuţiile şi dezbaterile pe probleme 
istorice cu colegii şi prietenii sus-numiţi.

Valentin Tomuleţ – un dascăl desăvârşit

Într-un interviu istoricul Valentin Tomuleţ realizează portretul unui profesor 
ideal, „răbdător şi înţelegător, vorbeşte liniştit, calm şi cultivă aceste calităţi 
discipolilor săi; lămureşte materia folosind cuvinte simple, pe înţelesul tuturor şi 
cu entuziasm şi vocaţie; aplică metode diverse de predare, fără a-şi impune punctul 
de vedere; nu are nevoie să impresioneze prin cunoştinţele pe care le posedă, este 
modest, nu este fălos şi arogant; învaţă pe alţii şi concomitent învaţă şi el ceea ce 
nu cunoaşte; munceşte depunând efort maxim pentru ca să-l facă pe student să-l 
depăşească în cunoaştere şi nu va fi niciodată invidios de succesele discipolului; 
recunoaşte valoarea şi meritul fiecărui student şi face tot posibilul pentru al încuraja 
şi a-l promova, a-l încadra activ în prelegeri sau seminar; are darul de a-i înţelege şi 
a-i stima pe studenţi, fiind conştient de faptul că mulţi ani în urmă şi el a fost student; 
tratează discipolii cu respect şi simţ părintesc dobândind, în aşa fel, respectul şi 
dragostea lor; este plin de emoţii pozitive în discuţie cu studenţii; demonstrează că 
fiecare este capabil de a însuşi materia şi încearcă, prin diferite metode, să-i convingă 
despre aceasta; împărtăşeşte cunoştinţele sale, aşteaptă mult şi nu se descurajează 
atunci când rezultatul vine încet şi cu greutate; permite studenţilor să greşească, ştiind 
că fiecare greşeală în activitate este un pas spre soluţionarea anumitor probleme şi 
va aduce în cele din urmă spre succes, adică ştie zicala: cine nu munceşte, acela nu 
greşeşte...”6. Analiza acestui portret realizat de Domnia Sa, îmi permite să afirm cu 
siguranţă, în calitate de discipolă, că ar subscrie oricare student, care a frecventat 
cursurile profesorului Valentin Tomuleţ, că este un pedagog cu vocaţie, care îşi 
realizează menirea cu multă abnegaţie şi suflet, urmându-şi modelul propus.

Activitatea pedagogică o începe îndată după absolvirea Universităţii, în calitate 
de profesor de istorie şi educator la Colegiul Republican de Cultură Fizică şi Sport din 
Chişinău. În perioada noiembrie 1976 – noiembrie 1977 a realizat serviciul militar 
în oraşul Sankt Petersburg (pe atunci Leningrad), într-o unitate de transportare a 
tehnicii militare, unde pe parcursul unui an a cutreierat fosta URSS în lung şi-n lat. 
După cum relatează însuşi istoricul într-un interviu „am trecut de patru ori lacul 

6 Între vocaţia artistică şi pasiunea pentru istorie. În dialog cu Valentin Tomuleţ, p. 151.
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Baikal, am dus cu vagoanele tehnică militară în Vladivostok, Havana Sovietică, 
Komsomolsk pe Amur, Teisin (regiunea Habarovsk), alte oraşe din Siberia, şi nu 
numai. Mergând ore şi chiar zile întregi cu trenul, am văzut un teritoriu enorm, bogat 
şi pustiu – nici zâzanie de om sau localitate. Şi atunci mă întrebam, oare ce nu-i 
ajunge rusului, care şi-a înfipt ghearele în Balcani şi tot mereu îi pare că este puţin. 
Serviciul militar a fost şi el o experienţă, o modalitate de a vedea şi a înţelege lumea 
altfel, decât o concepeam până atunci”7.

După finisarea serviciului militar a revenit în faţa elevilor, nerăbdători pentru 
desfăşurarea orelor, unde a activat până în februarie 1979. Între timp, în decembrie 
1978, regretatul profesor Ion Niculiţă, conştientizând potenţialul enorm, ca cercetător 
ştiinţific şi ca profesor, a tânărului Valentin Tomuleţ, l-a invitat la facultatea de la 
Alma Mater, unde a fost angajat prin cumul în calitate de lector la Catedra de Istorie 
a URSS, condusă pe atunci de profesorul Anatol Liseţki. Activitatea la Catedră nu a 
fost una simplă pentru profesorul Valentin Tomuleţ, deoarece aceasta era alcătuită, 
în fond, din ruşi şi evrei, deşi deja atunci alături de protagonistul nostru se afirmau în 
acelaşi context şi alţi români de valoare, cum ar fi Elena Muraru şi regretatul profesor 
Gheorghe Paladi. Propriu-zis, cariera universitară, a început-o din luna martie 1979, 
când a fost angajat titular în calitate de lector, după câteva luni de probă şi susţinerea 
unei lecţii deschise la care au asistat trei profesori universitari, doctori habilitaţi – 
A.V. Repida (decanul Facultăţii de Istorie), A.M. Liseţki (şeful Catedrei de Istorie 
a URSS), M.P. Muntean (şeful Catedrei de Istoriei a Moldovei) şi conferenţiarul 
V.N.  Cozma. 

Astfel, istoricul Valentin Tomuleţ, convins de faptul că cunoaşterea istoriei de 
către un popor îi asigură existentă acestuia şi trebuie instruită tânăra generaţie par-
curge toate treptele didactice ale învăţământului superior: din martie 1991 de lector 
superior8, din ianuarie 1992 – conferenţiar universitar9 şi din decembrie 2011  – pro-
fesor universitar10.

În cadrul facultăţii asigură predarea cursurilor normative la ciclul I, Licenţă 
Istoria evului mediu (Stat, societate şi mentalităţi în perioada medievală şi Probleme 
de istorie medievală) şi Istoria modernă (Stat, societate şi mentalităţi în epoca 
modernă şi Problema de istorie modernă), precum şi pe parcursul anilor o serie 
de cursuri speciale: Evoluţia sistemului politic în Rusia (secolele X-XVI); Evoluţia 
sistemului politic în Rusia în secolul al XVII-lea – începutul secolului al XX-lea; 
Geneza şi evoluţia capitalismului în Rusia (secolele XVII-XIX): context european 
şi modele; „Geneza şi evoluţia burgheziei comerciale din Basarabia (anii 1812-
1868); Problema agrară la periferiile naţionale din sud-vestul Imperiului Rus (cazul 
Basarabiei). Teoria şi practica cercetării ştiinţifice şi la ciclu II, Master: Burgheziile 

7 Ibidem, p. 132.
8 ACSPSA, d. T-6, p. I, extras din ordin: 34-p, din 1 martie 1991, f. 75.
9 ACSPSA, d. T-6, p. I, extras din ordin: 173-p, din 8 noiembrie 1993, f. 101.
10 ACSPSA, d. T-6, p. I, p. III, extras din ordin: 171-p, din 28 decembrie 2011, f. 1.
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europene în epoca modernă: caracteristici generale şi ipostaze teritoriale şi Mana ge-
mentul patrimoniului documentar. În cadrul acestor cursuri cadrul didactic Valentin 
Tomuleţ face ca tânăra generaţie să conştientizeze că istoria este în primul rând o 
ştiinţă care ne impune pe fiecare din noi să gândim, să cugetăm logic şi să învăţăm 
a evita greşelile făcute în trecut, să înţeleagă că evenimentele trecutului exercită o 
influenţă majoră asupra prezentului şi viitorului nostru. 

O parte importantă în activitatea istoricului Valentin Tomuleţ este participarea 
cu prelegeri la programele de recalificare şi la cursurile de formare continuu organi-
zate de Departamentul de Formare Continuu, USM. În calitate de formator naţional, 
prin discuţiile purtate cu cadrele didactice din municipiile Chişinău, Bălţi, Orhei, 
Ungheni, raioanele Ialoveni, Făleşti, Dubăsari, Criuleni etc., contribuie la reactu-
alizarea cunoştinţelor istorice şi a competenţelor profesionale, prevenirea efectelor 
evoluţiei tehnologice şi necesitatea creşterii calităţii actului educaţional din perspec-
tiva adaptării la nevoile societăţii actuale. În acest context trebuie să menţionăm şi 
participarea profesorului Valentin Tomuleţ la diverse activităţi didactice extracurri-
culare cu elevii din învăţământul preuniversitar, participând la mese rotunde, lecţii 
publice, prezentări de carte, conferinţe ale elevilor etc. în care discută cu tânăra gene-
raţie despre istorie, despre trecutul nostru şi despre importanţa promovării valorilor 
naţionale şi istorice pentru asigurarea unui viitor prosper.

Profesorul Valentin Tomuleţ este deschis tuturor noutăţilor şi schimbărilor care 
se produc în sistemul educaţional al Republicii Moldova. Astfel, prelegerile clasice 
ale dumisale au fost înlocuite cu prelegeri moderne, bazate pe problematizări, discuţii 
controversate şi prezentări power point. Şi mai mult, a realizat mai multe lecţii online 
înregistrate şi difuzate pe canalul youtoube al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, USM, 
unde abordează problemele de istorie a românilor, ca impactul anexării Basarabiei 
la Imperiul Rus prin prisma analizei protestelor populaţiei între anii 1812-182811; 
includerea Basarabiei în sistemul pieţii interne ruse (1812-1868)12; probleme de 
istorie universală privind definirea capitalismului şi specificul dezvoltării lui ca 
sistem în Rusia13. Lecţiile respective sunt utile pentru studenţii, masteranzii şi docto-
ranzii care îşi fac studiile la facultăţile de istorie, pentru toţi cei pasionaţi de istorie, 
pentru cadrele didactice în cadrul formării competenţelor specifice prevăzute în 
Curriculum-ul Naţional la disciplina „Istoria românilor şi universală”.

Temeinic versat în istorie, profesorul Valentin Tomuleţ s-a dovedit a fi un dascăl 
cu adevărat desăvârşit. Este respectat de către studenţi, în pofida faptului că este 
exigent în cerinţele sale faţă de ei. Prin modul său neordinar de a preda, prin umorul, 

11 Valentin Tomuleţ, Impactul anexării Basarabiei la Imperiul Rus. Proteste (1812-1828). În: https://
www.youtube.com/watch?v=RAfXK85HUDg

12 Valentin Tomuleţ, Includerea Basarabiei în sistemul pieţii interne ruse 1812-1868). În: https://www.
youtube.com/watch?v=KPNSuPIPK_Q&list=PLK2LCnItN3J2hc2PnK5eDYBH2LoHpTVzl&ind
ex=6

13 Valentin Tomuleţ, Definirea capitalismului şi specificul dezvoltării lui în Rusia. În: https://www.youtube.
com/watch?v=3FLnHFoP2ww&list=PLK2LCnItN3J2hc2PnK5eDYBH2LoHpTVzl&index=23 
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ironia fină şi calităţile sale umane, reuşeşte să-i câştige pe mulţi dintre studenţii săi, 
determinându-i să insiste să le fie conducătorul tezelor de licenţă, masterat sau de 
doctorat. Este, de altfel, un conducător eminent al tezelor de licenţă, de master şi de 
doctorat, drept dovadă servind cele patru teze de doctor susţinute sub conducerea sa, 
şi câteva aflate în prag de susţinere, iar altele în procesul de elaborare.

Valentin Tomuleţ – nume de referinţă în istoriografia românească

Profesorul de excepţie Valentin Tomuleţ este şi un cercetător ştiinţific de valoare 
din istoriografia românească, fundamentând prin activitatea sa o adevărată şcoală 
de studiere a istoriei Basarabiei între anii 1812-1918 privind impactul regimului de 
dominaţie ţarist asupra evoluţiei politico-administrative, social-economice şi cul-
turale al spaţiului dintre Prut şi Nistru14.

Dovadă a înaltelor competenţe profesionale este includerea în diferite comisii 
de specialitate. Astfel, Domnia Sa a fost preşedinte al Seminarului ştiinţific de profil 
la specialitatea 611.02 – Istoria Românilor (pe perioade) din cadrul Institutului de 
Istorie (din 17 aprilie 2008); preşedinte al Comisiei pentru calitate în cadrul Facultăţii 
de Istorie şi Filosofie (din 2008-2019); membru al Consiliului calităţii USM (din 
2008-2019); preşedinte al Comisiei de evaluare a activităţii Institutului de Istorie, 
Stat şi Drept privind rezultatele ştiinţifice principale în sfera ştiinţei şi inovării în anul 
2011 (2012-2014); preşedinte al Comisiei de evaluare şi acreditate a universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă”; preşedinte al Comisiei de profil de cercetare: 
Patrimoniul muzeal cultural-istoric, din cadrul comisiei specializate de evaluare din 
sfera ştiinţei şi inovării a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, 
decizia CNAA nr. AT-2/7 din 5 aprilie 2012; preşedinte al comisiei Cultură, USM 
(din 2014); membru al Comisiei naţionale pentru salvgardarea patrimoniului cultural 
imaterial de pe lângă Ministerul Culturii al Republicii Moldova (din 2008-2020); 
preşedinte al Comisiei de experţi în domeniul atestării (Comisia 9. Ştiinţe umaniste: 
ramurile ştiinţifice 61-65) din cadrul Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în 
Educaţie şi Cercetare (din 2018).

Pentru rezultatele remarcabile obţinute, în principal pe linia creaţiei ştiinţifice 
şi a activităţii didactice, a fost distins de-a lungul anilor cu mai multe titluri onori-
fice, diplome şi premii: Laureat al concursului de lucrări ştiinţifice pe anul 2004 cu 
decernarea Premiului pentru rezultate remarcabile în domeniile de cercetare-dez-
voltare, conform direcţiilor prioritare, aprobate de Parlamentul Republicii Moldo-
va, acordat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică cu ocazia 
sărbătorii profesionale „Ziua Ştiinţei”, pentru lucrările: Politica comercial-vamală 
a ţarismului în Basarabia şi influenţa ei asupra constituirii burgheziei comerciale 
(1812-1868). Chişinău: CE USM, 2002, 476 p. şi Politica comercial-vamală a ţaris-

14 A se vedea detaliat: Gheorghe Cojocaru, Silvia Corlăteanu-Grainciuc, A crede sincer în 
misiunea de cercetător. Cuvinte de apreciere profesorului Valentin Tomuleț la o frumoasă 
aniversare.
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mului în Basarabia (1812-1830). Documente inedite din arhivele Rusiei, Ucrainei şi 
Republicii Moldova. Chişinău, 2002, 423 p.; Deţinător al Diplomei de Merit pentru 
rezultate remarcabile în cercetare-dezvoltare obţinute în anul 2003; Deţinător al Di-
plomei de gradul doi conferită de Guvernul Republicii Moldova cu prilejul celei de-a 
65-a aniversări de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova. Octombrie 2011; 
Deţinător al Diplomei Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova (15 septembrie 
2012, nr. 610); Deţinător al Diplomei de merit a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (15 
septembrie 2012, nr. 009); Deţinător al Diplomei de gradul întâi Guvernul Republi-
cii Moldova (nr. 1802-02065, din 14.09.2012). 

Un loc aparte printre multiplele distincţii este titlul de Laureat al premiului Naţional, 
domeniul ştiinţă pentru ciclul de lucrări „Istoria Basarabiei în perioada modernă 
(1812-1918)”. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 569 din 19  august 2015; 
Ordinul „Gloria Muncii”. Decretul Preşedintelui Republicii Mol dova nr.  2122-VII din 
02  noiembrie 2016 (însemnul nr. 1797); Laureat al Premiului Academiei Române A.D. 
Xenopol pentru lucrarea Basarabia în epoca modernă (1812-1918). (Instituţii, regula-
mente, termeni). Chişinău, Editura „Lexon-Plus”, 2014, 672 p.” 16  decem brie 2016.

Valentin Tomuleţ – promotor al patrimoniului cultural

Descrierea personalităţii profesorului Valentin Tomuleţ este incompletă fără a 
menţiona pasiunea sa faţă de artă. Fiind copil, părinţii l-au înscris la şcoala muzicală 
din Briceni, unde de 3 ori pe săptămână a studiat la început clarinetul, apoi peste 
câţiva ani – acordeonul şi în cele din urmă, începând cu clasa a VII-a, a trecut la 
ţambal. Ulterior, studiile muzicale l-au ajutat să se încadreze mai reuşit în sistemul 
învăţământului universitar: a cântat la ţambal timp de 5 ani în taraful Universită-
ţii „Struguraş”, condus de ţambalagiul Vasile Roşcovan, profesor bine cunoscut la 
şcoala muzicală „Ştefan Neaga” din Chişinău, unde şi-a perfectat studiile, în clasa 
pe care o conducea Domnia Sa. Împreună cu orchestra „Struguraş” a participat la 
multe festivaluri muzicale studenţeşti în Polonia, Bulgaria, Federaţia Rusă, Ucraina. 

O altă pasiune a sa este teatrul. Fiind student, în anii ’70 ai secolului al XX-lea, a 
prins clipele frumoase a generaţiei de aur a actorilor de la teatru „A.S. Puşkin” (actual-
mente teatru „Mihai Eminescu”), recent întorşi de la studii din Moscova, tineri, fru-
moşi, cu o dicţie, o expresivitate şi o română perfectă. Dintre actorii preferaţi a Dom-
niei sale erau Constantin Constantinov, Domnica Darienco, Dumitru Caraceo banu, 
Mihai Curagău, Ion Ungureanu, Ecaterina Malcoci, Victor Ciutac, Valeriu Cupcea, 
Eugeniu Urece, frumoasa actriţă Dina Cocea, numită Julieta scenei moldave, Vitalie 
Rusu, Victor Soţchi-Voinicescu, iar spectacolul preferat a fost „Romeo şi Julieta”, la 
care era prezent, împreună cu prietenul meu Grigore Guţu, student la facultatea de 
drept şi solist în orchestra „Struguraş”, la fiecare stagiune15. 

Deşi soarta i-a hărăzit lui Valentin Tomuleţ să devină, prin muncă asiduă, unul 
din cei mai importanţi modernişti pe problemele istoriei teritoriului dintre Prut şi Nis-

15 Între vocaţia artistică şi pasiunea pentru istorie. În dialog cu Valentin Tomuleţ, p. 130-131.
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tru în secolul al XIX-lea, acesta a rămas un adevărat promotor al artei, frumosului, 
dragostei pentru folclor şi tradiţie. În calitate de decan al Facultăţii de Arte Frumoa-
se (funcţie pe care o îndeplineşte din 1989) manifestă un vădit spirit organizatoric, 
susţinând modelul unui manager model: S-a implicat plenar în restructurarea proce-
sului de instruire din cadrul facultăţii; a asigurat la un înalt nivel didactico-ştiinţific 
schimbările în programele de studii, acordând prioritate studierii artei naţionale, a 
inclus noi specialităţi: Dansul popular, Dansul autentic, Conducător de ansamblu 
etnofolcloric, Arta decorativă etc. Dovadă că este recunoscut un bun cunoscător al 
folclorului şi tradiţiilor româneşti, a fost numirea în anul 2012 în calitate de membru 
al Comisiei Naţionale pentru salvgardarea patrimoniului naţional imaterial al RM 
de pe lângă Ministerul Culturii. Activând în această comisie alături de personalităţi 
notorii ca Varvara Buzilă, Andrei Tamâzlăcaru, Victor Ghilaş, Iulian Filip, Nicolae 
Gribincea, Vasile Chiseliţă, continuă să realizeze lucrul care-l îndeplineşte cu o deo-
sebită iscusinţă la Facultatea de Arte Frumoase: de a educa în rândul tinerei generaţii 
dragostea faţă de patrimoniul naţional imaterial, pentru că doar prin aceasta putem 
deveni adevăraţi cetăţeni, iar poporul nostru va dăinui în timp. Alături de Maria Iliuţ, 
cu susţinerea administraţiei Universităţii de Stat din Moldova și a Consiliului rec-
torilor din RM, în anul 2006 a organizat şi a desfăşurat prima ediţie (dar nu ultima) 
a Festivalului-concurs Naţional de Folclor „Tradiţii şi obiceiuri de nuntă”, care are 
drept scop promovarea tezaurului folcloric naţional, identificarea celor mai bune for-
maţii folclorice, precum şi a celor mai buni interpreţi. 

În acest context merită să menţionăm că pe lângă bogata sa bibliotecă cu sute 
de volume, care abordează probleme de istorie a românilor şi istorie universală, mai 
posedă şi o colecţie impunătoare de peste 500 de discuri de folclor pentru electrofon, 
colectate pe parcursul anilor, cu cele mai frumoase şi reprezentative melodii ale 
interpreţilor din spaţiul românesc şi nu numai.

Astfel, Valentin Tomuleţ, prin vasta şi prodigioasa activitatea ştiinţifică, pro-
fesorală şi managerială a devenit un nume de referinţă în istoriografia românească, 
care pe parcursul a cinci decenii a demonstrat puternica vocaţie a cercetării, a profe-
sării şi promovării trecutului istoric, adevărului ştiinţific şi valorilor general-umane 
şi naţionale. 

La aniversarea frumoasă, distinse dle profesor universitar Valentin Tomuleţ, vă 
dorim multă sănătate alături de cei dragi şi ca toate lucrurile minunate, interesante 
şi deosebite care v-au împlinit viaţa, personal şi profesional să înregistreze o con-
tinuitate frumoasă, realizându-vă misiunea nobilă cu aceeaşi inspiraţie şi dăruire, 
inspirând tinerii generaţii să creeze un viitor prosper.

Vivat, noster professore! Crescat! Floreat! Semper sitis in flore!

Cristina GHERASIM
doctor, conferenţiar universitar, 

Facultatea de Istorie şi Filosofie, USM,
cercetător ştiinţific superior, Institutul de Istorie 
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EL CREDE SINCER ÎN MISIUNEA DE CERCETĂTOR

În încercarea de a schița portretul cercetătorului științific Valentin Tomuleț, 
ajuns la o frumoasă aniversare, ne ciocnim de volumul impunător al lucrărilor 

pe care Domnia sa a reușit să le publice până la această dată.
O primă legătura directă cu Institutul de Istorie al Academiei de Științe a RSS 

Moldovenești a istoricului Valentin Tomuleț datează încă de prin 1986, când realizează 
un stagiu de cercetare științifică în această instituție. După 1991, când istoriografia din 
Republica Moldova se debarasează de clișeele „încorsetării” impuse de regimul sovie-
tic, când arhivele își deschid larg ușile, când se deschid „drumurile” peste Prut și chiar 
mai departe, Valentin Tomuleț se încadrează plenar în efortul general de a descoperi și 
a valorifica teme aproape necunoscute ori tratate tendențios din istoria spațiului Pruto-
Nistrean în secolul al XIX-lea. Este atras, în special, de tematica dezvoltării social-eco-
nomice a Basarabiei în perioada de până la reforma agrară din 1868.

După un nou stagiu de cercetare la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a 
Moldovei în 1992, profesorul Tomuleț descoperă mediul academic din Iași, unde l-a 
avut în calitate de consultant științific pe istoricul Vasile Cristian și unde a colaborat 
cu distinșii profesori Ioan Caproşu, Gheorghe Platon, Alexandru-Florin Platon, Mihai 
Cojocariu ș.a. Contactul cu centrele de cercetări științifice din România, discuțiile cu 
specialiștii asupra unor teme din istoria spațiului românesc dar și asupra metodologiei 
cercetării științifice, cunoașterea abordărilor globale ale trecutului românesc, din 
diferite perspective, întăresc capacitatea de muncă al istoricului Tomuleț. Treptat, 
de sub pana Domniei sale apar tot mai multe lucrări care-i vor aduce recunoașterea 
meritata din partea comunității științifice de pe ambele maluri ale Prutului. 

Activitatea la catedră și în arhive a profesorului Valentin Tomuleț a dat roade 
frumoase pe ambele planuri. Tezele de licență realizate sub îndrumarea sa, cele 
de master ca și cele de doctor în istorie au scos în relief înalta sa responsabilitate, 
profesionalismul său la elaborarea și consilierea lucrărilor tematice, rigoarea și 
exigența față de sine și față de mai tinerii săi colegi. Publicarea lucrărilor științifice, 
participarea la volume colective cu lucrări tematice, cu studii, articole, note, recenzii 
în reviste de specialitate din Republica Moldova și de peste hotare l-au recomandat, 
din 17 aprilie 2008, pe doctorul habilitat în istorie Valentin Tomuleț, în funcția 
de președinte al Seminarului științific de profil la specialitatea 611.02 – Istoria 
Românilor (pe perioade) din cadrul Institutului de Istorie al Academiei de Științe a 
Moldovei. La Institutul de Istorie, Valentin Tomuleț se încadrează din 2015, unde se 
impune cu o direcție de cercetare științifică axată pe tematica vieții social-economice 
a Basarabiei în secolul al XIX-lea și unde fructifică cu mult succes materialele de 
arhivă adunate de-a lungul anilor. 

Mediul de cercetare de la Institutul de Istorie se dovedește a fi unul propice 
pentru activitatea sa de cercetare științifică. Profesorul Valentin Tomuleț se afirmă ca 
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un cercetător asiduu care pune accentul pe obiectivitatea reconstituirii trecutului. În 
discuțiile și polemicile cu colegii din secția „Istorie Modernă” a Institutului de Istorie 
vizând anumite teme de interes comun, Valentin Tomuleț operează întotdeauna cu 
argumente științifice bazate pe o analiză minuțioasă a surselor de arhivă, pe care le și 
publică constant, unele în ediții completate și îmbunătățite. 

Prin discipolii săi, tinde să lărgească aria de cercetare științifică a istoriei Basa-
rabiei în secolul al XIX-lea, iar principalul criteriu de alegere, abordare și tratare a 
temelor este măsura în care poate culege și furniza informații relevante, care să-i 
ofere posibilitatea de-a adăuga ceva nou la ceea ce se cunoaște deja. 

Din perspectiva demersului nostru, o radiografie, oricât de sumară, a operei 
Domniei sale are în vedere criteriul cronologic al apariției lucrărilor, dar și cel te-
matic. Valentin Tomuleț și-a consacrat întreaga sa carieră academică și profesională 
activității de scoatere la lumină a adevărului despre o perioadă complexă din istoria 
Basarabiei. Dovadă a nivelului său de performanță sunt lucrările sale științifice. 
Principalele rezultate ale întinsei sale activități exploratorii se concentrează, în pri-
mul rând, în studiile sale monografice: Politica comercial-vamală a ţarismului în 
Basarabia şi influenţa ei asupra constituirii burgheziei comerciale (1812-1868) 
(Chişinău, 2002); Protestele şi revendicările populaţiei din Basarabia (1812-1828), 
Vol. I, (Chişinău, 2007); Ținutul Hotin în surse statistice rusești din prima jumătate 
a secolului al XIX-lea (Chișinău, 2018); Ținutul Hotin în surse statistice rusești din 
prima jumătate a secolului al XIX-lea. Ediția a II-a, prescurtată (Chișinău, 2018); 
Protestele și revendicările populației din Basarabia (anii 1812-1828). Ediția a II-
a, revăzută și adăugită (București-Brăila, 2019); în microenciclopediile: Basarabia 
în epoca modernă (1812-1918) (Instituții, Regulamente, Termeni), în trei volume 
(Chișinău, 2012,Chișinău, 2014, Iași, 2014); în culegerile de documente „Politica 
comercial-vamală a ţarismului în Basarabia (1812-1830). Documente inedite din 
arhivele Rusiei, Ucrainei şi Republicii Moldova” (Chişinău, 2002), Cronica protes-
telor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828) (În baza docu mentelor 
depozitate în fondul documentar al Cancelariei guvernatorului Basara biei). Vol. II 
(Chişinău, 2007); Istoria Universității de Stat din Moldova în documente și mate-
riale. Volumul I (Coordonator Ion Eremia) (coautor) (Chișinău, 2018), Stăpâni și 
robi sau nobili și țigani în Basarabia (1812-1861) (Chișinău, 2021), (în colaborare 
cu Cristina Gherasim); o serie de culegeri de studii ș. a.

O succintă aplecare asupra operei științifice trebuie să înceapă cu cercetările sale 
asupra tematicii referitoare la problemele economice din istoria Basarabiei, de la 
anexarea acesteia la Rusia, conform Tratatului de pace de la București din 16 (28)  mai 
1812 şi până la reforma agrară din 14 iunie 1868. Rezultatele investigării acestei 
teme au fost publicate în primul său studiu monografic Politica comercial-vamală 
a țarismului în Basarabia și influența ei asupra constituirii burgheziei comerciale 
(1812-1868). Bazată pe un vast arsenal documentar, autorul pune în circuit științific 
documente inedite din Arhiva Națională a Republicii Moldova, Arhiva de Stat din 
Regiunea Odesa (Ucraina), Arhiva Istorico-Militară de Stat din Rusia (Moscova), 
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Arhiva Istorică de Stat din Rusia (Sankt-Petersburg) și din Arhivele Statului – Filiala 
Iași (România). 

În urma analizei unui întreg masiv de materiale documentare, autorul propune 
o abordare nepărtinitoare a fenomenelor şi a faptelor istorice survenite în perioa-
da 1812-1868, dezvăluind particularitățile politicii comercial-vamale ruse până la 
adoptarea, la 17 februarie 1825, a Regulamentului cu privire la comerţul cu Basara-
bia, dar şi o serie de alte probleme importante, cum ar fi: influenţa factorilor interni 
şi externi asupra evoluţiei politicii comercial-vamale a ţarismului în Basarabia până 
şi după unificarea vamală din 26 septembrie 1830 a regiunii cu Rusia; măsurile în-
treprinse de administraţia imperială şi cea provincială în vederea instituirii cordo-
nului sanitaro-vamal la Prut şi Dunăre; cauzele menţinerii, iar ulterior a suprimării, 
cordonului sanitaro-vamal la Nistru; particularităţile Regulamentului ghildelor din 
26 septembrie 1830 şi influenţa lui asupra evoluţiei burgheziei comerciale în Basara-
bia; rolul negus torilor basarabeni în instituirea Tribunalului Comercial în Basarabia; 
influenţa politicii comercial-vamale ruse asupra genezei şi evoluţiei burgheziei co-
merciale din Basarabia; componenţa etnică şi dinamica numerică, nivelul de avere 
(capitalul comercial) al burgheziei comerciale basarabene ș.a. În această lucrare, cer-
cetătorul Valentin Tomuleț ajunge la concluzia că politica promovată de către ţarism 
în vederea includerii provinciei în sistemul socioeconomic şi politic al Imperiului 
Rus purta un caracter pronunţat antinaţional.

Un alt studiu monografic, însoţit de un corp de documente inedite, îl reprezin-
tă volumul Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-
1828). Volumul conține peste 1500 de documente depozitate în fondul „Cancelaria 
guvernatorului Basarabiei” (Fond nr. 2) al Arhivei Naţionale a Republicii Moldova. 
Deşi chestiunea ţărănimii în Basarabia după anexarea ei la Imperiul Rus în 1812 
a fost cercetată, unele aspecte ale problemei, cum ar fi protestele şi revendicările 
populaţiei în primele decenii după anexare au fost tratate superficial, unilateral şi 
tendenţios. Analiza datelor privind protestele şi revendicările adresate guvernato-
rului civil al Basarabiei sau altor instituţii administrative regionale de către diferite 
categorii sociale i-a permis profesorului Tomuleț să conteste tezele istoriografiei 
sovietice, potrivit cărora „...în Basarabia nu putea lua amploare o luptă de masă a 
ţărănimii împotriva regimului imperial rus, deoarece jugul feudal otoman era cu 
mult mai sever, iar mişcarea ţărănească în Basarabia nu a luat un colorit antinaţi-
onal rus, din simplul motiv că aici, îndeosebi în primii ani după alipirea la Rusia, 
erau puţini moşieri ruşi, iar ţărănimea, în marea ei majoritate, a cunoscut asuprirea, 
în primul rând, din partea proprietarilor funciari locali” (Я.С. Гросул, Крестьяне 
Бессарабии (1812-1861 гг.). Кишинев, 1956, с. 253). Profesorul Tomuleț a sis-
tematizat şi analizat cauzele şi formele protestelor şi revendicărilor populaţiei Ba-
sarabiei în primii 16 ani de la anexare la Imperiul Rus. De asemenea, a reușit să 
studieze în detaliu raportul dintre statutul social al contribuabilului şi mărimea 
dărilor şi impozitelor la care era supus, cu evidenţierea schimbărilor în evoluţia 
volumului şi caracterului dărilor şi al impozitelor la care era supusă întreaga po-
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pulaţie a Basarabiei până şi după 1812, ceea ce conferă originalitate și profunzime 
analitică lucrării.

Ajuns la o înaltă cotă istoriografică, prin valorificarea și editarea unei multi-
tudini de lucrări la tema istoriei moderne a Basarabiei, istoricul Valentin Tomuleț 
decide să ofere puncte de vedere sintetice asupra instituțiilor din epoca modernă a 
Basarabiei, oferind istoriografiei naționale un instrument indispensabil de muncă. 
Astfel, apare lucrarea Basarabia în epoca modernă (1812-1918). (Instituţii, regula-
mente, termeni), care se prezintă ca un nou studiu valoros, original, inedit şi de un 
real folos tuturor celor interesaţi de istoria Basarabiei când provincia dintre Prut și 
Nistru se afla în componența Imperiului Rus. Având un caracter enciclopedic, bazată 
pe informaţiile acumulate pe parcursul anilor din fondurile de arhivă din Republica 
Moldova şi de peste hotare, lucrarea include cca 670 de termeni ce dezvăluie scurt, 
dar cuprinzător şi clar, noţiuni economice, sociale, politice, fiscale, administrative, 
religioase etc. ce se referă la istoria Basarabiei secolului al XIX-lea  – începutul se-
colului al XX-lea. Lucrarea a apărut în trei ediții (una în 2012 și două în 2014, la 
Iași și Chișinău) și i-a adus istoricului Valentin Tomuleț înalte aprecieri la Saloane 
internaționale de carte (două premii Clio) subliniind, prin aceasta, meritul ştiinţific 
incontestabil al autorului, care a constat atât în includerea unui număr mare de ter-
meni generali, dar, mai ales, în punerea accentelor asupra termenilor care se referă la 
diferite instituţii şi regulamente, dezvăluind istoricul apariţiei şi analizând evoluţia 
acestora, rolului lor în dezvoltarea socioeconomică şi politică a Basarabiei în sec. al 
XIX-lea – începutul sec. al XX-lea. Totodată, au fost evidenţiate și personalităţile 
care au stat la baza constituirii acestor instituţii şi adoptării actelor normative (regu-
lamente).

Mai recent, pasiunea pentru scoatere din anonimat a surselor de istorie a Basa-
rabiei în secolul al XIX-lea, îl face pe Valentin Tomuleț să-i atragă în munca de valo-
rificare și editare a documentelor pe discipolii săi. Astfel, împreună cu cercetătoarea 
Cristina Gherasim, care a susținut sub îndrumarea sa o teză de doctor în istorie pri-
vind problema evoluției nobilimii din Basarabia sub regim țarist, publică culegerea 
de documente Stăpâni şi robi sau nobili şi ţigani în Basarabia (1812-1861) (Chişi-
nău: Cartdidact, 2021, 584 p.).

În prezent, profesorul universitar Valentin Tomuleț este cercetător științific 
principal în proiectul realizat în cadrul Institutului de Istorie, care-și propune 
elaborarea unei sinteze de istorie națională, întitulat: Evoluţia istorică a Moldovei 
din antichitate până în epoca modernă în contextul civilizaţiei europene. Basarabia 
în cadrul Imperiului Rus. Sinteză academică, studii, documente şi materiale istorice. 
Partea I. Activitatea Domniei sale în cadrul proiectului demonstrează o pregătire 
temeinică, erudiție, rigoare și disciplină de muncă, capacitatea de a selecta și 
organiza logic și cronologic evenimentele și faptele istorice spre a deveni cât mai 
lesne accesibile și înțelese.
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La împlinirea vârstei de 70 de ani, în numele slujitorilor Muzei Clio de la Insti-
tutul de Istorie, urăm distinsului nostru coleg și prieten Valentin Tomuleț, doctor 
habilitat în istorie, profesor universitar, multă sănătate, bucurii din partea celor dragi, 
noi și frumoase realizări în continuare. 

La Multi Ani!
Cu profundă considerație, 

Gheorghe COJOCARU 
doctor habilitat, directorul Institutului de Istorie

Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC 
doctor în științe, secretarul științific al Institutului de Istorie
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UN OM DE ÎNALTĂ OMENIE ŞI SAVANT CONSACRAT

Născut într-o familie de oameni harnici şi gospodari (adevăraţi meşteri în 
construcţia caselor; ţesutul covoarelor şi prosoapelor), cu tradiţii şi valori, 

incluzând munca şi arta, ţinuta morală şi ospitalitatea, omenia şi responsabilitatea, 
Valentin Tomuleţ a fost nevoit să combine învăţătura cu munca în câmp, aceasta fiind 
soarta tuturor copiilor din sate, însă a avut inteligenţa de a găsi timp suficient pentru 
carte, dar şi pentru muzică, însuşind mai multe instrumente muzicale. Vom afirma 
cu tărie că profesorul universitar Valentin Tomuleţ a fost unul dintre cei mai buni 
absolvenţi ai şcolii medii din satul natal, instituție educativă de prestigiu, în care şi-
au făcut studiile copii din mai multe localităţi din apropiere.

Copilăria, deloc uşoară în acele timpuri grele pentru săteni, şi-a lăsat amprenta 
asupra unor trăsături de caracter şi opţiuni valorice pe care le poartă toată viaţa: 
munceşte cu discernământ pentru a elabora cele mai destoinice publicaţii, iar nume-
roasele documente, hărţi, însemnări, mărturii, fotografii, imagini, i-au transformat 
casa într-un adevărat laborator de creaţie, cu verva savantului, a adunat materiale 
inedite pentru studii, monografii şi manuale. Asumat le-a înfăptuit pe toate, niciodată 
nu s-a referit doar la o singură sursă, ci a făcut uz de mai multe, le-a confruntat şi le-a 
analizat pentru a aduce în atenţia publicului avizat, dar şi a împătimiţilor de istorie, 
cele mai veridice şi interesante date şi fapte istorice.

Cu multă pricepere, dar şi cu mult spirit gospodăresc, asemeni omului de la ţară, 
a adunat de-a lungul anilor zestrea intelectuală pentru discipoli şi succesori, fiind 
omniprezent în cadrul apelurilor de proiecte de grant pentru a contribui la formarea 
cadrelor ştiinţifice de calificare înaltă. Profesorul Valentin Tomuleţ se mândreşte cu 
discipolii săi, cu toţi care au susţinut şi care nu au susţinut tezele de doctorat, rămâ-
nând o autoritate morală şi un promotor al calităţii. 

Revenind la creionarea continuităţii studiilor în timpul tinereţii, dat fiind că pro-
tagonistul nostru toată viaţa rămâne nu numai un cercetător ştiinţific, dar şi un auto-
didact, vom sublinia că a făcut opţiune pentru o facultate de prestigiu – Facultatea 
de Istorie a Universităţii din Chişinău, cunoscută ca fiind o adevărată forjerie de 
cadre de înaltă calificare, cu absolvenţi de calibru. Substanţial este însă, că studentul 
Valentin Tomuleţ nu s-a specializat pe anumite discipline care sa-l propulseze în 
administrare pe diferite coordonate disponibile în acel timp, ci a ales istoria Mol-
dovei, secolul al XIX-lea, structura social-economică, relaţiile comerciale. Această 
alegere conştientă, l-a canalizat pe activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică, dar 
care, cel puţin în perioada începătoare a activităţii de muncă, era însoţită de greutăţi 
materiale, iar pentru absolvenţii din afara capitalei era lipsa locuinţei. Însă în clipele 
grele a fost ajutat, de părinţi şi susţinut de soţie, fapt care i-a permis mai uşor să se 
ocupe de activitatea de cercetare ştiinţifică, inclusiv când şi-a continuat studiile la 
doctorantură. 
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Nici procesul de susţinere a tezei de doctor nu a fost ferit de dificultăţi, mai 
multe fiind artificial create, însă familia a fost un pilon de nădejde, conducătorul 
ştiinţific, alături de prieteni şi colegi. Nu ar fi corect dacă s-ar considera, dacă s-ar 
crea impresia, cum că domnul Valentin Tomuleţ perpetuu a trecut prin dificultăţi, pur 
şi simplu distinsul om de ştiinţă a muncit asiduu, croindu-şi calea spre culmile recu-
noaşterii profesionale meritate din plin. Activitatea în cadrul Universităţii de Stat din 
Moldova ancorată pe două paliere denotă în mod elocvent veridicitatea acestui raţio-
nament, deoarece a înregistrat rezultate notabile atât în activitatea de cercetare, prin 
lucrările ştiinţifice publicate, cât şi în cea didactică, prin cursurile de prelegeri ţinute.

Drept rezultat al activităţii prodigioase servesc articolele ştiinţifice publicare 
în reviste prestigioase din ţară şi de peste hotare, lucrările ştiinţifice care au văzut 
lumina zilei la edituri de marcă şi cu mare tiraj. În acelaşi context de realizări no-
tabile se includ numeroasele distincţii (medalii şi diplome), premii naţionale şi din 
străinătate. Volumele de culegeri de documente, însoţite de studii introductive de un 
înalt conţinut ştiinţific, facilitează munca cercetătorilor, tuturor celor pasionaţi de 
istoria plaiului natal, a neamului său şi deschid largi perspective pentru investigaţiile 
ştiinţifice a istoriei românilor.

Vom nota, în acelaşi timp, că doctorul habilitat, profesorul universitar Valentin 
Tomuleţ are o datorie de suflet, care necesită să fie lichidată într-o perioadă scurtă de 
timp: colectând un volum impresionant de material din arhive şi făcând mai multe 
promisiuni, nu a finalizat elaborarea unei lucrări fundamentale consacrate satului de 
baştină Tabani din raionul Briceni. 

Vom specifica, de asemenea, că domnul Valentin Tomuleţ, omul mândru de că-
ciula de cârlan, îşi vrea neamul demn de identitate românească, iar revenirile în 
arhivă sunt rostul existenţei şi căutării perpetue. 

La fine vom sublinia că prin calităţile umane de care dă dovadă în fiecare zi, prin 
lucrările ştiinţifice de referinţă, doctorul habilitat, profesorul universitar, laureatul 
premiilor naţionale şi din străinătate Valentin Tomuleţ se bucură de înaltă apreciere 
din partea colegilor şi se înscrie în lista cercetătorilor de valoare. În acelaşi timp, 
rămâne soţ, tată, bunic, unchi, nănaş, prieten fidel și exemplar...

 Victor JUC 
doctor habilitat, profesor universitar, 

directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice 

 Liliana JUC
şefa Filialei „Târgovişte” a Bibliotecii Municipale 

„Bogdan Petriceicu-Haşdeu”
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MÂNDRIA SATULUI TABANI

Printre profesorii Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din 
Moldova un rol de frunte îi aparţine doctorului habilitat, profesorului uni-

versitar Valentin Tomuleţ, originar din satul Tabani din Nordul Moldovei. Îl cunosc 
personal încă de la începutul carierei mele didactice la Facultatea de Istorie ca pe un 
bun sufletist, muncitor, onest, sociabil, gata să-l ajute pe oricine la nevoie.

Carierea ştiinţifico-didactică a profesorului Valentin Tomuleţ a început cu pre-
darea în calitate de lector a cursului normativ a Istoriei URSS (perioada medievală şi 
modernă) învăţăceilor din primul an de studii la Universitate.

Deşi activitatea ştiinţifico-didactică necesita la începutul carierei de profesor mult 
timp şi efort, Valentin Tomuleţ reuşea nu numai să se pregătească pentru a preda pre-
legerile la nivel universitar, dar şi pentru a participa la repetiţiile muzicale în cadrul or-
chestrei „Struguraş”, care aveau loc în incinta Casei de Cultură a Universităţii (USM).

Odată cu venirea lui Valentin Tomuleţ la Facultatea de Istorie a Universităţii 
de Stat din Moldova s-a înviorat substanţial şi activitatea ansamblului de muzică 
populară „Struguraş” – ansamblu în care tânărul lector universitar activa în calitate 
de ţambalagiu (un instrument greu de mânuit) cu o iscusinţă deosebită încă din anii 
studenţiei, dorind să devină un ţambalagiu de forţă, având-ul ca exemplu pe marele 
instrumentist/ţambalagiu român Toni Iordache, despre activitatea şi măiestria căruia 
Domnia Sa putea vorbi ore în şir.

Fiind holtei, în timpul activităţii artistice, Valentin Tomuleţ mai trăgea cu coada 
ochilor la dansatoarele din ansamblu de dansuri populare „Struguraş” (dar ce tânăr 
rămâne indiferent când dansează fetele frumoase?), ansamblu care peste puţin timp, 
i-a dăruit una dintre cele mai frumoase şi graţioase domnişoare, care a aprins în su-
fletul lui Valentin Focul Dragostei, care se menţine în casa lor şi astăzi. Peste puţin 
timp Valentin şi Ludmila s-au căsătorit, au format o familie trainică, au crescut două 
fete (Mihaela şi Dumitriţa), care sunt cea mai mare mândrie, avere şi mângâiere a 
familiei Tomuleţ. Ambele fiice locuiesc la Paris şi menţin în permanenţă legătura cu 
părinţii şi bunicii de la baştină.

În activitatea ştiinţifico-didactică, chipul profesorului Valentin Tomuleţ con ven-
ţional se manifestă în trei ipostaze de bază: Cercetătorul, Profesorul, Omul.

Istoricul Valentin Tomuleţ este un cercetător cultivat şi distins, are un deosebit 
cult şi devotament al cercetării. În această calitate Domnia Sa este preocupat în per-
manenţă de studierea noilor publicaţii ştiinţifice accesibile în domeniul istoriei atât 
din Republică cât şi peste hotare. Remarcăm că profesorul Valentin Tomuleţ menţine 
o colaborare strânsă mai ales cu profesorii din România, Ucraina, Federaţia Rusă şi 
alte state. Astfel, Valentin Tomuleţ este la curent cu opiniile şi discuţiile istoricilor 
din Moldova precum şi din alte ţări, îşi expune punctul său de vedere vis-a-vis de 
opiniile savanţilor de peste hotare, opinii pe care de cele mai dese ori le împărtăşeşte 
cu profesorii şi studenţii de la facultate.
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Activitatea ştiinţifică desfăşurată pe parcursul anilor de cercetătorul Valentin 
Tomuleţ este una mult ramificată, fapt pentru care este recunoscut pe plan naţional şi 
internaţional ca un specialist notoriu în domeniul istoriei moderne a Basarabiei. Şi-a 
concentrat plenar activitatea de cercetare spre aprofundarea unor teme fundamen-
tale şi inedite ale istoriei naţionale, având ca scopuri prioritare: 

Basarabia în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus (1812-1918); 
Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia (1812-1868); 
Basarabia în sistemul pieţei interne ruse (1812-1868); 
Instituţii sociale din Basarabia sub dominaţia ţaristă (1812-1917); 
Geneza şi evoluţia burgheziei comerciale din Basarabia (1812-1868); 
Elitele nobiliare şi burgheze din Basarabia (1812-1918); 
Mentalitatea nobilimii şi burgheziei comercial-industriale din Basarabia (1812-1918); 
Protestele şi revendicările populaţiei din Basarabia (1812-1828); 
Istoria satului Tabani (de la origini până în prezent) etc.
Savantul Valentin Tomuleţ este unul dintre cei mai harnici şi productivi profe-

sori ai Facultăţii de Istorie şi Filosofie de la Universitatea de Stat din Moldova. Pe 
parcursul anilor, a publicat peste 330 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 15 cărţi de autori 
(5 reeditate în România), cunoscute atât în Republica Moldova şi peste hotarele ei, 
lucrări studiate cu interes de toţi cei care doresc să cunoască istoria adevărată a Ţării 
Moldovei, în special a Basarabiei sub regim de dominaţie ţarist.

În calitate de profesor universitar Domnia Sa dispune de o bogată experienţă di-
dactică şi o ţinută excelentă de pedagog înnăscut, prelegerile prezentate de Domnia Sa 
fiind urmărite cu interes de către studenţi şi masteranzi. Ţinem să subliniem atitudinea 
binevoitoare a Omagiatului faţă de studenţi, legătura amiabilă dintre profesor şi stu-
denţi, analiza profundă şi clară a materialului expus în cadrul prelegerilor, concluziile 
care reflectă esenţa materialului predat. 

O trăsătură caracteristică a profesorului Valentin Tomuleţ este atragerea încă de 
la primii ani de studii a studenţilor în cercetarea ştiinţifică. Dispunând de o arhivă 
impresionantă, Domina Sa le propune pentru cercetare teme de perspectivă care sunt 
studiate pe tot parcursul studiilor la Universitate. De aceea nu e de mirare că în ca-
drul conferinţelor ştiinţifice învăţăceii îndrumați de profesorul Valentin Tomuleţ se 
prezintă cu referate, unele dintre care devin ulterior teze de licenţă, apoi teze master 
şi de doctorat. De regulă, rapoartele studenţeşti realizate au o tematică actuală şi 
deosebit de interesantă, bazate pe documente inedite de arhivă, sunt argumentate şi 
finisate cu concluzii care reflecta rezultatele ştiinţifice obţinute. 

Recent, în anul 2018, discipola profesorului Valentin Tomuleţ Cristina Ghera-
sim a susţinut cu succes teza de doctor în istorie întitulată „Evoluţia nobilimii din 
Basarabia sub dominaţie ţaristă: statutul social şi mentalităţi colective (1812-1873)”, 
apreciată cu o Diplomă de laureat la Concursul Naţional „Teza de doctorat de exce-
lenţă a anului 2018” în domeniul ştiinţelor socioumane. 

Ţinem să menţionăm că la conferinţele ştiinţifice studenţeşti realizate la Facultatea 
de Istorie şi Filosofie, numărul studenţilor îndrumaţi de profesorul Valentin Tomuleţ 
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este destul de mare, iar tematica referatelor este relevantă: Principatele Române în po-
litica geostrategică a Rusiei şi Franţei în ultima etapă a războiului ruso-turc din anii 
1806-1812; Premisele şi etapele colonizării Basarabiei cu colonişti Transdanubieni; 
Impactul ostilităţilor ruso-turce din anii 1828-1829 asupra populaţiei Basarabiei; 
Şcoala secundară – focar al culturii sau instrument de rusificare a românilor basara-
beni?; V.P. Gutor – întemeietorul primei şcoli profesionale de muzică din Basarabia; 
Exodul populaţiei din Basarabia în Moldova de peste Prut (Cazul ispravnicului de 
Ismail Cogâlniceanu) (1812-1828); Schimbări în structura socială a populaţiei din 
Basarabia conform regulamentului din 1818; Reforma agrară în Basarabia din 1868 şi 
strămutările de populaţie în Caucaz, Siberia, Kuban, Asia Mijlocie şi Extremul Orient; 
Activitatea religioasă a mitropolitului Basarabiei Gavriil Bănulescu-Bodoni etc.

Profesorul Valentin Tomuleţ este omul care îşi consacră întreaga viaţă, activi-
tatea ştiinţifică şi didactică Muzei Clio, iar ampla activitate a sa în cadrul Universi-
tăţii de Stat din Moldova, Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Departamentului Istoria 
Româ nilor, Universală şi Arheologie, este un exemplu incontestabil de vocaţie, dis-
cernământ şi consacrare ştiinţei şi învăţământului.

Distinsul Profesor este un om modest, chibzuit şi limpede în gândire şi judecată, 
onest, tenace şi competent în totul ceea ce face, cu un pronunţat simţ al datoriei şi 
responsabilităţii civice, vertical şi ferm în atitudinile civice pe care le ia, este sincer 
şi accesibil în dialog cu colegii şi studenţii. 

Acestor calităţi li se mai adaugă: zelul administrativ, hărnicia, modestia, acribia, 
responsabilitatea lucrului bine făcut. Întotdeauna politicos, înzestrat cu o cultură şi 
inteligenţă deosebită, se bucură de respectul şi dragostea colegilor din mediul acade-
mic, a studenţilor şi a tuturor celora care îl cunosc.

Născut şi crescut într-un sat moldovenesc cu tradiţii seculare, profesorul şi 
cercetătorul Valentin Tomuleţ se străduie să menţină în fel şi chip tradiţiile strămoşeşti 
prin activitatea de peste 30 de ani în calitate de decan al Facultăţii de Arte Frumoase.

Deşi locuieşte de mult timp cu familia în capitală, prietenul și colegul meu Va-
lentin Tomuleţ rămâne a fi un fiu devotat al satului de baștină, deoarece n-am obser-
vat, de câte ori am fost la Tabani, ca cineva să nu se oprească pentru a schimba cu 
acest „Fiu al satului” câteva cuvinte despre el şi familia sa.

În această zi frumoasă şi bogată de toamnă, cu prilejul frumoasei aniversări, noi, 
colegii de breaslă, prietenii, studenţii de la Facultatea de Istorie şi Filosofie îl felicităm 
călduros pe distinsul profesor cu frumoasa şi venerabila vârstă, împărtăşind cu 
sinceritate bucuria realizărilor obţinute, dorindu-i sănătate deplină, reușite frumoase 
în continuare în activitatea didactică şi ştiinţifică, bucurii de la cei apropiaţi şi dragi.

 La mulţi ani şi succese în cercetarea istoriei Domnule Profesor!
 Vivat! Crescat! Floreat!

Pavel COCÂRLĂ 
doctor habilitat, profesor universitar, 

Facultatea de Istorie și Filosofie, USM, 
coleg şi prieten al Omagiatului
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ÎNDRUMĂTOR NEOBOSIT AL TINEREI GENERAŢII 

Septembrie, 2016. Zilele posomorâte de toamnă ale anului 2016 ne-au surprins 
la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova, 

încercând să urcăm o nouă treaptă a vieţii, studiile de licenţă. Cei mai mulţi dintre 
noi ne-am arătat a fi timizi, speriaţi cumva de ceea ce urma să se întâmple, în aparenţă 
nimic deosebit şi dificil, dar totodată o mulţime de evenimente greu de asimilat 
după studiile liceale. Asemeni puilor plecaţi de lângă mamă, ne-am regăsit în sânul 
familiei de istorici din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, unde fiecare dintre noi 
era în căutarea unui profesor drag, mai aproape sufletului, în care urma să ne punem 
speranţele şi să depăşim greutăţile. Eu L-am găsit privindu-l din depărtare, iar când 
a deschis uşa auditoriului nostru am înţeles, prin vibraţia sufletului şi discursului că 
anume EL este profesorul alături de care voi munci ani de zile pentru a-mi îndeplini 
aspiraţiile încă neştiute şi nedefinite de mine.

Profesorul Valentin Tomuleţ a ştiut întotdeauna să ne capteze atenţia la orele 
predate şi seminarele petrecute; mereu calm şi din perspectiva propriei experien-
ţe, ne povestea (aşa ca să înţelegem şi noi – mai simplu) toate subiectele propuse, 
o sumedenie. La facultatea noastră asigură predarea cursurilor normative „Istoria 
evului mediu (Europa de Est şi Sud-Est, sec. V-XVI)” şi „Istoria modernă (Europa 
de Est şi Sud-Est, sec. al XVI-lea – începutul sec. al XX-lea)”, a cursurilor speciale: 
„Evoluţia sistemului politic în Rusia (sec. X-XVI)”, „Evoluţia sistemului politic în 
Rusia în secolul al XVII-lea – începutul secolului al XX-lea”, „Geneza şi evoluţia 
capitalismului în Rusia (secolele XVII-XIX): context european şi modele”, „Bur-
gheziile europene în epoca modernă: caracteristici generale şi ipostaze teritoriale”, 
„Problema agrară la periferiile naţionale din sud-vestul Imperiului Rus (cazul Ba-
sarabiei) (Teoria şi practica cercetării ştiinţifice)” şi „Managementul patrimoniului 
documentar”. Indiscutabil, fiecare student al Universităţii de Stat din Moldova are 
întipărită în memoria sa imaginea profesorului Tomuleţ, din mai multe considerente. 
Anume dumnealui este persoana care ştie cel mai bine care dintre noi nu era pregătit 
pentru cursuri, care dintre noi are mereu „vorba la el”, precum şi cine a înţeles tema. 
Discuţiile cu colegii de torent erau destul de aprinse, mai ales când încercam să mi-
măm comprehensiunea şi ascultarea activă a temei, iar dascălul ne cunoştea „după 
ochi”, cine? cât? şi ce? dorea, cunoştea şi vorbea.

Alături de dumnealui am învăţat că tot ce pare iniţial foarte dificil, poate fi rapid 
remediat prin multă stăruinţă şi desigur muncă. Toate încercările cercetării ştiinţifice 
au fost cu succes promovate alături de cel mai bun profesor, cum îmi place mie să 
zic (şi cum este, de fapt). Orice întrebare primea neapărat un indiciu care permitea 
rezolvarea sa, orice virgulă plasată incorect era atent examinată, iar o notă de subsol 
avea lungi explicaţii. Primele tentative ştiinţifice erau dirijate de către dumnealui cu 
mare atenţie şi prudenţă, iar activitatea de promovare a tinerilor-cercetători a fost, este 
şi cu siguranţă va fi o primordialitate în promovarea ştiinţei istorice. Adevărul este că 
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profesorul Valentin Tomuleţ are semănat din frageda copilărie simţul responsabilităţii 
şi lucrului bine făcut, care îl valorifică în activitatea cu studenţii săi, dar totodată şi în 
raport cu instituţia care îi este dragă inimii sale – Facultatea de Istorie şi Filosofie a 
Universităţii de Stat din Moldova, precum şi instituţia afiliată acesteia, Facultatea de 
Arte Frumoase, unde cu succes, de mulţi ani, îşi desfăşoară cu succes activitatea de 
decan, plantând tradiţia neamului printre multitudinea activităţilor extracurriculare 
prezentate în programele de studiu.

Arborele se cunoaşte după fructele sale, iar profesorul Valentin Tomuleţ este 
cel care a semănat cunoştinţe şi a cules roadele discipolilor săi, care la rândul lor au 
ales calea ştiinţei și pupitrul profesoral: Natalia Timohina, Dinu Poştarencu, Andrei 
EmilciucTatiana Chicaroş, Valentin Arapu, Cristina Gherasim, Irina Cereş, Viorel 
Bolduma ş.a. 

Fiind profesoară de Istoria Românilor şi Universală, de-a lungul subtilei, dar 
accentuatei experienţe, observându-mi elevii şi atitudinea lor vis-a-vis de profesor 
şi aspiraţiile lor, pot afirma că profesorul Valentin Tomuleţ este un profesor bun. Ce 
înseamnă asta? Chiar dumnealui remarca într-un articol destinat lucrării „Oamenii 
care ne-au făcut oameni” cum crede că ar trebui să fie un profesor: „În viziunea 
mea  – nota Dumnealui, un profesor bun este răbdător şi înţelegător, se exprimă 
liniştit şi calm şi cultivă aceste calităţi discipolilor săi; explică materialul folosind 
cuvinte simple, pe înţelesul tuturor şi cu entuziasm şi vocaţie; se arde pe sine pen-
tru a lumina calea altora; munceşte depunând efort maxim pentru ca să-l facă pe 
student să-l depăşească în cunoaştere şi nu va fi niciodată invidios de succesele dis-
cipolului; recunoaşte valoarea şi meritul fiecărui student şi face tot posibilul pentru 
al încuraja şi a-l promova, a-l încadra activ în activităţile ştiinţifice; are darul de a-i 
înţelege şi a-i stima pe studenţi, fiind conştient de faptul că mulţi ani în urmă şi el 
a fost student; tratează discipolii cu respect şi simţ părintesc dobândind, în aşa fel, 
respectul şi dragostea lor; este plin de emoţii pozitive în discuţie cu studenţii; apre-
ciază cu entuziasm rezultatele bune ale discipolilor; conştientizează că nu ştie totul 
şi este în permanentă căutare, învaţă în permanenţă, nu-îi este ruşine să spună că nu 
ştie sau că nu are răspuns la întrebarea dată; nu se teme de întrebările studenţilor 
care doresc şă ştie mai mult, îi încurajează, îi stimulează, îi apreciază şi învaţă de 
la ei; este încrezut, pozitiv, vesel, atrăgător şi permanent optimist; stimulează iniţi-
ativa, creativitatea şi responsabilitatea în procesul de învăţare; nu este elitist, nu-şi 
face favoriţi şi îi tratează pe discipolii săi în egală măsură; demonstrează că fiecare 
este capabil de a însuşi materia şi încearcă, prin diferite metode, să le demonstreze 
aceasta; împărtăşeşte cunoştinţele sale, aşteaptă mult şi nu se descurajează atunci 
când rezultatul vine încet şi cu greutate; permite studenţilor să greşească ştiind că 
fiecare greşeală în activitate este un pas spre soluţionarea anumitor probleme şi va 
aduce în cele din urmă spre succes, adică ştie zicala: cine nu munceşte acela nu 
greşeşte”.

Cei care-l cunosc pe dascălul Valentin Tomuleţ ştim şi am simţit dintotdeauna 
aceste mici frânturi ale imaginii unui profesor de excepţie. Vreau să cred că și profesorul 
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Valentin Tomuleţ simte respectul şi dragostea ce i-o poartă studenţii dumnealui, chiar 
dacă suntem la fel de timizi şi „scumpi la cuvinte”, precum ne-am arătat la primele 
interacţiuni cu dumnealui; ştiu că mulţi dintre noi (studenţii) am rămas nu doar 
cu imaginea profesorului, istoricului şi cercetătorului Valentin Tomuleţ, dar şi cu 
imaginea tatălui spiritual – un îndrumător neobosit, care ne povăţuieşte spre binele 
nostru. Mărturisesc că avându-mi părintele mai mereu plecat peste hotarele statului 
nostru, am ştiut mereu (organic) că permanent îl pot telefona pentru a-mi expune 
oful (personal sau profesional) şi că întotdeauna voi găsi prin gândurile şi vocea sa 
calmă un imbold de a-mi continua calea. Nu am crezut niciodată, până a-l cunoaşte 
pe dumnealui că un profesor poate atinge strunele cele mai firave ale sufletului, poate 
să-şi motiveze studenţii prin vorbe simple, dar pline de har; poate linişti valurile 
cele mai tulburi ale unui suflet de copil care tinde spre a-şi depăşi statutul social şi 
de a deveni CINEVA. Profesorul Valentin Tomuleţ a fost conducătorul tezelor de 
licenţă şi masterat şi sunt ferm convinsă că studiile doctorale vor avea o finalitate 
frumoasă alături de dumnealui; prin exemplul domnului Tomuleţ, am învăţat şi eu la 
rându-mi cât de importantă este figura unui profesor bun şi sufletist în viaţa elevului/
studentului său. 

Sper ca bunul Dumnezeu să-i ferească trupul de dureri şi sufletul de tristeţile 
pământeşti; să se bucure până la adânci şi uşoare bătrâneţi de fericirea dăruită de Cel 
de Sus, soţie, copii şi nepoţi; să lumineze, în continuare itinerarul studenţilor ce-l 
respectă şi se roagă de sănătate Măriei Sale; să-şi înveşnicească opera ştiinţifică şi 
personalitatea prin ceea ce l-a consacrat în calitate de profesor, istoric şi cercetător!

Dragă Profesore! Viaţa este un dar dumnezeiesc – trăiţi-o şi bucuraţi-vă din plin!
Vivat, noster professore Valentin Tomuleţ! 
Crescat! Floreat! Semper sitis in flore!

Adriana BUTNARU 
doctorandă la USM, 

 cercetător ştiinţific stagiar, Institutul Patrimoniului Cultural,
discipolă a omagiatului
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I.
ROMÂNII ȘI ȚĂRILE ROMÂNEȘTI 

ÎN EVUL MEDIU

Demir DRAGNEV

ETAPELE INCLUDERII PRINCIPATULUI MOLDOVEI 
ÎN MODERNITATEA EUROPEANĂ (1550-1821)

În istoriografie s-a apelat constant la anumite delimitări cronologice și formulări 
a denumirilor unor perioade istorice, atât din rațiuni științifice, cât și didactice. Deși 
până în prezent au fost definite principalele epoci ale istoriei, totuși în istoria românilor 
mai există un interval cronologic, asupra denumirii și caracteristicii căreia sunt expuse 
diverse opinii. Acesta este perioada istorică ce precedă Epocii Moderne, dar care după 
conținut nu poate fi atribuită totalmente acestei epoci și care timp îndelungat nu era 
delimitată cronologic. Istoricii, de regulă, o denumeau „între medieval și modern” sau 
„de la medieval la modern”, definiție ce nu exprimă corect esența proceselor istorice 
din acea perioadă1.

Primul istoric român, care a atras atenția asupra unor fenomene noi de ordin po-
litic și cultural de la mijlocul secolului al XVII-lea a fost A. D. Xenopol, care declara: 
„...intrăm în istoria modernă a românilor”, încercând să racordeze aceste înnoiri la 
modernizarea europeană2. 

În perioada postbelică, atât în istoriografia românească, cât și în cea sovietică, la 
baza definirii epocilor istorice au fost puse forțele și relațiile de producere. Evul Me-
diu a fost asociat cu Epoca feudală, iar cea modernă cu cea capitalistă. Drept urmare, 
se punea semnul de egalitate între orânduirea social-economică și epocă3.

1 Virgil Cândea, Cuvânt înainte. În: „Istoria Românilor”, vol. V., coordonator acad. Virgil Cândea, 
București, Editura Enciclopedică, 2003, p. XIII.

2 Alexandru D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, editor I. Vladescu, vol. V, București, 
Editura „Cartea Românească”, 1928, p. 5.

3 Istoria poporului român, Compendiu, București, Editura Științifică, 1970, p. 221. 
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O caracteristică a elementelor definitorii ale etapei istorice menționate referitor 
la istoria universală a fost dată în istoriografia contemporană, în care perioada în-
cepea cu Renașterea și Reforma și se încheia cu Revoluția Franceză (secolele XVI-
XVIII), fiind denumită Epoca Modernă timpurie4. 

Pornind de la faptul că în istoriografie a fost expusă doar caracteristica întregii 
epoci, am considerat actual să urmărim afirmarea componentelor modernizării tim-
purii din Principatul Moldovei în context european pe perioade concrete ale „duratei 
lungi”, evidențiind elementele noi apărute pe parcursul fiecărei etape.

Drept model de caracteristică generală a corelației dintre elementele moderne și 
cele tradiționale medievale din Epoca Modernă timpurie în spațiul european a servit 
lucrarea istoricului german Rudolf Vierhaus5.

Trăsăturile principale ale acestei epoci pot fi grupate pe câteva domenii de bază. 
Domeniul urban este caracterizat printr-o creștere a rețelei de orașe și căilor de 

comunicație, urmată de o ascensiune economică a unor părți a burgheziei urbane im-
plicate în schimbul de mărfuri între zonele centrale și cele periferice ale economiei 
univers-europene, apoi în relațiile transatlantice. 

Domeniul rural includea cca 85% din totalitatea populației, unde persista domi-
nația agriculturii extensive cu unele regiuni specializate în meșteșug și industrie. 
Modul de viață rural era determinat de o hrană limitată, secete, epidemii, războaie 
etc.

Domeniul elitar era prezentat prin supremația politică, drepturile sale speciale 
și vechile instituții caracteristice societății de stări privilegiate. Aceste stări constitu-
iau suportul politic al monarhiei autoritare medievale, care în secolul al XVII-lea a 
evoluat în cea absolută. Statele monarhice își afirmau suveranitatea față de exterior 
și exercitau violență în interior față de supuși, dar care păstrau puterea politică a 
stărilor privilegiate. 

Domeniul cultural-spiritual avea la bază monopolul educațional al Bisericii de 
Stat. Spre sfârșitul secolului al XVI-lea la Roma apare arta barocului, asociată cu 
Contrareforma, răspândită de iezuiți în toate țările catolice, exercitând influențe și în 
lumea ortodoxă6. Se formează o categorie de intelectuali, care promovează principi-
ile științelor naturii și a celor exacte, precum și critica filosofică, istorică și literară, 
se afirmă teoriile rațiunii de stat, se codifică izvoarele de drept. 

Pe fundalul acestor schimbări în societatea modernă timpurie europeană se 
desfășoară procesul de transformare treptată a etniilor medievale în națiuni moder-

4 Bogdan Murgescu, O alternativă la periodizarea tradițională a Epocii Moderne. În: „Studii și materiale 
de istorie medie”, vol. LXVI, 2001, p. 5-8; Eduard Baidaus, Considerații privind periodizarea Epocii 
Moderne. În: „Anuarul ANTIM. Anuar istoric”, nr. 3, 2002, p. 196-215.

5 Rudolf Vierhaus, Fruhe Neuzit-Pruhe Moderne. În: „Forsungen zur vielshtigkeit zur Vieșschtigkeit 
Uvergangsprozessen”, Gotingen. Vandenhock Ruphet, 1992, p. 24-25. Apud: Bogdan Murgescu, 
România și Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-1800), București, „Polirom”, 2010, p. 23. 

6 Răzvan Teodorescu, Synchronismes europeens et diparties locale le baroques romain du 17-e–18-e 
siecles. În: „Revue Roumaine de l’Arte”. Seria Beaux Arts, Vol. XXVIII, 1990, pp. 15-56.
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ne, iar conștiința unității creștine evoluează spre cea națională. Drept urmare, după 
cum a constatat acad. Ioan-Aurel Pop, solidaritățile locale sau regionale se generali-
zează și se afirmă în baza conștientizării originii lor comune, proces caracteristic și 
spațiului românesc din Epoca Modernă timpurie7.

Către sfârșitul secolului al XVII-lea din partea apuseană a continentului se 
răspândește spre cea răsăriteană noțiunea de Europa, introdusă de umaniști, care 
înlocuiește pe cea de Creștinătate (sau Republică Creștină). Ultima păstrându-se 
doar în spațiul sud-estic al continentului, afectat de expansiunea otomană.

Un șir de factori economici și politici au determinat o manifestare neuniformă a 
caracteristicilor principale ale modernității timpurii în diferite zone ale continentului 
european. Astfel, includerea în comerțul atlantic a determinat o ascensiune economi-
că a țărilor din partea de nord (Anglia, Olanda), care le-au depășit pe cele din spațiul 
mediteraneean. Un factor politic important – Războiul de 30 de ani (1618-1648), a 
ruinat Europa Centrală, privând țărănimea de posibilitatea de a se opune politicii de 
șerbire a lor din partea nobilimii în spațiul de la răsărit de râul Elba. Aici se extinde 
gospodăria seniorială – „folvarcul”, bazat pe munca de clacă a țăranilor iobagi. 
Aceasta a stopat dezvoltarea ascendentă a industriei, care n-a rezistat concurenței 
din partea țărilor occidentale.

După cum s-a menționat în istoriografie8, nivelul de dezvoltare a componentelor 
modernității timpurii poate fi depistat în diferite zone economice ale Europei numai 
dacă vom porni de la principiile tipologie sociale propuse de Ferdinand Braudel și 
dezvoltate de Immanuel Wallenstein. Conform acestora, sistemul capitalist în di-
verse societăți se afirma sub anumite forme și grade în dependență dacă societatea 
respectivă se află în centrul, semipereferia sau pereferia economiei-univers europe-
ne, constituite începând cu secolul al XVI-lea.

În cadrul relațiilor economice ale acestei economii-univers periferiile exportau 
exclusiv produse agricole relativ ieftene și importau mărfuri industriale scumpe în 
zonele centrale și semiperiferice, iar plusprodusul revenea comercianților zonei re-
spective. Drept urmare, dependența economică a teritoriilor periferice atrăgea după 
sine și o dependență politică și culturală9.

Revenind la istoria Principatului Moldovei vom constata că o mare parte din 
trăsăturile generale ale Epocii Moderne timpurii se regăsesc în componența societății 
din perioada anilor 1550-1821, desigur cu condiția luării în considerație a decalajelor 
socio-economice și culturale în comparație cu centrul și semipereferia economiei-
univers europene.

7 Ioan Aurel Pop, Geneza medievală a națiunilor moderne (secolele XIII-XVI), București, Editura 
Enciclopedică, 1998.

8 Alexandru Florin Platon, Geneza burgheziei în Principatele Române (a două jumătate a sec. al 
XVIII-lea – prima jumătate a sec. al XIX-lea. Preliminariile unei istorii), Iași, Editura Universității 
„A. I.  Cuza”, 1998.

9 Bogdan Murgescu, România și Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-1800), București, 
„Polirom”, 2010, p. 101.
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Procesul de includere a Principatului Moldovei în modernitatea europeană a evo-
luat pe parcursul „duratei lungi” menționate, având trei etape mari, cu specificul fie-
căreia dintre ele, determinat de evoluția relațiilor politice interne și externe la etapa 
respectivă.

O primă etapă, după cum s-a constatat în istoriografie, începe cu apariția prime-
lor elemente înnoitoare în a doua jumătate a secolului al XVI-lea și continuă până în 
ultima treime a secolului al XVII-lea10. Fiind o zonă de periferie a economiei-uni-
vers europene, Principatul Moldovei se include în modernitatea timpurie prin relații 
economice cu țările Europei Centrale (Polonia, Austria etc.), care la rândul lor erau o 
semiperiferie a economiei europene, exportând spre zona apuseană grâne și bovine, 
inclusiv importate din teritoriile Moldovei11.

Acest export de bovine din Principatul Moldovei a devenit posibil drept urmare 
a unor transformări în viața socială a Principatului după instaurarea suzeranității 
restrictive otomane către mijlocul secolului al XVI-lea.

În primul rând  s-a produs o restructurare a nobilimii țării. Creșterea exorbitantă 
a volumului de dări către Poarta Otomană a contribuit la ruinarea acelei părți a nobi-
limii, care nu avea acces la dregătoriile de stat, aducătoare de mari venituri. Boierii, 
care ocupau funcții în administrația țării, căpătau posibilitatea de a însuși o parte 
din impozitele către stat, de colectarea cărora ei erau responsabili. Drept urmare, ei 
cumpărau tot mai multe moșii în care prin legarea țăranilor de glie produceau mari 
cantități de mărfuri agricole, preponderent bovine, care fiind vândute la iarmaroace-
le din nordul țării, erau exportate de negustori pe piețele poloneze și transilvănene, 
ulterior fiind expediate în țările din nordul Europei Occidentale12.

Astfel, în Principatul Moldovei s-a format o „nouă boierime” în componență 
căreia se includeau tot mai multe elemente alogene din spațiul balcanic, înde-
osebi cele elene. Această „nouă boierime”, dispunând de surse bănești consi-
derabile, stabilea relații de rudenie cu nobilimea poloneză, își trimitea copii la 
învățătură în instituțiile din această țară, inclusiv în școli iezuite, ceea ce a favori-
zat achiziționarea și difuzarea unor componente ale culturii moderne, răspândite 
în cultura poloneză. Concomitent se intensifică relațiile culturale moldo-transilvă-
nene. Conform opiniei lui Răzvăn Teodorescu, domnia lui Alexandru Lăpușneanu 
„marchează în mod vizibil una dintre etapele mutației lăuntrice, acum survenite în 
civilizația moldavă, ce se rupea de Evul Mediu, și o etapă de împrumuturi formale 
din repertoriul Renașterii transilvano-poloneze”13. Schimbările se refereau în pri-
mul rând la elemente renascentiste în domeniul artei (picturi murale, monumente 

10 Răzvan Teodorescu, Civilizația românească între medieval și modern, vol. I, București, 1987, p. 24-26; 
Demir Dragnev, Țara Moldovei în Epoca Luminilor, Chișinău, „Civitas”, 1999, p. 143-146. 

11 Florin Bonciu, Bodgan Murgescu, The World-Approchand Romanan Economic History. În: „Revue 
Roumaine d’histoire”, 1990, nr. 29, p. 279-280.

12 Ibidem. 
13 Răzvan Teodorescu, Op. cit., p. 24-25.
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de arhitectură). Drept urmare, în cultura Principatului pătrund primele elemente 
ale modernității. 

Totuși până la cumpăna secolelor XVI-XVII, în condițiile mentalității medieva-
le existente în societate, încercările unor domni de a introduce forme de gândire mo-
dernă în viața culturală autohtonă sufereau eșec. O asemenea încercare a lui Despot 
Vodă (1561-1563), care a călătorit prin țările occidentale, de a încălca tradiția țării 
(„datina”) a provocat opunerea boierilor, despre care domnul Ieremia Movilă (1595-
1606, cu întreruperi) scria, „...Despot, care a încercat repede și cu mijloace puține, 
să schimbe datina țării și de aceia s-a pierdut pe sine și țara odată cu el”14. Asemenea 
stare de lucruri s-a perindat în continuare.

În prima jumătate a secolului al XVII-lea se schimbă aspectul curților domnești, 
care sunt decorate artistic în interior conform stilului renascentist de către meșteri 
aduși din Polonia și Statele Germane. La curtea domnească erau organizate orchestre 
de muzicanți, în special, italieni15. Costume de tip occidental au adoptat domnii din 
dinastia Movileștilor.

Treptat, elementele ale modernității timpurii, tot mai mult se implantează în 
tradiția locală, fiind adaptate la specificul și interesele civilizației românești. Aceasta 
se observă în atitudinea față de Antichitate. Cronicarii moldoveni au tratat Antichitatea 
ca o valoare general-umană, care poate fi aplicată în cunoașterea istoriei și culturii 
propriului popor. Astfel, cronicarul Miron Costin, mitropolitul Dosoftei, stolnicul 
Constantin Cantacuzino ș.a. au fundamentat originea latină a românilor și unitatea lor 
etnică. Primul care a scris despre originea comună a românilor a fost cronicarul 
Grigore Ureche: „Românii, câți se află lăcuitori în Țara Ungurească, și la Ardeal, și la 
Maramoroșu de la loc sântu cu moldoveni și toți de la Râm ne tragem”16, iar Constan-
tin Cantacuzino, în Țara Românească, fără a nega latinitatea românilor, evidențiază și 
elementul dacic în originea lor etnică17.

Deschiderea spre modernitate s-a manifestat și prin redescoperirea rolului istori-
ei în evoluția societății. În concepția cronicarilor s-a cristalizat ideea responsabilității 
istoricului pentru scrierile sale: „Nici este șagă a scrie ocară vecinică unui neam, că 
scrisoarea este greu a răbda, dar în veci? Eu voi da sama de ale mele, câte scriu”18.

Pe parcursul secolului al XVII-lea demnitarii politici și înaltele fețe bisericești au 
instituționalizat limba română în legislație, instituțiile statului și în serviciul divin19.

Pe de altă parte, procesul de modernizare din cultură românească se deosebea 
de cel Vest-european din secolele XV-XVI. În Principatul Moldovei cultura clasică a 

14 Ibidem, p. 25-26.
15 Demir Dragnev, Țara Moldovei în Epoca Luminilor..., p. 54-55.
16 Letopisețul Țării Moldovei, Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Editori: Pavel Dmitriev, 

Tatiana Celac, Chișinău „Cartea Moldovenească”, 1990, p. 65.
17 Cronicari munteni, Ed. M. Gregorian, Vol. I, București, 1966, p. 54-55.
18 A se vedea: Demir Dragnev, Țara Moldovei în Epoca Luminilor..., p. 56-57.
19 Pavel Sovetov, Miron Costin și epoca sa. În: „Revista de istrorie a Moldovei”, 1990, nr. 2, p. 3-15.
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fost însușită nu pe calea contactului direct cu Renașterea europeană, ci pe calea unei 
postfețe a acestei mișcări culturale și spirituale – cea a barocului. Umanismul a fost 
o cultură laică cu spirit individualist, iar barocul a reprezentat o mișcare catolică din 
perioada Contrareformei, care, însă, n-a putut evita propagarea unor idei umaniste 
recunoscute în societate, supunându-le canoanelor religioase20. 

Tendința universală a barocului literar a fost promovată de M. Costin, care în 
operele sale „Viața lumii” și „De neamul moldovenilor” a exprimat idei umanistice, 
caracteristice barocului european, înscriind în literatura românească viziunea cul-
tural-istorică antieuropeană. Culmea acestui curent în literatura română a constituit 
opera lui D. Cantemir, în care se manifesta sincretic concilierea ortodoxiei cu ide-
ile Renașterii. În ansamblul lor, viziunile savantului moldovean au pus bazele „pre 
iluminismului românesc”. Ideile sale pre iluministe de bază erau: originea latină a 
românilor și caracterul contractual al suzeranității otomane în Principatele Române.

Elementele modernizării, care s-au manifestat în domeniul culturii și parțial în 
viața politică, nu aveau un suport în structurile socio-economice, care erau de factură 
medievală, iar influența pieței de mărfuri a Europei Centrale nu stimula apariția unor 
structuri burgheze. Viața economică a țării, fiind supusă unei scurgeri de bunuri ma-
teriale și plăți bănești către Poarta Otomană, era lipsită de posibilitatea de a acumula 
capitaluri – punctul de pornire a producției capitaliste.

Drept urmare, purtători ai ideilor modernizatoare apăreau boierii și vârfurile 
clerului. Ei adoptau acele elemente modernizatoare timpurii, care corespundeau in-
tereselor stărilor sociale din care ei făceau parte.

În ultima treime a secolului al XVII – începutul secolului al XVIII-lea în Europa 
s-a produs o criză economică generală, cauzele căreia în diferite zone ale economiei-
univers europeană erau diverse: în Vest – datorită crizei relațiilor medievale, iar la 
Est – a crizei numai a unor forme ale acestor relații, principale fiind distrugerile de 
război. 

Aceasta criză s-a extins și asupra economiei Principatului Moldovei, orientată 
spre economia-univers europeană și supusă în ultima treime a secolului al XVII-lea 
confruntărilor polono-otomane, desfășurate în partea de nord al teritoriului țării. În 
același timp, Țara Românească, inclusă preponderent în economia-univers otomană, 
n-a suportat aceste urmări ale crizei economice europene, iar teritoriul ei n-a fost 
teatrul unor operațiuni militare de anvergură21.

Perioada care cuprinde ultima treime a secolului al XVII-lea – mijlocul seco-
lului al XVIII-lea, dominată de consecințele crizei economice, am considerat că for-
mează a două etapă a evoluției modernității timpurii din Principatul Moldovei.

În această perioadă stagnează relațiile economice ale Principatului Moldovei 
cu Europa Centrală (Polonia, Statele Germane). Economia țării se reorientează de 

20 Demir Dragnev, Iluminismul timpuriu în Principatele Române. În: Idem, „Istorie și civilizație medievală 
și modernă timpurie în Țările Române”, Chișinău, „Cartdidact-Civitas”, 2010, p. 213-228.

21 Bogdan Murgescu, România și Europa..., p. 46. 
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la economia-univers europeană spre cea otomană. Poarta Otomană se amestecă 
direct în relațiile politice externe, economice și sociale ale Moldovei, restrângând 
substanțial autonomia ei în sistemul Imperiului Otoman prin instaurarea domniilor 
fanariote22.

Aceste schimbări în orientarea politică și economică a țării au condus la trans-
formări structurale în societate, la criza stărilor sociale privilegiate, legate prin relații 
economice cu țările europene. Se produce emigrarea negustorilor armeni, germani, 
maghiari, are loc ruinarea proprietarilor funciari, orientați spre producerea mărfu-
rilor pentru piața europeană și se observă creșterea numărului de negustori greci, 
armeni, evrei, aromâni și armeni veniți din Imperiul otoman și antrenați în comerțul 
din cadrul economiei-univers otomane23.

Drept urmare a slăbirii puterii politice și a influenței boierimii autohtone de ori-
entare polono-habsburgică în viața culturală a țării, dispare, în mare măsură, curentul 
baroc de orientare polono-transilvăneană. În Principatul Moldovei se răspândește 
curentul umanist de factură elenă (numit și „baroc oriental”)24, propagat de oameni 
de cultură greacă, care dominau în instituțiile de învățământ, în biserică și la curțile 
domnești. Acest curent de esență cosmopolită stimula învățământul în țară, dar nu 
exprima aspirațiile naționale ale românilor. Pe de altă parte, cultura greacă juca un 
rol de mediator între cultură românească și culturile avansate ale Europei. Situația 
precară a economiei Principatului Moldovei nu stimula dezvoltarea relațiilor de piață 
și nu permitea efectuarea unor schimbări sociale prin implementarea relațiilor bur-
gheze. Încercarea unor istorici de a lămuri premisele reformelor social-politice de la 
mijlocul secolului al XVIII-lea prin necesitatea legiferării proceselor modernizatoa-
re din viața social-economică a Moldovei nu au fost bazate pe argumente convingă-
toare25. 

Premisele reformelor își aveau rădăcini în tendința de a asigura o apropiere a 
structurilor sociale și a formelor de însușire a impozitelor din Principatele Române 
cu cele din pașalâcurile otomane, care era promovată de către Poartă26.

Acestei evoluții s-a opus boierimea autohtonă, care, deși slăbită, continua să 
participe la guvernarea țării. Boierii moldoveni, proprietari al multor moșii, lucra-
te de țărani dependenți, nu puteau să tolereze relațiile sociale din pașalâcuri, unde 

22 Demir Dragnev, Instaurarea domniilor fanariote în Principatele Române. Prima etapă (până la 
Războiul ruso-turc din 1768-1774). În: Idem, „Istorie și civilizație medievală și modernitate timpurie...”, 
p. 167-182.

23 Bogdan Murgescu, Impactul conjuncturii europene asupra comerțului românesc în a doua jumătate 
a secolului al XVII-lea. În: „Revista de Istorie”, 1988, tom. 41, nr. 5, p.  514-524; tom 42, nr. 6, p. 587.

24 Demir Dragnev, Iluminismul timpuriu în Țările Române. În: Idem, „Istorie și civilizație medievală și 
modern timpurie …”, p. 216.

25 Nicolae Corivan, Ilie Grămadă, Despre gospodăria feudală în Moldova în prima jumătate a secolului 
al XVIII-lea. În: „„Studii și materiale de istorie medie”, vol. V, 1962, pp. 264, 272.

26 Demir Dragnev, Reformele lui Constantin Mavrocordat în contextul modernizării timpurii. În: Idem, 
„Istorie și civilizație medieval și modern timpurie…”, p. 204-205.
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țărănimea era exploatată pe baza impozitelor și a dărilor în natură către stat, iar dre-
gătorii otomani își căpătau veniturile din funcțiile lor administrative. 

Drept urmare, boierimea autohtonă s-a situat pe poziția de apărătoare a statalității 
naționale. Ajungând la un compromis cu boierimea locală, domnii fanarioți au 
depășit scopurile inițiale, introducând instituții similare celor din unele țări, unde a 
existat o aristocrație funciară27. Țăranii erau eliberați de șerbie, dar a crescut numărul 
zilelor de boieresc, având obligații de muncă față de boieri și mănăstiri.

În istoriografie s-au adus exemple de analogii între reformele realizate de 
habsburgi în Oltenia în timpul ocupației austriece a provinciei (1718-1739) și 
reformele din Principatele Române28. Deoarece absolutismul european se baza 
economic pe sistemul centralizat de impunere a populației contribuabile, preluarea 
unor forme analogice de organizare a sustragerii rentei centralizate de către domnii 
fanarioți era o realitate. Reformele realizate de ei deveneau un suport al procesului 
de modernizare din perioada care a urmat. Perioada ce cuprinde anii 1750-1821 se 
evidențiază în istoria Principatelor Române prin afirmarea treptată a componentelor 
modernizării timpurii în toate domeniile societății. Procesul respectiv, în viziunea 
noastră, a parcurs două etape: prima etapă în 1750-1774, când apar unele elemente 
sporadice ale modernizării în relațiile socio-economice, și etapa a doua, care cu-
prinde anii 1775-1821, când asemenea elemente se extind în diverse domenii ale 
societății. 

În deceniile care au urmat reformelor, implementate în condițiile unei creșteri 
a cerințelor pieței europene de produse agricole din Țările Române, ia amploare 
redresarea lor economică, îndeosebi a Principatului Moldovei, care cel mai mult a 
suferit în urma recesiunii în perioada precedentă.

Țăranii, eliberați de șerbie capătă posibilități de a se încadra în relații de piață, iar 
schimbările înnoitoare în organizarea administrativă, judiciară ș.a. conduc evoluția 
societății spre afirmarea procesului de modernizare.

Profitând de condiții relativ favorabile, domnii țării iau măsuri în vederea regle-
mentării veniturilor boierimii dregătoare, producerii mărfurilor, dezvoltării orașelor 
și a comerțului29.

Recesiunea vieții orășenești și a comerțului din perioada precedentă a alarmat 
Poarta, care vedea în aceasta un pericol ce amenința livrările de produse alimentare 
la Istanbul. Iată de ce sultanii de la mijlocul secolului al XVIII-lea prin firmanele 
lor încercau să pună capăt fărădelegilor revoltătoare din partea negustorilor turci 
stabiliți în Principatele Române (alimentarea lor gratuită de către populație, plata 
exagerat de redusă pentru mărfurile achiziționate, amestecul în sfera de producere) 

27 Ibidem, p. 205.
28 Șerban Papacostea, Oltenia sub stăpânire austriacă (1718-1739), București, Editura Enciclopedică,  

1971, p. 191-192.
29 Florin Constantinu, Reformele lui Constantin Mavrocordat și Alexandru Ipsilanti. În: Istoria Românilor, 

vol. VI, coordonatori: Paul Cernovodeanu, Nicolae Edroiu, Bucrești, Editura Enciclopedică, p. 509-511.



60

și cereau să fie respectată liniștea, deoarece Principatele sunt „chelarul” (depozitul  – 
n.n) imperiului30. 

Politica domnilor privind viața urbană și comerțul purta un caracter contradicto-
riu: acordarea de privilegii negustorilor și cămătarilor străini (în special celor veniți 
din Imperiul Otoman – greci, armeni, evrei etc.), pe de o parte, favoriza atragerea 
în țară a capitalurilor, iar pe de altă parte, limita spiritul de inițiativă al negustorilor 
băștinași.

La mijlocul secolului al XVIII-lea se intensifică relațiile gospodăriilor moșierești 
cu piața orășenească, care s-au manifestat prin creșterea numărului de prăvălii, ce 
aparțineau mănăstirilor și boierilor în orașe. De exemplu, mănăstirea Neamț a con-
struit și a cumpărat la Iași 15 prăvălii31. În această perioadă se reconstruiesc unele 
orașe, odinioară aflate în decădere (Suceava, Bârlad, Vaslui ș.a.).

Un rol important în redresarea economiei a avut noua înviorare a comerțului 
Principatului Moldovei cu economia-univers europeană. Negustorii armeni din voi-
vodatele de est ale Poloniei asigurau un comerț permanent cu bovine între Moldova 
și piețele Europei Centrale, fapt condiționat de depășirea de către Polonia a declinului 
economic și de îmbunătățirea situației economice din Moldova. Apar noi direcții ale 
exportului Moldovei pe piața europeană. Astfel, de rând cu comerțul tradițional cu Polo-
nia32, în anii 50-60 ai secolului al XVIII-lea, negustorii din Silezia cumpărau în Moldova 
tot mai mulți „boi de negoț”. Animalele din Moldova erau mult solicitate și în Austria33. 
Creșterea cerințelor exportului moldovenesc pe piața europeană a constituit o premisă 
importantă al începutului procesului de modernizare a economiei țării.

Înviorarea comerțului intern și extern creează condiții pentru acumularea capita-
lului negustoresc care a fost punctul de pornire a producției capitaliste.

 Depășirea recesiunii economice a creat condiții pentru dezvoltarea culturii, care 
se orientează spre curentele culturale europene. A. Camariono-Cioran a constatat 
în această privință: „...de pe la 1760 încep să pătrundă în ambele Academii (de la 
București și Iași – n.n.) atât filosofia modernă a secolului Luminilor, cât și științele 
pozitive”34.

La mijlocul secolului al XVIII-lea tot mai mult se difuzau cărți tipărite româ-
nești numărul cărora era de multe ori mai mare decât cele grecești35. Filologul Ion 
Gheție a stabilit că în jurul anului 1750 în cărțile religioase din cele trei țări românești 

30 Catalogul documentelor turcești, întocmit de Mihai Guboglu, vol. I, București, 1960, p. 73.
31 Biblioteca Academiei Române, Secția Manuscrise, Fond 69, dos. 1733, f. 43.
32 Valentin Arapu, Relațiile comerciale dintre Modlova și Polonia în doua jumătate a secolului al 

XVIII-lea, București, Editura „Eikon”, 2021, p. 206-242.
33 История народного хозяйства Молдавской ССР (с древнейших времен до 1812 г.), отв., ред. 

П.В. Советов, Кишинев, «Штиинца», 1976, с. 395.
34 Ariadna Comariono-Cioran, Academiile domnești din București și Iași, București, Editura Academiei 

Republicii Socialiste România, 1971, p. 270.
35 Ibidem, p. 267.
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dispar diferențele lingvistice regionale, fiind acceptată norma literară muntenească 
în cărțile moldovenești și ardelenești36.

Transformările economice, sociale și culturale care s-au produs în Principa-
tul Moldovei la mijlocul secolului al XVIII-lea au constituit o premisă al afirmării 
elementelor modernizatoare în principalele domenii ale vieții economice, sociale și 
culturale din anii 1774-1821, constituind ultima etapă o perioadă a treia în evoluția 
Epocii Moderne timpurii din Principat. La această etapă pe lângă premisele interne 
se adaugă și premise benefice externe, apărute după Pacea de la Kuciuk-Kainargi din 
1774. Reieșind din deciziile Tratatului de Pace, Poarta a emis mai multe hatișerifuri, 
conform cărora relațiile Principatelor Române cu Imperiul Otoman au fost regle-
mentate oficial în baza actelor cu caracter internațional37.

Despre slăbirea presiunii economice otomane în Principate relatează și unele ar-
ticole din hatișeriful din anul 1802. În hatișeriful respectiv, privitor la statutul Princi-
patelor Române în sistemul Imperiului Otoman, se stabilea termenul de șapte ani de 
domnie a domnitorilor, se mai acorda permisiunea de a înlocui livrările de alimente 
și materii prime cu plăți în bani. Plata urma să se efectueze în baza prețurilor de piață 
din portul Galați 38, cea ce înlătura sistemul de prețuri fixe existent anterior.

Poarta nu-și respecta obligațiile asumate, ceea ce îi determina pe boieri să se 
adreseze cu plângeri consulilor străini (ruși, austrieci, englezi și francezi) din princi-
pate, care cereau Porții să-și onoreze obligațiile luate prin hatișerifurile menționate39.

După anul 1774 limitarea suzeranității otomane a cauzat, inițial o anumită sta-
bilizare, iar mai apoi, și o reducere a cuantumului dărilor în comparație cu perioada 
precedentă, îndeosebi datorită scăderii valorii monedei otomane de argint față de 
moneda de aur. Se observă o înviorare a conjuncturii pieţei interne și externe. Pro-
ducătorii obțin posibilitatea să-și vândă, prin intermediul negustorilor străini, mai 
convenabil bovinele pe piața Europei Centrale. De asemenea, crește capacitatea de 
absorbție a pieței interne, apar și se dezvoltă orașe și târguri, centre meșteșugărești și 
comerciale (Bălți, Telenești, Fălticeni etc.), se extind relațiile gospodăriilor boierești 
și mănăstirești cu piața. În continuare se dezvoltă procesul de diviziune a muncii, 
care se manifestă prin creșterea numărului de meșteșugari la sate și orașe.

Pe fondalul creșterii economice și a atenuării condițiilor suzeranității otomane 
se produce o extindere a relațiilor moderne timpurii, care, spre deosebire de perioada 
precedentă, în care acestea se manifestă preponderent în domeniul culturii și politi-
cii, în perioada examinată ele se extind și asupra celorlalte componente ale societății.

36 Ion Gheție, Contribuții la problema unificării limbii române literare. Momentul 1750. În: „Limba 
Română”, nr. 2, 1971, p. 115.

37 Acte și documente relative la istoria renașterii României, Vol. I (1391-1841), București, Institutul de 
Arte Grafice Carol Gorl, 1900, p. 170-210.

38 Внешняя политика России в XIX – начале XX веков, Серия Первая, 1801-1815, том I, 1960, с. 300-301.
39 Очерки внешнеполитической истории Молдавского Княжества, Отв. редактор Д.М. Драгнев, 

Кишинев, «Штинца», 1987, с. 322-324, 364-365.
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În condițiile aflării Principatului Moldovei la intersecția periferiilor economiei-
univers europene și celei otomane, elementele modernizatoare îmbinau forme carac-
teristice atât relațiilor medievale, cât și a celor noi moderne, manifestându-se sub o 
formă, care se caracterizează drept tranzitorie.

Un fenomen nou tranzitoriu, apărut în anii 60-70 ai secolului al XVIII-lea 
erau manufacturile. Principalele dintre acestea se aflau în proprietatea domniei, 
care poseda posibilitatea de a implica în procesul de producere forțe de muncă de 
diverse calificații, îmbinând munca salariată cu cea obligatorie a scutelnicilor. O ase-
menea întreprindere era șantierul naval din Galați, unde se construiau vase de război 
la comanda otomanilor. În anul 1786 administrația domnească a cheltuit pentru 
construcția unui vas 10 662,74   lei40.

Munca salariată, de rând cu cea a persoanelor condamnate, era folosită și la 
ocnele de sare de la Târgul Ocna41, la manufactura de postav de la Chiperești, situată 
la confluența râurilor Jija cu Bahlui, fondată de domnul Al. Ghica în anul 1764. La 
această „Postăvărie” lucrau specialiști invitați din Polonia, care au venit cu uneltele 
necesare. Manufactura a existat până în anul 1766, când în condițiile lipsei unei 
politice protecționiste, n-a rezistat concurența cu postavurile aduse de negustori de 
peste hotare42.

Un rol important, odată cu implementarea relațiilor economice moderne le re-
venea negustorilor băștinași și străini. Baza materială a activităților lor cu caracter 
capitalist era acumularea inițială a capitalurilor.

Sursele principalele ale acestor acumulări erau comerțul, cămătăria, venituri-
le căpătate prin arendarea „cu strigatul” la mezat a colectării diferitor impozite pe 
venit, a taxelor vamale ș.a., precum și arendarea veniturilor unor moșii boierești și 
mănăstirești43.

Sumele considerabile adunate de negustorii locali s-ar fi putut utiliza în dez-
voltarea industriei și agriculturii pe baze comerciale, însă situația politică internă 
și externă frâna acest proces. Negustorii băștinași plăteau impozite mari pe familie, 
avere, pe volumul de vânzări etc. Ei suportau  pierderi substanțiale din cauza abuzu-
rilor autorităților locale, a confiscărilor săvârșite de către oștile otomane și ruse. În 
afară de aceasta, domnul împrumuta de la negustori bani, pe care îi întorcea doar în 
cazuri rare.

Situația unor negustori supuși străini („sudiți”), stabiliți în țară era mult mai 
favorabilă: ei erau scutiți de plata impozitelor, iar pentru importul și exportul măr-

40 Nicolae Iorga, Studii și documente cu privire la istoria românilor cărții domnești, zapise și răvașe, 
Vol. VI, Partea II, București, 1904, p. 193; Valentin Arapu, Op. cit., p. 132.

41 Demir Dragnev, Țara Moldovei în Epoca Luminilor…, p. 115.
42 Paul Cernovodeanu, Elemete incipiente ale burgheziei în societatea românească sub fanarioți. În: 

„Revista de Istorie”, tom 40, nr. 5, București, 1987, p. 479-492; Valentin Arapu, Op. cit., p. 131.
43 Constantin C. Giurescu, Contribuții la studiu originilor și dezvoltării burgheziei române până la 1848, 

București, Editura Științifică, 1972, p. 243.



63

furilor plăteau o taxă de trei la sută44, precum și alte taxe vamale. Negustorii străini 
erau scoși sub jurisdicția domnilor țării, fiind judecați nu numai de consulii țărilor ale 
căror supuși erau45. Uneori negustorii bogați locali, care se îndeletniceau cu comerț 
extern, își luau supușenie străină ca să poată rezista concurenței cu succes și să-și 
asigure capitalurile de tentativele domniilor de a le însuși sub forma de împrumut.

Situația privilegiată a negustorilor străini frâna formarea burgheziei locale, le 
permitea să înstrăineze sume considerabile de bani, care ar fi putut contribui la dez-
voltarea procesului de acumulare a capitalului comercial autohton. Unii negustori 
străini, susținuți de domnie, înființau întreprinderi manufacturiere. De exemplu, în 
anul 1772 întreprinzătorul italian P. Magia a fondat o fabrică de producere a sticlei 
și a hârtiei pe moșia Vitijeni, ținutul Hârlău, la care lucrau 30 de angajați scutiți de 
domnie de plata impozitelor46. 

În ceea ce privește negustorimea autohtonă, ea de regulă, se implica în acele 
activități de producere, care aduceau venit într-un termen limitat. O asemenea activi-
tate era, de exemplu, extragerea potasei (azotat de potasiu, utilizat în producerea sti-
clei) prin folosirea muncii salariate și a scutelnicilor47. În ținuturile din nordul Mol-
dovei negustorii antreprenori produceau mari cantități de fân pentru comercializare, 
prin angajarea muncitorilor sezonieri, iar în zona viticolă Odobești munca salariată 
era folosită de unii negustori în producția vinurilor pentru vânzare peste hotare48.

Pa parcursul perioadei examinate relațiile marfă-bani se extind și în cadrul 
producției moșierești prin intensificarea prestațiilor țărănimii clăcașe. Proprietarii 
funciari se străduiau să extindă pe rezerva moșierească acelea ramuri agricole, care 
aduceau cel mai mult venit (creșterea animalelor, cultivarea viței de vie etc.), dar 
care necesitau o muncă specializată, ce nu putea fi realizată prin obligațiile în muncă 
a țăranilor fixate în legislația agrară. Drept urmare, proprietarii se vedeau constrânși 
să recurgă la serviciile lucrătorilor angajați. Costul acestei munci era ridicat deoare-
ce salariații urmau să fie așa răsplătiți, ca să-și poată întreține familiile și să  achite 
impozitele.

Totuși, pentru a-și crește veniturile de pe proprietățile moșierești, stăpânii lor in-
troduc o formă specifică a rentei funciare. Profitând de faptul că țăranii, în condițiile 
lărgirii relațiilor de piață, stăpâneau loturi de pământ restrânse, proprietarii au separat 
o parte din pământurile hotarului sătesc al obștii (în primul rând pășunile și fânațele), 

44 Alexandru Florin Platon, Geneza burgheziei în Principatele Române (a două jumătate a sec. al 
XVIII-lea – prima jumătate a sec. al XIX-lea (Preliminariile unei istorii), Iași, Ed. Universității 
„A.I.  Cuza”, 1998, p. 288-311.

45 Demir Dragnev, Țara Moldovei în Epoca Luminilor..., p. 129.
46 Constantin Șerban, Știri despre o sticlărie din ținutul Romanului la sfârșitul secolului al XVIII-lea. 

În: „Studii și materiale de Istorie Medie”, 1956, p. 354. Valentin Arapu, op. cit, p. 132-133.
47 Arhiva Națională a Republicii Moldova, Fondul 1, inv. 1, dos. 41 (8 martie 1808), f. 1-236.
48 Documente privind relațiile agrare în veacul al XVII-lea, vol II, Moldova, București, 1960, p. 503-

506. Демир Драгнев, Сельское хозяйcтво феодальной Молдавии, Кишинев, «Штиинца», 1975, 
с. 267.
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pe care le-au dat în folosință țăranilor, dar nu în schimbul dijmei tradiționale, ci în 
baza a prețului de piață a acesteia. În acest caz țăranii trebuiau să achite o cotă supli-
mentară din producția pe care o strângeau. Dimensiunile acestei cote erau în funcție 
de oscilația prețurilor pe piață și, ca valoare bănească, depășea de câteva ori cuantu-
mul dijmei tradiționale, percepute de la țărani pentru folosirea pășunilor și fânațelor 
din hotarul sătesc. În felul acesta, se producea o tendința de transformare a rentei 
senioriale moșierești în rentă capitalistă49. 

Vom menționa, însă, că toate aceste transformări aveau o răspândire limitată, 
deoarece cea mai mare parte a boierimii nu se ocupa cu activități economice, dar își 
dădeau moșiile în arendă, căpătând principalul venit din exercitarea dregătoriilor, iar  
acumulările bănești le cheltuiau în scopuri, care nu erau legate de producere.

Spre sfârșitul secolului al XVIII-lea ia amploare procesul de diferențiere a 
populației sătești. Pe de o parte, crește pătura țăranilor săraci în urma anulării solidarității 
obștii sătești la plata impozitelor, iar pe de altă parte – țăranii înstăriți ocupau locurile 
principale în conducerea obștii, își însușeau cele mai bune pământuri. Astfel, într-un 
hrisov din 7 august 1788 se relatează despre unii gospodari din satele Galu și Larga a 
mănăstirii Neamț, care „...țineau pământurile cele mai bune și mai multe decât ceilalți 
(...), unii lua de la armeni vitele ca să le întrețină în timp de iarnă și astfel, câștigau sute 
de lei, alții pregăteau fân ca să-l vândă apoi la negustori, iar alții nu dădeau nici un petic 
de pământ săracilor și năpăstuiților până când aceștia nu lucrau pentru ei”50.

Deși la etapa examinată presiunea politică și economică a Imperiului Otoman 
asupra Principatelor Române s-a redus, totuși scurgerea în continuare în favoarea 
sa a unor mari sume de bani și valori materiale, împiedica procesul de acumulare a 
capitalurilor. În rezultat, în Moldova și Țara Românească, ca și în întreg spațiul Sud-
Est european se resimțea acut nu atât lipsa de forță de muncă liberă (ca în țările Eu-
ropei Occidentale și Centrale), cât deficitul de capital negustoresc și moșieresc, care 
să fie transformate în capital industrial – elementul de bază al modernizării timpurii.

Elementele comune ale relațiilor socio-economice din Moldova și Țara Româ-
nească în cadrul suzeranității otomane, au cunoscut, însă, o evoluție specifică con-
cretă în fiecare din aceste țări, determinate de economie-univers, de care depindeau 
în cea mai mare măsură.

Țara Românească, care în perioada examinată era inclusă preponderent în 
economia-univers otomană, cu mult mai puțin a fost afectată de criză economică din 
Europa Centrală de la sfârșitul secolului al XVII-lea, decât Moldova, care era orien-
tală în primul rând spre zona central-europeană a economiei-univers europene. Drept 
urmare, în secolele XVII-XVIII Țara Românească a cunoscut o evoluție economică 
neîntreruptă depășind nivelul de dezvoltarea existent în Moldova51.

49 Demir Dragnev, Țara Moldovei în Epoca Luminilor..., p. 115.
50 Documente privind relațiile agrare..., p. 688-689.
51 Răzvan Teodorescu, Despre prima modernitatea a românilor, Iași, Cartea Românească Educațional, 

2019, p. 18.
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În perioada respectivă, după cum a constatat acad. Răzvan Teodorescu, în Țara 
Românească în secolul al XVIII-lea se constituie „...o lume rurală cu țărani înstăriți 
și boiernași extrem de activi”52. Contactele lor economice constante cu lumea rurală 
și urbană din spațiul balcanic a contribuit la cristalizarea unei „stări a treia”, care încă 
nu se distanțase de boierime, participând în comun la ctitorirea unor edificii de cult, 
fiind un „fenomen muntean”. Aceasta stare aflată în proces de constituire „deschidea 
ochii asupra unei lumi proprii celor cu putință carte și multă imaginație”53.

Structurile sociale tranzitorii din Țara Românească se opuneau celor din Mol-
dova, unde domina „marea boierime, separată vizibil de boierimea mică și mijlocie 
și cu o țărănimea puțin activă”. În timp ce marea boierime se orienta spre sistemul 
social din Polonia, apoi Rusia țaristă, boierimea mică și mijlocie opta pentru trans-
formări sociale, înlocuind temporar „starea a treia”.

Examinând impactul elementelor specifice regionale al societății moderne tim-
purii din ambele țări românești asupra activității oamenilor de cultură de la mijlocul 
secolului al XIX-lea, Răzvan Teodorescu a constatat că cei din Țara Românească „...
făcea o operă mai utilitară, ei își consumau energia pentru schimbarea ordinii sociale, 
cărora să li se transmită din Apus forme de înnoiri”, iar cei din Moldova făceau „...o 
opera mai de lux, căutând să adopte cultura apuseană la subiectul românesc”. Drept 
urmare, în Țara Românească „...vom găsi o legiune de revoluționari pașoptiști, iar în 
Moldova o legiune de spirite critice”54.

Premisele acestor momente specifice în cultura românească s-au constituit, în 
viziunea noastră, în a treia etapă a evoluției modernității timpurii românești (1750-
1821), când s-a afirmat iluminismul românesc.

Calea spre Lumini a parcurs mai multe etape, cunoscând decalaje substanțiale 
între Europa Occidentală și cea de Est și Sud-Est. În Occident perioada numită de 
cercetător „Fruhaufklarung” („Iluminismul timpuriu”) evoluează spre o etapă nouă, 
cea a „maturității sale”, odată cu editarea ”Scrisorilor persane” ale lui Montesquieu 
în anul 172155. În spațiul cultural sud-estic european, în special cel elen și româ-
nesc, conform periodizării propuse de D. Popovici și susținute de Jacques Bouchard 
„Iluminismul timpuriu începe pe la 1680” (publicarea operei poetice a lui Dosoftei 
și manifestându-se plenar în lucrările lui D. Cantemir), trece apoi în faza „matu-
ră” către anul 1780, când sunt publicate operele savantului elen Iosipos Moisiodax 
„Apologia”  (la Viena) și „Tratatul de pedagogie” (la Veneția)56.

52 Ibidem.
53 Ibidem, p. 25.
54 Ibidem, p. 14.
55 S. Neumeister, Frühaufklärung Minchen Wilhelm File Verlag, 1994. Apud: Demir Dragnev, „Istorie 

și civilizație medievală și modernă timpurie...”, p. 228.
56 Dumitru Popovici, La literature roumaine a l’epoque des Lumieres, Sibiu, 1945, p. 244. Jacques 

Bouchard, Nicolae Mavrocordat. Domn și cărturar al iluminismului timpuriu (1680-1730), București, 
Editura „Omonia”, 2006, p. 5-6.
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Primele manifestări ale iluminismului „matur” s-au produs în Transilvania, unde 
fruntașii „Școlii Ardelene”, preluând ideea lui Dimitrie Cantemir despre românitatea 
românilor, i-au transmis iluminismului românesc un caracter național. Iluminismul 
promovat de „Școala Ardeleană”, s-a extins apoi în întreg spațiul românesc. „Veni 
o vreme, scria Nicolai Iorga, când românul de la Dunăre fu în stare să prețuiască 
nemărginitul folos al doctrinei naționale, care se formase între frați mai luminați de 
dincolo de munți, unitatea culturală a neamului românesc fu restabilită57”.

În perioada respectivă oamenii de cultură greci stabiliți în principate se 
orientează spre promovarea luptei de eliberare a Greciei de sub dominația otomană și 
constituirea conștiinței naționale neogrecești. Concomitent, cărturarii români încep 
să promoveze ideea iluminismului european al „binelui obștesc” destinat întregii 
societăți. În acest scop au întreprins o acțiune de luminare prin înființarea de școli și 
publicarea cărților didactice58. Ei își formau convingerea în puterea transformatoare 
a instruirii, în realizările științei. Deși acordau o deosebită atenție recepționarii ma-
rilor curente occidentale ale Secolului Luminilor, totuși nu le-a fost caracteristică 
critica religiei, deoarece la acea etapă a evoluției societății românești activitatea de 
luminare a Bisericii corespundea aspirațiilor societății românește (activitățile de lu-
minare a lui Amfilohie Hotiniul, Iacov Putneanu, Paisie Velicicovschi).

Iluminismul din Principatele Române, ca și cel promovat de „Școala Ardeleană” 
în Transilvania, s-a distins prin faptul că a rămas refractar la orientarea cosmopolită a 
iluminismului apusean. Starea de dependență în care se aflau Principatele, cât și sta-
rea de supușenie a românilor transilvăneni, i-a impus o tendință cu totul opusă – de 
propagare a sentimentului național, de dragoste față de pământul natal. Se produce 
afirmarea conștiinței naționale și se intensifică mișcarea de eliberare națională de 
sub dominație străină. Nu întâmplător se traduc în limba română două opere ale lui 
Voltaire cu tendința antiotomană: „Tălmăcire a făcerii lui Ioan Plocov, sfetnicul lui 
Olsteinii la pricinele cestea de acum” și „Toaca împăraților”59.

În primele decenii ale secolului al XIX-lea o grupare radicală a „partidei 
naționale” a boierimii moldovenești tot mai mult se îndepărtează de principiile 
„națiuni medievale”, bazate pe solidaritatea religioasă60 și se situează pe principiile 
„națiunii moderne”, lansate de Revoluția Franceză.

Orientarea reprezentanților culturii românești spre Luminile europene conduce 
spre „întregirea” „gândirii românilor de pe versantul Carpaților”61.

57 Nicolae Iorga, Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea (1688-1821), vol I, București, 1969, 
p. 12.

58 Demir Dragnev, Țara Moldovei în Epoca Luminilor..., p. 134.
59 Ibidem.
60 Ioan-Aurel Pop, Națiunea română medievală. Solidarități entice românești în secolele XIII-XVI, 

București, Editura Enciclopedică, 1998.
61 Vlad Georgescu, Ideile politice și iluminismul în Principatele Române, București, Editura Academiei 

Republicii Socialiste România, 1984, p. 183.
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În încheiere vom menționa că expunerea etapelor includerii Principatului Mol-
dovei în modernitatea timpurie europeană, bazată pe principiile „duratei lungi” și 
a tipologiei capitalismului de periferie al economiei-univers europene, a permis 
de a evidenția specificul modernizării timpurii a vieții socio-economice și carac-
terul național al umanismului și apoi a iluminismului românesc. Considerăm că 
particularitățile evidențiate ale procesului de modernizare a societății Principatului 
Moldovei va contribui la  înțelegere mai multor momente din istoria Epocilor Mo-
dernă și Contemporană din istoria românilor.

THE INCLUSION STAGES OF THE PRINCIPALITY OF MOLDOVA 
IN THE EUROPEAN MODERNITY (1550-1821)

This synthesis sets out general characteristics of three stages (1550-1670; 1671-
1750; 1751-1821) of the gradual inclusion of the economic, social, political and cul-
tural life of the Principality of Moldova in European modernity.

Meanwhile, under the impact of the weakening pressure from the Ottoman 
Empire and under the new external trade conjuncture, in the Principality appear pre-
mises for penetration of the modernization elements into the social-economic, politic 
and cultural life of the country.

Keywords: Principality of Moldova, Europe, Ottoman Empire, long term duration, 
transitional forms, nobles, merchants, peasants.
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Valentin CONSTANTINOV

PRECIZĂRI GENEALOGICE 
CU PRIVIRE LA DINASTIA BOGDĂNEŞTILOR .

ANASTASIA, FIICA LUI LAŢCO VODĂ

O primă variantă a acestui studiu l-am prezentat odată cu descoperirea la Arhiva 
Centrală a Actelor Vechi din Varşovia 1 a documentului slavon cu privire la dania 
lui Alexandru cel Bun Anastasiei, fiicei lui Laţcu, a mai multe sate, care mai apoi 
trebuiau să rămână în stăpânirea mănăstirii Sfântului Nicolae de la Rădăuţi, acolo 
unde au fost îngropaţi primii domni ai Moldovei independente 2. Aşa cum spectrul 
problemelor legate de acest document era însă mult mai mare, a apărut şi nevoia 
desfăşurării investigaţiei legate de cel puţin o parte din întrebările iscate în legătură 
cu el. A rezultat o comunicare la Congresul Naţional de Genealogie şi Heraldică 3, 
dar fără publicarea textului prezentat acolo, mult mai dezvoltat decât ceea ce am 
prezentat odată cu publicarea documentului slavon. Prin urmare, necesitatea reveni-
rii asupra subiectului, publicarea revizuită şi adăugită a comunicării din 2010 ni se 
pare foarte importantă. 

Documentul slavon de la Alexandru cel Bun pentru mătuşa sa, Anastasia, fiica 
lui Laţcu şi vară primară cu Roman I, tatăl domnului emitent se păstrează în fondul 
Alexandru Czołowski de la Archiwum Glówne Akt Dawnych (Arhiva Cen trală a Ac-
telor Vechi) din Varşovia. Colecţia lui Alexandru Czolowski (1865-1944) cunos cut 
istoric, arhivist, muzeolog, de-a lungul vremii a fost împărţită între trei instituţii: 
o parte, între anii 1936 şi 1939, a fost lăsată şi vândută de către Czolowski Biblio-
tecii Ossolinski din Liov, o parte a fost oferită Bibliotecii Naţionale din Varşovia 
de către fiica sa în anul 1947, de unde o parte a fost preluată de AGAD în anul 
1949 4. Totodată, posibil ca cel puţin o parte din materialele lăsate de Czolowski 

1 Depistarea acestui document a fost posibilă datorită bursei acordate de Comisia poloneză UNESCO 
şi a stagierii în Varşovia pentru care aducem sincere mulţumiri d-nei Krystyna Urbańska (Comisia 
poloneză UNESCO) şi d-lui Dariusz Kołodziejczyk de la Institutul de Istorie a Universităţii din 
Varşovia care au facilitat obţinerea acestei burse.

2 Valentin Constantinov, Documentul original de la Alexandru cel Bun pentru episcopia de Radauti 
(6  iulie 1413), „Arhiva Moldaviae”, I, 2009, p. 145-149.

3 Al XV-lea Congres de Genealogie şi Heraldică, Iaşi, 13-15 mai 2010, Rezumatele comu nicărilor cu 
acelaşi titlu: Precizări genealogice cu privire la dinastia Bogdăneştilor. Anastasia, fiica lui Laţcu 
vodă, p. 5. 

4 AGAD, Zbiόr Czołowskiego, Varia Variorum, Dosarul 691, fila 5, text slavon; Tot acolo, f. 1, copia 
actului din 1 mai 1384 de la Petru Muşatinul prin care acesta dăruieşte bisericii „Sf. Ioan Botezătorul” 
din târgul Siret, construită cu cheltuiala mamei sale Margareta, pentru călugării predicători, venitul 
vămii din acelaşi târg, publicat şi ediţiile în DRH, A, Moldova, vol. I (1384-1448), volum întocmit de 
C. Cihodaru, I. Caproşu şi L. Şimanschi, Bucureşti, Editura Academiei, 1975, p. 1-2, nr. 1.
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la Liov să fi ajuns mai târziu la Wrocław, unde a fost evacuată partea poloneză a 
Bibliotecii Ossolinski 5. Până în prezent actul era cunoscut după o copie germană 
depistată de I.  Bogdan în Acta Czolowski din Liov 6, iar imensitatea fondului, iar 
mai târziu divizarea lui a făcut ca originalul să se rătăcească pentru o perioadă de 
vreme. Comparând textele copiei germane şi a originalului se pot observa diferen-
ţe substanţiale. În copie n-au fost incluşi toţi membrii Sfatului domnesc, sunt nişte 
diferenţe de ordin toponimic, dar principala problemă este cea legată de benefici-
ara acestui act. Anastasia era fiica lui Laţcu, vară cu Roman I Autocratorul, tatăl 
lui Alexandru cel Bun. Prin urmare, Alexandru cel Bun îi era nepot de la văr al 
acesteia. Totodată, în copia germană spunea despre beneficiară „de Frau Anastasie 
unserer Schwiegermutter”, adică soacră a lui Alexandru cel Bun. Prin actul de da-
nie, după moartea Anastasiei, moşiile trebuiau să treacă mănăstirii Sfântul Nicolae 
de la Rădăuţi, prima necropolă domnească.

Ea a fost construită la începutul celei dea doua jumătăţi a secolului al XIV-lea şi 
este cea mai veche construcţie din piatră păstrată în Moldova. Anastasia a dece dat 
la 26  martie 1420 7 şi a fost îngropată în necropola domnească. Mormântul ei se află 
alături de cele ale lui Bogdan I, Laţcu, Roman I, Ştefan I, Bogdan fratele lui Alexan-
dru cel Bun, Bogdan fiul lui Alexandru cel Bun, Stana, mama lui Ştefăniţă vodă 
şi Ioanichie, episcopul de Rădăuţi. Mormântul a fost înfrumuseţat cu semipalmete şi 
împletituri cu motive vegetale, motive care mai târziu au fost preluate pentru înfru-
museţarea mormântului Stanei, mama lui Ştefăniţă vodă 8.

Costăchescu avea îndoieli cu privire la persoana Anastasiei: „nu ştiu sigur dacă 
Doamna Anastasia era soacra lui Alexandru cel Bun”, deşi susţinea că „N’ar fi fost 
imposibil ca ea să fie şi una dintre soacrele Domnului” 9. Textul original rezolvă şi 
această problemă: aşadar, Anastasia nu era soacra (sic!), ci mătuşa lui Alexandru 
cel Bun, confuzia producându-se între cuvintele slavone „testţ1” (soacră) şi „tetţ1” 
(mătuşă). Probabil cel care a transcris pentru prima oară acest act şi a făcut copia 
germană a confundat cei doi termeni foarte apropiaţi fonetic, dar diferiţi ca sens.

5 După cel de-al doilea război mondial marea Bibliotecă Ossolinski din Liov a fost împărţită în două 
părţi. Partea poloneză a cerut retrocedarea materialelor din această bibliotecă privitoare la istoria 
Poloniei, în urma acestui demers o parte din bibliotecă a rămas la Liov, iar cealaltă evacuată la 
Wrocław.

6 Biblioteca Academiei, Ms. nr. 5231, f. 119-120. Cu o traducere românească, ibidem, f. 121.
7 Piatra de mormânt, aşezată de Ştefan cel Mare pentru Anastasia, în G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, 

1928, p. 281; M. Costăchescu, op. cit., p. 102-103: „Ïw Ståfan voåvoä(a), g(o)ñ(ïo)ä(i)n\ Zåmli 
Moläavñcoi, v(\) l1t(o) =zå m(1)ñ(™)öa aï(rilïå) aï ucrañi grob ñvoåi ïr1ä1äiöi cn™jni Anañtañïi, 
2jå äaäå Coöman wbit1li ñåi, ä\ºi Laöca

„
”(Io Ştefan voievod, domn al Ţării Moldovei, în anul

7005 <1497> luna aprilie 11, a înfrumuseţat acest mormânt al străbunicii sale, cneaghinei Anastasia, 
care a dat Coţmanul acestui locaş, fiica lui Laţco). 

8 N. Grigoraş, I. Caproşu, Biserici şi mănăstiri vechi din Moldova, până la mijlocul secolului al XV-lea, 
Bucureşti, 1968, p. 9-15.

9 M. Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, publicate de ..., vol. I (1374-
1437), Iaşi, „Viaţa românească”, 1931, p. 102-103.
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Această problemă a generat o serie de confuzii care vor înflori spectrul fantezi-
ilor legate atât de persoana Anastasiei, cât și de întreaga dinastie domnească din Țara 
Moldovei.

Sunt cunoscute patru soţii ale lui Alexandru cel Bun. Margareta, probabil fiica 
lui Ştibor de Ştiboriţa, nobil polon devenit voievod al Transilvaniei între 1395 şi 
1401, a fost prima soție a domnului moldovean. A doua soţia a lui Alexandru a fost 
Ana-Neacşa, care a murit la 2 noiembrie 1418 şi este îngropată la Bistriţa. A treia 
soţie a lui Alexandru a fost Ringala, cu care Alexandru n-a fost mult timp în căsăto-
rie, iar la 13 decembrie 1421, Alexandru se căsătorea cu Marina, fiica boierului 
Marin şi sora boierului Bratu 10. 

Din cele patru soții ale lui Alexandru cel Bun, doar Ana-Neacșa are o ascendență 
necunoscută. Acest fapt probabil l-a determinat pe Constantin Cihodaru, pornind 
de la textul traducerii germane, să o considere fiică a Anastasiei. Prin căsătoria cu 
aceasta „se asigura moștenitorului Iliaș, dreptul la tron prin descendența sa din două 
ramuri ale familiei lui Bogdan întemeietorul” 11. Aurelian Sacerdoțeanu considera că 
traducătorul german a citit bine termenul, de aceea o considera pe Anastasia „soacra” 
lui Alexandru cel Bun 12. Dezvoltând această supoziție, istoricul afirma: „Coroborând 
izvoarele epigrafice cu cele diplomatice, rezultă faptul că cneaghina Anastasia, fiica 
lui Lațcu voievod și soacra lui Alexandru cel Bun, e mama doamnei Ana, adevărata 
lui soție. Primind de la ginerele ei Coțmanul Mare să-l stăpânească cât va trăi, iar 
după moartea ei să fie al episcopiei de Rădăuți, înseamnă că dorea să înzestreze 
ctitoria proprie a neamului ei” 13. Opinia va fi acceptată și de Constantin Rezachevici 
în lucrarea consacrată Cronologia critică a domnilor din Țara Românească și 
Moldova 14.

Cu toate acestea, încă în 1914, la doi ani după prima ediție a traducerii 15, 
Dimitrie Onciul atrăgea atenția că cei care au citit termenul slavon puteau comite 
greșeală. Astfel, temenul corect putea fi mai degrabă „teta” în loc de „testa” așa cum 

10 Ştefan S. Gorovei, Muşatinii, Bucureşti, Editura „Albatros”, 1976, p. 38-49.
11 C. Cihodaru, Alexandru cel Bun, Iași, Editura „Junimea”, p. 278.
12 Aurelian Sacerdoțeanu, Succesiunea domnilor Moldovei pînă la Alexandru cel Bun. Pe baza docu-

mentelor din secolul al XIV-lea și a cronicilor românești din secolul al XV-lea și al XVI-lea, scrise în 
limba slavonă, în „Romanoslavica”, XI (1965), p. 233, nota 7.

13 Ibidem, p. 235.
14 Referindu-se la persoana lui Iliaș cunoscutul istoric afirmă că: „este limpede că acest urmaș prin 

ambii părinți ai lui Bogdan I (mama sa era nepoată de fiică a lui Lațcu) ... a fost crescut și destinat de 
Alexandru cel Bun ca moștenitor al scaunului domnesc de la Suceava” (C. Rezachevici, Cronologia 
critică a domnilor din Țara Românească și Moldova a. 1324-1881, I. Secolele XIV-XVI, București, 
Editura Enciclopedică, 2001, p. 475; vezi și Ibidem, p. 476 (unde se face trimitere copia germană și 
la piatra de pe mormântul Anastasiei Repertoriul monumentelor și obiectelor de artă din timpul lui 
Ștefan cel Mare, București, 1958, p. 262-263).

15 În 1912 apărea pentru prima oară ediția traducerii germane Dimitrie Dan, Cronica Episcopiei de 
Rădăuţi, cu apendice de documente slavone, originale şi traduse şi mai multe ilustraţiuni, Viena, 
1912, p. 191-192 (extras germ., după I. Bogdan, şi trad.).
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s-a și tradus mai apoi în limba germană 16. Tema a fost reluată mai apoi în câteva 
rânduri de Ștefan S. Gorovei, inițial în recenzia la vol. I 17 din colecția națională de 
izvoare Documenta Romaniae Historica, Seria A. Moldova 18, mai apoi în lucrarea 
consacrată problemelor controversate privitoare la întemeierea Moldovei 19. La 
argu mentele deja evocate, se preciza că pe lespedea așezată „nu este trecut numele 
soțului ei”, iar la data morții, 26 martie 1420 „ea nu era căsătorită și nu avea copii” 20.

În pofida însă a acestor contribuții, rămânea copia germană care în continuare 
trezea multe semne de întrebare cercetătorilor istoriei Moldovei. În plus, diferite 
ipoteze mai mult sau mai puțin confirmate duceau împreună cu problema noastră 
spre noi piste ipotetice. 

Valer Hossu, de exemplu, susținea în una din lucrările sale că „Anastasia nu i-ar 
fi putut deveni soacră lui Alexandru cel Bun sau lui Bogdan, dacă bunicul acestora, 
voievodul Ștefan, tatăl lui Roman I, ar fi fost fiul lui Bogdan I, deoarece căsătoria 
cu o verișoară de gradul al doilea ar fi contravenit canoanelor bisericii ortodoxe” 21. 
Pornind însă de la lespedea de mormânt, care o desemna drept „străbunică” a lui 
Ștefan cel Mare, ea nu putea fi, în opinia autorului, decât cuscră „ceea ce traducă to rul 
german ar fi trebuit să redea prin sintagma „mitschwiegermutter”. Nefiindu-i cunos-
cut termenul pentru acest gen de rudenie, pe care germanii nu-l cultivă, traducătorul 
l-a folosit pe cel de „soacră”, care-i era mai familiar” 22.

Unindu-se această ipoteză cu cea conform căreia tatăl lui Bogdan al II-lea n-a 
fost Alexandru cel Bun, ci fiul lui „jupan Bogdan” 23, a ieșit o altă formulă dinastică – 
fiica Anastasiei, căreia nu i se cunoaște numele, s-a căsătorit cu acest „jupan Bogdan”, 
fratele lui Alexandru cel Bun, iar din această căsătorie s-a născut Bogdan II, tatăl lui 
Ștefan cel Mare. În acest fel, Ștefan cel Mare putea fi strănepot al Anastasiei 24 așa 
cum ar rezulta și din inscripția tombală de pe mormântul acesteia 25.

16 D. Onciul, Din istoria României, București, 1914, p.34. Textul a fost reprodus mai apoi în Dimitrie 
Onciul, Scrieri alese, ediție îngrijită de Ștefan Ștefănescu, Dorina N. Rusu, Bogdan-Alexandru Halic, 
p. 351-434, p. 365, nota 4.

17 Documenta Romaniae Historica, Seria A. Moldova, vol. I (1384-1448), întocmit de C. Cihodaru, 
I.  Caproșu, L. Șimanschi, București, Editura Academiei, 1975.

18 Recenzia a fost publicată în „Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol” din Iași”, 
vol. XIII (1976), p. 390-391.

19 Ștefan S. Gorovei, Întemeierea Moldovei. Probleme controversate, Iași, Editura Universității „Al. I. 
Cuza”, 1997, p. 109.

20 Ibidem, p. 109.
21 Valer Hossu, Maramureș – pecete de țară, Cluj-Napoca, Editura „Dragoș vodă”, 1998, p. 90.
22 Ibidem, p. 90. 
23 Jupan Bogdan, fratele lui Alexandru cel Bun, îngropat de asemenea în biserica mănăstirii „Sfântul 

Nicolae” de la Rădăuți, este numit bunic „d™d”.
24 Valentina Eșanu, Andrei Eșanu, Bogdan al II-lea și Maria Oltea – părinții lui Ștefan cel Mare și 

Sfânt, Chișinău, Editura „Prut Internațional”, 2007, p. 20-27.
25 Textul inscripției vezi la nota 5.
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În plus, despre Anastasia, Alexandru Boldur, susţinea că ea s-ar fi căsătorit 
cu Jurg Coriatovici 26. Alexandru I. Gonţa scria că la moartea lui Laţcu, soţia lui, 
Ana lituaniană, i-ar fi oferit scaunul Moldovei lui Jurg Koriatovici, fără să arate şi 
eventuala căsătorie a Anastasiei cu pretendentul la scaun 27. Revenind la afirmaţiile 
lui Boldur, C. Cihodaru i-a oferit o replică 28, reconfirmând asentimentul încetăţenit 
în istoriografia românească, cu privire la falsitatea actului din 1374, odată cu Petre 
P. Panaitescu 29 şi reconfirmat într-o recenzie semnată de Victor Spinei la lucrarea 
lui Alexandru I. Gonţa 30. Totodată, Ştefan S. Gorovei arată că: „fără să fie vorba 
de o domnie efectivă a lui Iurie Koriatovici în Moldova, s-ar putea admite că, la 
un moment, Moldova a putut accepta suzeranitatea sa, în legătură şi cu o eventuală 
alianţă dinastică” 31.

Aşadar, problemele legate de personalitatea lui Jurg Koriatovici sunt în strânsă 
legătură cu presupunerile legate de Anastasia, fiica lui Laţcu. De menţionat în 
aceeaşi ordine de idei că bunăoară, istoriografia poloneză nu este chiar într-atât de 
categorică faţă de actul din 1374 32. Realizând o analiză legată de controversele cu 
privire la Jurg Koriatovici şi presupusele sale legături cu dinastia Bogdăneştilor, 
Ilona Czamańska găsea atractivă ideea căsătoriei acestuia cu Anastasia, fiica lui 
Laţcu, dar neconfirmată de nici un izvor istoric 33. Cu privire la documentul în cauză 
autoarea constata că este greu să afirmăm fără rezerve că documentul amintit a fost 
un fals şi trăgea concluzia că: 1. Jurg Koriatovici, în 1374, probabil în iunie a ocupat 
o parte din Moldova cu oraşul Bârlad. Nu a reuşit să se extindă dincolo de această 
regiune deoarece a fost omorât de către adversari. 2. Documentul emis în mănăsti-

26 A. Boldur, Die Herrschaft des litavischen Fürsten Jurij Koriat in der Moldau (1374-1379), Süd-Ost 
Forschungen, XXXIII, München, 1973, p. 9-32.

27 Al. I. Gonţa, Românii şi Hoarda de Aur 1241-1502, Prefaţă de George Ciorănescu, indice general de 
Alexandrina Ioniţă, Iaşi, „Demiurg”, 2010, p. 163.

28 Constantin Cihodaru, Din nou despre Iurg Coriatovici şi Iuga Vodă, în „Acta Moldaviae Meridionalis”, 
I (1979), p. 139-157.

29 Petre P. Panaitescu, Diploma bîrlădeană din 1134 şi hrisovul lui Iurg Koriatovici din 1374. Falsurile 
patriotice ale lui B. P. Haşdeu, în „Revista Istorică Română, II (1932), p. 46-58. Istoriografia pro ble mei 
la Constantin Cihodaru, Din nou despre Iurg Coriatovici..., p. 152.

30 Referindu-se la actul din 1374, cunoscutul istoric român afirmă: „În mod cu totul surprinzător, actul 
purtând data de 1374 este considerat autentic, deşi asupra caracterului său există deja un consens în 
literatura istorică românească” (Victor Spinei, Pe marginea unei istorii a relaţiilor româno-tătare, în 
„Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” din Iaşi” (AIIA), XXIII (1986), p. 437).

31 Ştefan S. Gorovei, Poziţia internaţională a Moldovei în a doua jumătate a veacului al XVI-lea, în 
AIIA, p. 187-219.

32 Analiza documentelor rămase de la fraţii Koriatovici, între care şi Jurg, a fost realizată de Jan 
Tęgowski, Dokumenty Koriatowiczów władców Podola w XIV wieku. Tendencje kulturowe Podola za 
Koriatowiczów, în Tekst źródła. Krytyka. Interpretacja, pod redakcją Barbary Trelińskiej, Warszawa, 
2005, p. 226-237.

33 Ilona Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku, Poznań, 
1996, p. 44.
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rea Smotrici 34 arată că Jurg Koriatovici, nu mai trăia în martie 1375. Nu este nici un 
izvor istoric care ar mărturisi contrariul 35.

Deşi a elaborat un studiu cu privire la relaţiile dinastice între Bogdăneşti şi 
casa Ghediminilor, Jan Tęgowski nu a abordat problema eventualei căsătorii între 
Jurg Koriatovici şi Anastasia, fiica lui Laţcu. Autorul polonez susţine că, probabil, 
Anastasia, soţia lui Roman I şi mama lui Alexandru cel Bun, a fost fiica lui Koriat 
şi, prin urmare, soră cu ceilalţi fraţi Koriatovici, între care şi Jurg. Petru I Muşatinul 
a fost căsătorit cu fiica lui Janusz I de Mazowia şi a Danutei Anna, care la rândul ei 
era fiica lui Kiejstut, principe de Trock, şi nepoata lui Ghedimin. Autorul polonez 36 a 
reluat ideea expusă anterior cu privire la faptul că Ringala, care va ajunge şi soţia lui 
Alexancru cel Bun, pentru o scurtă perioadă de vreme, anterior a fost căsătorită atât cu 
Ştefan I, domn al Moldovei între 1394-1395, precum şi cu Mircea cel Bătrân. A  patra 
soţie a lui Vladislav Jagiello, Sofia Holszańska, a avut o soră, Maria Holszańska, care 
s-a căsătorit cu Iliaş, fiul lui Alexandru cel Bun. Jan Tęgowski presupune că Ştefan I 
(1394-1399) a fost probabil fiul lui Laţco, deşi în documente el apare ca nepot de soră 
a lui Roman 37. Acest ultim aspect este şi el important atâta timp cât posibilitatea ca 
Jurg Koriatovici „să fie chemat” domn în Moldova putea să aibă loc numai în cazul 
în care Laţcu nu mai avea fii cărora să le poată transmite puterea, şi atunci singura 
posibilitate, care ar fi fost atunci, era ca puterea să fie transmisă ginerelui – de altfel aşa 
cum s-a întâmplat în Polonia în aceeaşi perioadă, când pe tronul regatului s-a instalat 
dinastia lituanieană a Jagiellonilor. Totodată trebuie să ţinem seama şi de viaţa poli tică 
zbuciumată din această perioadă unde stabilitatea domniei era ceva foarte relativ.

Iată în linii mari care sunt problemele legate de actul emis de Alexandru cel 
Bun la 6 iulie 1413. Privind retrospectiv lucrurile, firește că apar unele întrebări. 
În primul rând, totul a pornit de la faptul că cel care a depistat pentru prima oară 
actul – Ioan Bogdan, a găsit copia germană a actului, care se afla în marele fond al 
lui Alexandru Czołowski, nu însă și actul original, care se afla în același fond. Este 
greu să spunem dacă Bogdan știa de existența originalului sau să fi pregătit o nouă 
expediție pentru noi depistări documentare. Cert este că în timpul vieții lui Ioan 
Bogdan, traducerea germană a fost editată o singură dată 38. Pornind de la apariția 
primei ediții, putem spune că această formă documentară a fost descoperită până în 
anul 191239. Faptul că nu a fost descoperit documentul original se datorează probabil 

34 În Podolia.
35 Ilona Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna wobec Polski, Węgier i Turcji w XIV i XV wieku, p. 44-49.
36 Jan Tęgowski, Powiązania genealogiczne wojewodów mołdawskich Bogdanowiczów z domem 

Giedyminowiczśw w XIV-XV wieku, în: „Genealogia”, 3, 1993, p. 45-66.
37 ...v1ra ... j6ïana Ståfana naşågo ñåñtri÷i÷a... (Documenta Romaniae Historica, Seria A. Moldova, 

vol.  I (1384-1448), volum întocmit de C. Cihodaru, I. Caproşu, L. Şimanschi, Bucureşti, 1975, p. 5, 
nr. 4). Prin urmare, era vorba de o soră a lui Roman, necunoscută nouă.

38 Ioan Bogdan s-a stins din viață la 1 iunie 1919 la București.
39 Anul când a apărut Cronica Episcopiei de Rădăuţi, cu apendice de documente slavone, originale şi 

traduse şi mai multe ilustraţiuni, Viena, 1912, lucrare publicată de Dimitrie Dan (vezi edițiile).
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și izbucnirii primului război mondial în anul 1914, iar epoca dificilă de restabilire 
de după primul război mondial a îndepărtat eforturile de noi depistări documentare 
pentru timpuri mai bune.

Actul slavon rezolvă mai multe întrebări care au apărut până în prezent. Deși 
în istoriografie s-a afirmat soluția corectă pentru relația dintre Alexandru cel Bun 
și Anastasia, fiica lui Lațco, cel de-al doilea domn în istoria Țării Moldovei, lipsa 
documentului original a determinat apariția mai multor ipoteze greșite. Actul pe care 
îl prezentăm însă rezolvă, cel puțin o parte din ele. Așadar, din actul original rezultă 
clar că Anastasia este întâlnită cu termenul de „mătușă”, și nu „soacră”. De altfel, 
confuzia se poate produce foarte ușor. Este de ajuns ca traducătorul să fi observat 
eronat un punct deasupra cuvântului „tetţ1”, iar punctul suprascris este întotdeauna 
în paleografie echivalent cu „s”.

Numele de „Anastasia” ne-ar trimite cu gândul la o posibilă legătură dinastică 
încă din timpul domniei lui Lațco cu dinastiile ruso-lituanene care în acea perioadă 
devenise cu stăpânirile lor vecine cu Țara Moldovei. Anul nașterii Anastasiei trebuie 
stabilit înainte de anii 1375/1376. Prin urmare, când a trecut în lumea celor drepți, în 
anul 1420, Anastasia, fiica lui Lațco voievod și mătușă de pe văr al lui Alexandru 
cel Bun era trecută de 45 de ani.

Nu știm dacă Anastasia a fost căsătorită, cert este că la data emiterii actului, 
când avea peste 38 de ani, ea nu mai era căsătorită și nu avea nici copii, pentru că 
aceștia ar fi fost amintiți în act. 

Firește că în aceste condiții dispar și celelalte presupuneri: Ana – Neacșa, soția 
lui Alexandru cel Bun, nu a fost fiica Anastasiei, cu atât mai mult că prima a decedat 
în anul 1418. Ascendența ei nu a fost clarificată deocamdată 40. De asemenea, trebuie 
respinsă ca neîntemeiată și cealaltă ipoteză a legăturii dinastice a Anastasiei cu jupan 
Bogdan și că ea ar fi bunica lui Bogdan II și străbunica lui Ștefan cel Mare. Inscripția 
așezată pe mormântul Anastasiei nu poate fi o demonstrație în acest sens deoarece 
Ștefan cel Mare îi numește pe toți reprezentații dinastiei Bogdăneștilor „bunici” și 
„străbunici” și acest fapt nu contravenea ideii legitimității puterii cu atât mai mult că 
Ștefan cel Mare ocupa tronul în anul 1457, după o luptă vehementă pentru putere, 
unde și legitimitatea diferitor pretendenți la tron în perioada dintre 1432 și 1457 
era contestată. Același lucru se poate spune, de altfel, și despre presupusa relație 
de rudenie a lui „jupan Bogdan” cu Ștefan cel Mare 41. Dacă între cei doi ar fi fost 
vreo legătură, aceasta ar fi fost menționată în inscripție, dar în realitate Ștefan 
cel Mare precizează doar că acesta este „fratele lui Alexandru voievod”, nu însă 
și „tatăl lui Bogdan voievod” 42 ceea ce era normal într-o așa o situație. În aceeaşi 

40 Ștefan S. Gorovei, Alianțe dinastice ale domnilor Moldovei (sec. XIV-XVI), în vol. „Românii în istoria 
universală”, vol. II 1, Iași, 1987, p. 685-697.

41 Valentina Eșanu, Andrei Eșanu, op. cit., p. 20-27.
42 Repertoriul monumentelor și obiectelor de artă din timpul lui Ștefan cel Mare, București, 1957, 

p.  250, nr. 54. 
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ordine de idei, în 1982, Leon Şimanschi arăta că „dovezile prezentate în favoarea 
descendenţei tatălui lui Ştefan cel Mare din fratele lui Alexandru cel Bun, „jupan 
Bogdan” denotă un evident caracter speculativ, diminuînd în mod aprioric, valoarea 
probatorie a surselor contrare” 43. Cu atât mai mult că însuşi Bogdan al II-lea 44 sau 
chiar şi Ştefan cel Mare făceau trimitere directă la descendenţa lor din Alexandru cel 
Bun 45. Totodată diferenţele de termeni care apar în documente, Leon Şimanschi le 
explica prin faptul că unii din ei apar în diplomatica moldovenească după domnia 
lui Ştefan cel Mare 46. De asemenea, trecerea în stăpânirea personală a lui Ştefan 
cel Mare a satelor Vereşcecani şi Ungureni, de pe Siret, ca „satele noastre proprii” 
şi „adevărate”, după ce aceleaşi sate au fost făcute danie de către Alexandru cel 
Bun soţiei sale Marinei în 1429 denotă aceeaşi ascendenţă a lui Bogdan al II-lea 
din Alexandru cel Bun. Astfel, se explică şi ultima nedumerire legată de realităţile 
genealogice a Bogdăneştilor.

Propunem în continuare textul slavon al actului din 6 iulie 1413 și copia 
românească făcută de pe acesta la o dată, firește, mult mai târzie. Deja la această 
traducere „mătușa” Anastasia va fi transformată de traducător în „soacră”. Din tra-
ducerea românească termenul de „soacră” va ajunge și în cea germană, păstrată 
ulterior în colecția lui Alexandru Czolowski. De acolo, va fi preluată de către Ioan 
Bogdan și publicată în numeroasele ediții, generând o întreagă dispută istoriogra-
fică. Odată însă cu descoperirea textului slavon și a traducerii românești aferente se 
demonstrează odată în plus bănuielile care au existat în istoriografia noastră la scurt 
timp după prima editare a traducerii germane – traducătorul a confundat cei doi ter-
meni, iar Anastasia era de fapt mătușă și nu soacră lui Alexandru cel Bun.

1413 (6921) iulie 6 – Alexandru cel Bun dă Anastasiei mătuşii sale Coţmanul 
Mare cu cătunele sale Suhovăţ, Hliviştea şi Davidăuţi, care după moartea ei trebuiau 
să treacă în stăpânirea mănăstirii Sfântul Nicolae de la Rădăuți.

† Mil(o)ñtï6 B(o)jï6, mî, Al0xandru voåvoäa, ƒ(o)ñïoäar\ Zåmli Moläavñcoi. 
×inim(\) znamånito ñim(\) liñtom(\) naøim(\) oýñ™m(\) cto na n(\) oýzrit(\) ili 
ågo oýñlîøit(\). Wjå åñmi u÷ånili ñ\ănaøå6 Raäo6 i ñ\ naøim(\) äobrim(\) 

43 Leon Şimanschi, O cumpănă a copilăriei lui Ştefan cel Mare: Reuseni, 15 octombrie 1451, în: AIIA, 
XIX (1982), p. 186-187.

44 La cca. 24 martie 1450, Bogdan al II-lea scria ui George de Bykal, vicevoievodul Transilvaniei 
în chestiunea lui Dimitrie de Nyoytod şi Dominic, care erau acuzaţi de hoţie. În acest document, 
domnul Moldovei făcea referire la timpurile lui „Alexandri Wayvode, patris nostri” (Documente 
moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, publicate de Mihai Costăchescu, vol. II, Iaşi, „Viaţa 
Românească”, 1932, nr. 221, p. 753).

45 În dania către mănăstirea Pobrata, Ştefan făcea această danie pentru „mântuirea sfântrăposatului 
nostru bunic, Alexandru voievod cel bătrân” Documenta Romaniae Historica, Seria A. Moldova 
(1449-1486), volum întocmit de Leon Şimanschi în colaborare cu Georgeta Ignat şi Dumitru Agache, 
Bucureşti, 1976, p. 196-198, nr. 138.

46 Leon Şimanschi, O cumpănă a copilăriei lui Ştefan cel Mare: Reuseni, 15 octombrie 1451, p. 187, 
nota 36.
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miñlom(\) i äali åñmi tåtö1 naøåi cn1ƒin™ Anañtañï™ Vålicïi Coömanïi 
i ñ\ ñvoim(\) ïriñålci, øto c\ Cwömani ïriñloha6t(\) na im1 Soýhovåhi 
iăñ\ăHliviº™ i Äaviäovöi ñ\ăoýñimi ñvwimi ƒraniö™mi, a nijn™2 ƒraniö™
Val1va, a ïrotiv(\) Val1vi äolina øto iäåt ÷åråz äwýbravu.

Tw åi oýric(\) ñ\ oýñimi äohoäwm(i) äo jivota åi, a ïo jivota åi 
øtobi bîl(\) Vålicïi Coöman i ñ\ t(1)mi ïiñan1mi ïriñålci monañtir6 
S(v™)t(a)ƒo Nicoli wt(\) Raä\uö(i) (äa buäå)t(\) ñ\ uñåm(\) äohoäom(\) na 
v1ci v1÷nï™, ƒäå ñ(v™)toïo÷ivøåi ïråäcovi naøi låj1t(\).

A na t1h(\) vîøå ïiñanih(\) åñt(\) v1ra naøåƒo ƒwñpoä(ñtva) viøå 
ïiñannago Alåxanära vwåvoäi i v1ra ä1tåi naøih(\) i v™ra (na)øih(\)
bo2ri: v1ra ïana Staniñlava Rot\mïana, v1ra ïana Mih\ilaøa, v1ra ïana 
Vlaäa ävornica, i brata åƒo ïana Cr(\)ñt1 ÷aønica, v1ra ïana Grincova, 
v1ra ïana Ïwana, v1ra ïana Ïwana ävornica, v1ra ïana ^ƒøina, v1ra ïana 
Ïlï™øåva, i v1ra ïana Stana Burlika, v1ra ïana Joýrja i v1ra uñih(\) 
bo2ri mwläavñcîh(\) vålicîh(\) i malih(\).

A ïo naøim(\) jivot1 cotorïi bîti ƒ(o)ñï(o)ä(a)r\ naøåi zåmli, ili 
wt(\) ä1tåi naøih(\) ili wt(\) bratåi naøih(\) ili wt(\) naøåƒo ïlåmåni, 
tot(\) bi nå ïorwýøili na(ø)1iƒo äaanïå i ïotvr\jäånïå. Alå cto ïocoýsiti i 
ïoroýøiti naøåƒo äaanï™åi ïotvr\jäånïå tacov\ bi bîl(\) ïrocl1t(\) wt(\) 
G(oñpoä)a B(oƒ)a i wt(\) P(r1÷iñ)1tï™ ågo M(a)t(å)r\ăi wt(\) ÷(å) ñtnago i 
jivotvor1ºaƒo Cr(å)ñta, i wt(\) S(v™)tîh(\) vr\h(ov)nih(\) vï Aï(o)ñ(to) l\, i 
wt(\) S(v™)tîh(\) tiï Boƒonwñnih(\) Wt(0)ö\ Nicåiñcîh(\) i wt(\) oýñih(\) 
ñ(v™)tîh(\). I taco ïoäobån(\) Ï(uä)11 ïr1äatål6 i ïr\ cl1tom(\) Arï6.

A na cr1ïoñt(0) i ïotvr\jäånïå vål1li åñmi v1rnomu bol1r6 naøåmu 
Bratåi tråtomu loƒofåt(u ) ïiñati i ïr(iv™ñ)iti ïå÷™t(0) naøu c\ ñåmoý 
naøåmu liñtoý.

Îý Su÷av1 (v l)1t(o) =qöca 6l(ïå) q ä(0)n(\).

† Din mila lui Dumnezeu, noi, Alexandu voievod, domn al Ţării Moldovei. 
Facem cunoscut cu această carte a noastră tuturor care o vor vedea sau o vor auzi. 
Iată am făcut cu Sfatul nostru şi cu gândul nostru bun şi am dat mătuşii noastre 
cneaghinei Anastasia Coţmanul Mare şi cu cătunele sale care ascultă de Coţmani 
cu numele Suhiveţi şi cu Hliviştea şi Davidăuţi cu toate hotarele sale, iar hotarul de 
jos  – Valeva, iar în faţa Valevei valea care merge prin dumbravă. 

Să-i fie uric şi cu toate veniturile în timpul vieţii ei, iar după viaţa ei ca să fie 
Coţmanul Mare şi cu acele cătune scrise mănăstirii Sfântului Nicolae de la Rădăuţi 
ca să-i fie cu tot venitul în vecii vecilor, unde sfântrăposaţii strămoşii noştri odihnesc.

Iar pentru acele mai sus scrise este credinţa domniei noastre scrise mai sus 
Alexandru voievod şi credinţa copiilor noştri şi credinţa boierilor noştri: credinţa 
panului Stanislav Rotămpan, credinţa panului Mihăilaş, credinţa panului Vlad 
vornic, şi credinţa fratelui lui panului Cârstea ceaşnic, credinţa panului Grincă, 
credinţa panului Ioan, credinţa panului Ioan vornic, credinţa panului Iugşa, credinţa 
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panului Iliaş, şi credinţa panului Stan al lui Burlea, credinţa panului Jurjea şi credinţa 
tuturor boierilor moldoveni, mari şi mici.

Iar după viaţa noastră cine va fi domn al ţării noastre, ori din copiii noştri, ori din 
fraţii noştri ori din neamul nostru, acela să nu strice dania şi confirmarea. Iar cine se 
va încumeta şi va strica dania şi întărirea unul ca acesta să fie blestemat de Domnul 
Dumnezeu şi de Preacurata lui Maică şi de cinstita şi dătătoarea de viaţă cruce şi 
de Sfinţii de frunte 12 Apostoli, şi de 318 Sfinţi purtători de Dumnezeu Părinţi de 
la Nicheea şi de toţi sfinții. Şi unul ca acela să fie asemenea lui Iuda trădătorul şi 
blestematul Arie.

Iar pentru tărie şi confirmare am poruncit credinciosului nostru boier Bratei al 
treilea logofăt să scrie şi să atârne pecetea noastră către această scrisoare a noastră.

În Suceava în anul 6921 <1413> iulie 6 zile.
AGAD, Zbiόr Czołowskiego, Varia Variorum, Dosarul 691, fila 5, text slavon.

O traducere românească din sec. XVII, fila 4. Mf. 39298 la AGAD 

EDIŢII: Dimitrie Dan, Cronica Episcopiei de Rădăuţi, cu apendice de docu-
mente slavone, originale şi traduse şi mai multe ilustraţiuni, Viena, 1912, p.  191-192 
(extras germ., după I.Bogdan, şi trad.); Mihai Costăchescu, Documente moldove-
neşti înainte de Ştefan cel Mare, publicate de ..., vol. I (1374-1437), Iaşi, „Viaţa 
românească”, 1931, p. 101-102 (trad. după I. Bogdan); Documente privind istoria 
României, veacul XIV, XV, A. Moldova, vol. I (1384-1475), Bucureşti, Editura Aca-
demiei, 1954, p. 31-32 (trad. după M. Costăchescu); Documenta Romaniae Histori-
ca, Seria A. Moldova, vol. I (1384-1448), volum întocmit de C. Cihodaru, I.  Caproşu 
şi L. Şimanschi, Bucureşti, Editura Academiei, 1975, p. 49-50, nr. 35 (copie germ. şi 
trad. după I. Bogdan şi ediţii).

† Cu mila lui Dumnedzău, eu bunul creștinul Alecsandru voievoda, cu mila lui 
Dumnedzău domn Țării Moldovei. Facem sémne cu aiastă carte a noastră toți pre câți 
vor căuta sau cu audzul vor audzi cum dumnea mea am făcut cu bună bucuriia méle 
și cu a nostru bun gând și am dat noi soacrei noastre giupâneasa Anastasiia Coțmanii 
cei mari și cu toate satele sale și cu toată marginea lor, iar mai gios de marginea 
Valevii împrotiva satului Valevii unde merge dirept la dumbravă ...1 cu tot venitul la 
viiața dumisale, iar după viiața ei aceea ce sânt Coțmanii Mari și cu toate satele ce 
sânt mai sus scrise să fie lui S(fe)tâi Necolai și sfintei ep(i)sc(o)pii Radăuților ocină 
cu tot venitul în veaci de veaci unde să odihnesc strămoșii noștri la acel sv(â)nt loc.

Iar acelea ce mai sus sânt scrise iaste credința domniei méle bunului creștin 
Alecsandru voievod și credința fiilor noștri, și credința alor noștri boiari credinciosul 
Stanislav Rotămpan, și credința a lui Vlad vornicul, și a fratelui său Cr(â)stea 
păharnicul, și credința giupânului Grincăi, și credința giupânului Ioan, și credința 
giupânului Ioan vornicul, și credința giupânului Iugșin, și credința giupânului Iliiaș 

1 Șters.
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și credința giupânului Stan Burlici, și credința giupânului Giurgea, și credința a toți 
boiarii Moldovei celor mari și celor mici.

Iar după viiața noastră carele va fi domn a noastre țări au din feciorii noștri sau 
dintru frații noștri, sau dintru semențiia noatră acela ca să n-aibă a strica a noastră 
dare și întărire. Iar cine va strica și va răsipi a noastră dare și întărire acela ca să fie 
blăstămat de la domnu Dumn(e)dzău și de la Preacinstită Maica svinții sale, și de 
la cinstită ce iaste făcătoare de viață Crucé, și de la aceia ce sânt mai mari 12 Ap(o)
s(to)li, și de la 318 Svinți O(t)ți și cunoscuți a lui D(u)mn(ă)dzău carii au fost în 
Săbor Nechiiului și de toți svinții și să fie asémenea Iudei care au fost vândzător lui 
D(u) m(n)edzău și cu cela ce iaste proclețit de trii ori Ariia.

Iar spre mai mare tocmire și întărire am învățat domniia mea credincios boiarinul 
nostru Bratea al treilea logofet să scrie și să leage a noastră peceate cătră această 
carte a noastră.

Și s-au scris în trâgul Suceava când au fost numărul ailor din zidirea lumiii 6921 
de ai, luna lui iuli 6 dzile.

AGAD, Zbiόr Czołowskiego, Varia Variorum, Dosarul 691, fila 5. 
O traducere românească din sec. XVII, fila 3. Mf. 39298 la AGAD

GENEALOGICAL DETAILS REGARDING THE BOGDĂNEŞTI DYNASTY. 
ANASTASIA DAUGHTER OF LAŢCO VODA

The study addresses several controversial issues that have arisen in Romanian 
historiography over time. It is about the person of Anastasia who benefited from 
a gift from Alexander the Good in 1413. The form of the document that arrived 
until recently was a defective one. With the discovery of the Slavonic text of this 
document, several issues are resolved. The study addresses, besides the problems 
appeared in the research of the Bogdăneşti genealogy, also the political realities in 
the space where are formation Moldavia and the interactions of our dynasty with that 
of the nearby areas.

Key-words: Alexandru cel Bun, Anastasia fiica lui Laţcu, Rădăuţi, Moldova, 
Podolia.
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Alexandru BEJENARU

POZIŢIILE ISTORIOGRAFIEI UCRAINENE PRIVIND
PROBLEMA ŢĂRII ŞIPENIŢULUI

Problema Țării Șipenițului, odinioară o regiune de frontieră între Țara Moldovei 
și Regatul Poloniei în Evul Mediu târziu, precum și întrebările legate de originea 
acestei regiuni, hotarele sale aproximative și locul său în procesele legate de 
destrămarea Cnezatului Halici-Volânia, constituirii Țării Moldovei și a frontierei 
moldo-polone la mijlocul secolului XIV au început să fie abordate preponderent în 
cadrul istoriografiei române și ucrainene încă de la începutul secolului XX. Scopul 
principal al acestui articol constă în sintetizarea principalelor idei expuse în cadrul 
școlii istorice ucrainene privind problema Țării Șipenițului, atrăgând atenția asupra 
etapelor principale în evoluția cercetării acestui subiect și a caracteristicilor lor 
distincte.

Startul discuțiilor privind istoria acestei regiuni a fost dat încă în ultimii ani 
de existență a Imperiului Austro-Ungar de către cercetătorii istoriei Bucovinei, 
Ion I. Nistor și Myron M. Korduba, cei doi reprezentanți ai istoriografiei române 
și, respectiv, ucrainene. Trăsătura principală a acestei perioade în istoria studierii 
problemei Țării Șipenițului constă în apelarea și interpretarea izvoarelor narative 
cunoscute la începutul secolului XX. Totodată, trebuie de subliniat faptul că pozițiile 
enunțate pentru prima dată în cadrul istoriografiei ucrainene au fost formulate în 
contextul polemicii lui M. M. Korduba cu I. I. Nistor, care s-a desfășurat pe paginile 
studiilor publicate între anii 1906-1910. Aceste opinii expuse de către cei doi istorici 
s-au încadrat în controversa generală privind evoluția hotarului de nord al Țării 
Moldovei până la sfârșitul domniei lui Ștefan cel Mare și a anticipat în mod simbolic 
revendicările române și ucrainene privind viitorul pământurilor fostului ducat al 
Bucovinei după încheierea Primului Război Mondial.

M. M. Korduba atrage pentru prima dată în istoriografia ucraineană atenția 
asupra Țării Șipenițului în articolul său dedicat hotarului moldo-polon din Pocuția 
până la moartea lui Ștefan cel Mare. Atitudinea sa față de pozițiile istoriografiei 
române arată clar caracterul polemic al studiului său: în opinia lui M. M. Korduba, 
istoricii români de până atunci s-au preocupat ocazional și destul de puțin de acest 
subiect, limitându-se doar la afirmații și presupuneri generale 1.

În viziunea istoricului ucrainean, extremitatea de sud a teritoriilor Cnezatului 
Halici-Volânia în prima jumătate a secolului al XIII-lea ar fi ajuns până la mijlocul 
cursului râului Bistrița la est de Carpați. Afirmația dată este argumentată de 

1 М. Кордуба, Молдавско-польска границя на Покутю до смерти Стефана Великого, în: «Науковий 
збiрник присвячений професорови Михайлови Грушевському», Львов, 1906, p. 158.
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M.  M.  Koruba prin referințe la textul Cântecului despre oastea lui Igor, precum și 
la actul emis de regele Ungariei Andrei al II-lea (1205-1235), în care oferea în danie 
scrabnicului Denis localitatea Seiplac din partea de nord-est a Transilvaniei. Conform 
acestui act regal, hotarele așezării s-ar fi întins „...de-a lungul râului Șaio, afluentul 
marelui Someș, până la izvoarele Budakului, care se varsă în Șaio, până la munții 
lui Climent, la răsărit de orașul Bistrița, iar de acolo până la hotarul rus”. După 
invazia tătară din 1240-1241, în izvoarele documentare ulterioare nu este descrisă 
o frontieră exactă în zona est-carpatică de nord dintre Hoarda de Aur și Cnezatul 
Halici-Volânia 2.

Bazându-se doar pe știrile despre luptele cneazului Halici-Volâniei Daniil 
Romanovici (1205-1264) cu tătarii și mențiunile letopisețului ruso-lituanian despre 
ocuparea Podoliei de către frații Koriatovici, M. M. Korduba a încercat să determine 
limitele frontierei haliciano-tătare, considerând că teritoriile de la sud de linia dintre 
locul confluenței râului Strypa cu Nistru și lanțul munților Carpați ar fi ajuns sub 
dominația tătară, adică toată Pocuția și cursul mijlociu al Nistrului. Această concluzie 
este formulată în baza absenței în mod similar a mențiunilor Colomeei (principalului 
centru urban al Pocuției) și Bakotei (fortificație importantă de pe teritoriul Podoliei) 
în componența Cnezatului Halici-Volânia după domnia lui Daniil Romanovici 3.

Astfel, Țara Șipenițului ar fi fost în sfera de influență tătărească până la mijlocul 
secolului al XIV-lea, dar ar fi avut totodată parte și de o existență autonomă. 
M.  Korduba se îndoia în capacitatea forțelor lui Cazimir al III-lea cel Mare (1333-
1370) de a ocupa acest teritoriu aflat în afara frontierelor Halici-Volâniei în contextul 
luptelor pentru teritoriile acestui cnezat cu lituanienii și tătarii. Sprijinindu-se pe 
relatările lui Jan Długosz și Filippo Buonaccorsi Callimaco despre lupta de la 
Plonini, istoricul ucrainean ajunge la concluzia că Țara Șipenițului deja aparținea 
Țării Moldovei în momentul bătăliei, datând-o în 1358 4. Șipenițul ar fi fost centrul 
acestei țări, iar frontierele sale de sud s-ar fi răspândit până la pădurile Bucovinei, 
frontierele de nord – cursul Nistrului, frontierele de răsărit - până la Hotin, iar cele 
de apus – între Hmelev și Sneatân. Partea de nord a Țării Șipenițului, în această 
delimitare geografică propusă de M. Korduba, a fost pierdută de Țara Moldovei 
conform tratatului de hotar moldo-polon din 1433 și recuperată de către Ștefan cel 
Mare după eșecul expediției lui Ioan Cazimir din 1497 5.

Contribuțiile lui M. M. Korduba în cercetarea problemei Țării Șipenițului vor 
rămâne unice pentru istoriografia ucraineană până în a doua a jumătate a secolului 
XX. Odată cu începutul perioadei postbelice, are loc o reactivizare a cercetărilor 
istoricilor ucraineni în această direcție, încât putem să vorbim despre existența a două 
curente paralele distincte: cea ucraineană sovietică și cea a emigrației ucrainene. 

2 Ibidem, pp. 158-159.
3 Ibidem, pp. 160-161.
4 Ibidem, pp. 162-166.
5 Ibidem, pp. 166-167, 176, 178.
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Comparând pozițiile expuse de reprezentanții acestor două curente, școala istorică 
din Republica Sovietică Socialistă Ucraineană a avut o abordare mai constructivă 
spre deosebire de istoricii ucraineni aflați în Occident. În mod deosebit s-a pus 
accentul pe realizarea cercetărilor arheologice sistematice, organizate din 1948 
de către Universitatea de Stat din Cernăuți și Muzeul Regional de Etnografie din 
Cernăuți, precum și pe expedițiile Institutului de Arheologie al Academiei de Științe 
a URSS și cele ale Academiei de știinșe a RSSU. În rezultat, în peste 300 de localități 
din Bucovina de Nord a fost descoperite obiecte arheologice datate între secolele 
X-XIV, care au fost atribuite perioadei Rusiei Kievene și Haliciene 6.

Principalul exponent al viziunii istoriografiei RSSU privind Țara Șipenițului a 
fost arheologul ucrainean Boris Timoșiuc. În monografia sa Давньоруська Буковина 
publicată la Kiev în anul 1982, care însumează rezultatele cercetărilor sale privind 
istoria medievală a Bucovinei în perioada Rusiei Kievene și Haliciene, autorul 
apreciază negativ contribuțiile istoriografiei românești interbelice, și în special a 
lui T. Bălan, care „...încercau să demonstreze că acest teritoriu (Bucovina – n.n.) a 
început să fie populat activ și să înflorescă doar din secolul al XIV-lea, când a ajuns 
sub puterea domnilor moldoveni...” 7.

În baza cercetărilor arheologice efectuate la siturile mai multor localități 
fortificate din nordul Bucovinei, B. Timoșiuc susținea că teza cuceririi și pierderii 
acestor pământuri de către Halici-Volânia după invazia lui Batu din 1241 nu are nici 
un temei 8. Discutând în particular cazul localităților și fortărețelor de pe teritoriile, 
care vor fi ascoiate cu Țara Șipenițului, arheologul ucrainean atribuia edificarea 
cetăților Hotinului și a Țeținei cnezilor Halici-Volâniei. În urma cercetărilor realizate 
la cetatea Hotinului, istoricul ucrainean a ajuns la concluzia că această localitate a 
fost ridicată în a doua jumătate a secolului XIII pe locul unei fortărețe slave mult mai 
vechi. Prima cetate de piatră avea o suprafață de 2 ha în secolele XIII-XIV, dar a jucat 
un rol defensiv important 9. De asemenea, B. Timoșiuc nota existența a două straturi 
de ziduri, pe care le datează din secolele XIV și XV respectiv 10, în timp ce ruinele 
unei clădiri de cărămidă și piatră împreună cu rămășițele de frescă și ornamente erau 
datate nu mai târziu de secolul XIII. În baza acestor observații, istoricul susținea că 
Hotinul a fost construit în perioada activă de luptă a Halici-Volâniei cu Hoarda de 
Aur în a doua jumătate a secolului XIII.

Cât despre Țețina, B. Timoșiuc remarcă faptul, că această fortăreață a fost 
ridicată „fie de către cnezii halicieni, care în a doua jumătate a secolului XIII au dus 
politica de consolidare a cetăților de frontieră, fie de către domnii moldoveni, care 

6 Б. О. Тимощук, Давньоруська Буковина, Київ: Наукова думка, 1982, pp. 3-4.
7 Ibidem, p. 3.
8 Б. О. Тимощук, Шипинська земля за археологічними даними, în: «Минуле і сучасне Північної 

Буковини», 1973, 2, pp. 95-96.
9 Ibidem, p. 23.
10 Ibidem, p. 96.
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în a doua jumătate a secolului XIV luau măsuri pentru consolidarea hotarelor noului 
lor principat, în componența căreia intrau pământurile Bucovinei vechi rusești” 11. 
Comparând descoperirile de la Țețina cu cele de la situl Perebâkovsk (aflat lângă 
satul Zelenaia Lipa; datate în a doua jum. a sec. XIV - prima jum. a sec. XV), istoricul 
ucrainean ajunge la concluzia că schemele lor de apărare sunt similare și, respectiv, 
au fost edificate în același timp de cnezii Halici-Volâniei 12.

Concluzionând observațiile sale privind siturile arheologice medievale din 
regiunea Cernăuți a RSSU, B. Timoșiuc afirma că Cnezatul Halici-Volâniei a 
continuat să exercite controlul său asupra teritoriilor Bucovinei de Nord (care 
coincid în mare parte cu frontierele Țării Șipenițului) până la destrămarea acestui stat 
la mijlocul secolului XIV 13. În viziunea istoricului ucrainean, „...Țara Șipenițului 
era parte a Rusiei Haliciene, care din mijlocul secolului XIV a ajuns sub autoritatea 
boierilor moldoveni. În componența Voievodatului Moldovean ea a păstrat pentru 
un timp autonomie, care treptat s-a pierdut”. De asemenea, B. Timoșiuc credea că 
centrul politic al acestei țări ar fi fost însăși Șipenițul, localitate a cărui nume purta 
numele regiunii în cauză 14.

Ținând cont de argumentele expuse mai sus, mesajul principal al lui B. Timoșiuc 
și a întregii școlii istorice a RSSU s-a concentrat totuși mai mult pe justificarea 
prezenței Bucovinei de Nord în componența URSS în rezultatul evenimentelor 
celui de-al Doilea Război Mondial, indicând clar existența unei conotații politice 
substanțiale în curentul sovietic al istoriografiei ucrainene. În pofida acestui fapt, 
instrumentele de cercetare utilizate și baza de izvoare istorice utilizate în studierea 
problemelor istoriei medievale a Bucovinei plasează istoriografia RSSU la un 
nivel de calitate mai înaltă față de afirmațiile mult mai tendențioase ale emigrației 
ucrainene din Occident.

Viziunile acestui din urmă curent al istoriografiei ucrainene postbelice în ceea 
ce privește problema Țării Șipenițului au fost exprimate de către Arkadii Jukovskii 
și Ivan Novosivskii în cadrul volumului colectiv de studii Буковина - ii минуле i 
сучасне, publicat la Paris, Philadelphia și Detroit în 1956. A. Jukovskii este autorul 
unui studiu general privind istoria Bucovinei, în timp ce I. Novosivskii a înserat 
pe paginile aceluiași volum trecutul regiunii prin prisma tratatelor internaționale. 
Instrumentele de cercetare a celor doi istorici în mare parte nu au evoluat semnificativ 
față de etapa antebelică, rezumându-se doar la utilizarea izvoarelor narative cunoscute 
la mijlocul secolului XX și interpretarea acestora.

A. Jukovskii susținea că Țara Șipenițului a fost o „...formațiune ucraineană 
pe teritoriul Bucovinei... cândva autonomă...” în anii dominației Hoardei de Aur 

11 Ibidem, p. 97.
12 Ibidem, p. 98-99.
13 Ibidem, p. 98.
14 Ibidem, p. 21.
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la răsărit de Carpați. Această „formațiune” ar fi fost inițial parte componentă a 
Cnezatului Halici-Volânia, iar în urma destrămării acestui stat, Șipenițul ar fi fost 
complet independent între anii 1340-1349. Statutul dat s-ar fi menținut până la 
recunoașterea suzeranității polone în 1349 în contextul succeselor lui Cazimir al 
III-lea în lupta pentru moștenirea teritoriilor Halici-Volâniei. Istoricul ucrainean 
menționează că la sfârșitul secolului XIV Țara Șipenițului ar fi intrat în componența 
Țării Moldovei, fără însă a specifica modul cum s-ar fi ajuns la acest fapt 15. Acest 
subiect este în mod particular important, fiindcă intrarea Șipenițului în posesiunile 
domnilor Moldovei nu putea să se producă decât cu acordul sau în pofida Regatului 
Poloniei, dacă am accepta versiunea expusă de către istoricul ucrainean aflat în 
emigrație. I. Novosivskii propune o versiune mai detaliată față de expunerile lui 
A. Jukovski, susținând că împreună cu Pocuția au ajuns sub stăpânirea de facto a 
Poloniei și teritoriile Bucovinei după 1342, iar în 1387 „...regele Jagiello (Vladislav 
al II-lea) a cucerit... Galiția împreună cu o parte a Bucovinei, cel puțin așa numita 
Țară a Șipenițului...”. Istoricul ucrainean susținea în continuare că Țara Șipenițului 
ar fi fost odinioară un tot întreg cu Pocuția 16. A. Jukovskii, dimpotrivă, afirma că în 
rezultatul rivalităților moldo-polone pentru Țara Șipenițului în secolul XV, regiunea 
dată a rămas în continuare în componența Moldovei și „...a încetat să mai existe ca 
unitate distinctă...” 17.

În general, atitudinea autorului privind trecutul Bucovinei este una ultra-
naționalistă, vorbind tot în același studiu al său despre niște „operații de colonizare” 
a „statului ucrainean” (A. Jukovski referindu-se cu acest termen la Cnezatul Halici-
Volânia – n.n.) până la gurile Dunării și până la Tisa, făcând paralele dintre lupta 
Halici-Volâniei cu Regatul Poloniei, Regatul Ungariei și volohi cu „...lupta care în 
diverse forme are loc și în prezent...” 18 – o aluzie directă la evenimentele celui de-al 
Doilea Război Mondial, care s-au desfășurat în Ucraina de Vest. Această idee este 
confirmată mai târziu de aprecierile foarte negative ale lui A. Jukovski a istoriei 
contemporane a Bucovinei: prezența Bucovinei în componența Regatului României 
este văzută de emigrantul ucrainean ca o altă „ocupație” străină, iar guvernarea 
română – în calitate de „nou uzurpator”; evenimentele din Bucovina după 22 iunie 
1941 sunt apreciate ca o „răscoală ucraineană” care a fost „...din nou succedată de 
agresiunea trupelor române și ocupația totalitară” 19.

15 А. Жуковський, Iсторiя Буковини, în: «Буковина – ii минуле i сучасне», Париж-Филадельфия-
Детройт, 1956, p. 110.

16 И. Новосiвський, Буковина в мiжнародих договорах, în: «Буковина – ii минуле i сучасне», Париж-
Филадельфия-Детройт, 1956, pp. 850-851.

17 А. Жуковський, Iсторiя Буковини, în: «Буковина – ii минуле i сучасне», Париж-Филадельфия-
Детройт, 1956, p. 110.

18 Ibidem, p. 112.
19 А. Жуковский, Iсторiя Буковини, în: «Буковина – ii минуле i сучасне», Париж-Филадельфия-

Детройт, 1956, pp. 317, 418-419.
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Atitudinea lui A. Jukovskii față de viziunile istoriografiei române este foarte 
negativă: „Majoritatea istoricilor români, care au scris despre trecutul Bucovinei, nu 
au căutat adevărul istoric..., urmărind să utilizeze reprezentările distorsionate pentru 
scopuri politice” 20. În mod special el critica afirmațiile lui I. I. Nistor pentru faptul 
că istoricul român a pus sub semnul îndoielii teza originii autohtone a ucrainenilor 
din Bucovina în folosul ideii autohtonității românilor de aici. Nu este în plus să 
menționăm, că A. Jukovski s-a oprit în detalii asupra expunerii teoriei imigraționiste a 
originii poporului român doar pentru a se subsemna complet la ideile acestei teorii 21, 
demonstrând astfel propriile sale simpatii față de ideile naționalismului ucrainean.

A treia etapă în cercetarea problemei Țării Șipenițului în istoriografia ucraineană 
va avea loc în perioada post-sovietică, când are loc o revitalizare a discuțiilor în jurul 
acestui subiect. Principalii reprezentanți ai școlii istorice ucrainene sunt în mare parte 
istoricii bucovineni și colaboratori ai Universității din Cernăuți, Oleksandr Masan, 
Igor Voznâi, Oleksii Balukh. Trăsătura principală a acestei etape constă în critica 
și reevaluarea opiniilor expuse în anii precedenți. De exemplu, O. Masan contestă 
opinia expusă de B. Timoșiuc privind identificarea loc. Șipeniț cu principalul centru 
politic al Țării Șipenițului, susținând că Șipenițul niciodată nu a jucat un asemenea 
rol 22. O. Balukh contestă ideea istoriografiei ucrainene privind existența unor teritorii 
ucrainene autonome în componența Țării Moldovei, considerând-o ca fiind complet 
neîntemeiată. Ce-i drept însă, autorul consideră că teritoriile dintre Nistru și Prut și în 
partea superioară a râurilor Suceava și Siret erau populate preponderent de ucraineni, 
păstrând vechea poziție acceptată în istoriografia ucraineană 23.

Mai multe opinii au fost exprimate în cadrul școlii istorice contemporane din 
Ucraina privind etimologia numelui cetății Hotinului, ca unul din principalele centre 
ale Țării Șipenițului. Ferhad Turanly a înaintat ipoteza originii numelui localității de pe 
malul Nistrului de la cuvântul „hut” de origine turcică, care ar însemna „pește mare”. 
Alți istorici ucraineni împărtășesc în schimb ideea existenței numelui Hotinului din 
momentul întemeierii cetății respective. O. Masan echivala acest toponim cu numele 
de bărbat Hotin, care ar fi fost răspândit în secolele XI-XII și ar fi avut semnificația 
originală de „cel dorit”, „cel așteptat”. Această idee a fost preluată și dezvoltată 
de către D. Bucico, care considera că denumiri precum Hotinul, Hmelevul ș.a. ar 
proveni de la onomastica slavă păgână. S. Pivovarov și I. Voznâi au formulat o altă 
viziune referitor la etimologia Hotinului, propunând versiunea identificării cetății 
de pe Nistru cu localitatea veche rusească Plav de pe același fluviu și argumentând 

20 Ibidem, p. 115.
21 Ibidem, pp. 117-119.
22 О. Масан, Буковина як об’єкт міжнародних відносин з давніх часів до 1774 р., în: Ботушанський 

В. М. (відп. ред.). «Буковина в контексті європейських міжнародних відносин (з давніх часів 
до середини ХХ ст.)», Чернівці: Рута, 2005, pp. 29.

23 А. В. Балух, «Шипинская земля»: истоки и судьба, în: «Stratum plus», № 6, 2010, p. 30.



85

această ipoteză prin absența oricăror mențiuni documentare ale Hotinului până în 
secolul XV. 24

Cât despre esența Țării Șipenițului și statutul său politic, I. Voznâi remarcă că 
„...în prima jumătate a secolului XV prin Țara Șipenițului numeau partea de nord 
a Principatului Moldovean populată de ucrainenei; teritoriile sale aproximativ coin-
cideau cu teritoriile actualei regiuni Cernăuți”, iar unul din demnitarii lui Alexandru 
cel Bun menționat în anul 1404, Hotco de Țețina, ar fi fost „...un feudal de origine 
ucraineană, evident, unul din descendinții boierilor, care au guvernat aici (în Țara 
Șipenițului – n.n.) în timpul existenței Cnezatului Halician”. Această din urmă opi-
nie va fi împărtășită și de către O. Balukh 25. Orașele Șipenițului împreună cu întreaga 
Bucovină ar fi trecut către mijlocul secolului XIV sub autoritatea regelui Ludovic I al 
Ungariei (1342-1382) în circumstanțele împărțirii teritoriilor fostului cnezat Halici-
Volânia cu Regatul Poloniei. Ulterior, regele Ungariei ar fi inclus Țețina 26.

Cea mai complexă analiză a problemei Țării Șipenițului se regăsesc în studiile 
istoricului ucrainean O. Balukh. În viziunea sa, Țara Șipenițului a fost o entitate 
politică distinctă cu voievozi proprii, condusă de Ștefan și Petru atestați în relatarea 
lui J. Dlugosz referitor la episodul bătăliei de la Plonini. Istoricul ucrainean subliniază 
în acest context opinia lui O. Masan, care consideră că instituția voievodală dublă din 
Țara Șipenițului și-ar fi datorat existența sa practicii existenței tipului de guvernare 
similară în pământurile ucrainene occidentale 27. Tot același O. Balukh remarcă o 
altă particularitate importantă a problemei Șipenițului – numele acestei regiuni a 
fost utilizat preponderent de către polonezi. Regiunea dată nu ar fi avut un centru 
politic comun, fiindcă aici au existat trei centre: Hotin, Țețina și Hmelev. Numele de 
Șipeniț provine de la localitatea omonimă, care era prima localitate majoră pe calea 
din Polonia spre Moldova, de unde diplomații poloni au extins denumirea respectivă 
asupra întregii provincii dincolo de Șipeniț. Teritoriile de nord ale Moldovei, numite 
de polonezi Țara Șipenițului, ar fi fost subdivizate în trei voloste din jurul Hotinului, 
Țeținei și Hmelevului 28.

O. Balukh susține că Țara Șipenițului a fost odinioară parte componentă a Halici-
Volâniei până la mijlocul secolului XIV și în virtutea acestui fapt regii Poloniei au 

24 I. П. Возний, Історія вивчення, етапи формування та розвитку середньовічного Хотина, în: 
«Сумська Старовина». № XXХVI-XXХVII, 2012, p. 11; I. П. Возний, Міста другої половини 
ХІІІ–ХІV ст. між Верхнім Сіретом та Середнім Дністром: історія досліджень та етапи 
формування, în: «Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині», 2016, Вип. 20, 
pp. 196-197.

25 А. В. Балух, «Шипинская земля»: истоки и судьба, în: «Stratum plus», № 6, 2010, p. 34.
26 I. П. Возний, Міста другої половини ХІІІ–ХІV ст. між Верхнім Сіретом та Середнім Дністром: 

історія досліджень та етапи формування, în: «Матеріали і дослідження з археології Прикар-
паття і Волині», 2016, Вип. 20, pp. 200-201.

27 О. Масан, Буковина як об’єкт міжнародних відносин з давніх часів до 1774 р., în: Ботушансь-
кий В. М. (відп. ред.). «Буковина в контексті європейських міжнародних відносин (з давніх 
часів до середини ХХ ст.)», Чернівці: Рута, 2005, pp. 33-34.

28 А. В. Балух, «Шипинская земля»: истоки и судьба, în: «Stratum plus», № 6, 2010, p. 30.
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înaintat pretenții asupra acestui teritoriu, văzându-se ca succesori a fostului cnezat 
rusesc. În aprecierea sa, la vest hotarele Țării Șipenițului treceau între Sneatân și 
Hmielev, la est - linia care conectează Hotinul cu Siretul, la sud se extindea până la 
pădurile de deasupra Prutului și Siretului, iar la nord se întindea până la Nistru 29.

După eșecul forțelor Poloniei împotriva voievodului Petru în bătălia de la Plonini 
(datat de istoricul ucrainean în 1367), următoarea intervenție împotriva Moldovei ar 
fi fost organizată de Władysław Opolczyk, guvernatorul Galiției numit de regele 
Ungariei și Poloniei Ludovic I între anii 1372-1378. Profitând de moartea lui Lațcu 
în 1374, Opolczyk va lansa o campanie în Moldova, înscăunându-l pe protejatul său 
Iurie (Jurj). Pentru sprijinirea noului voievod vor fi lăsate garnizoane maghiare pe 
teritoriul Țării Șipenițului, în special în Țețina, unde descoperirile arheologice indică 
existența monedelor și armamentului de tip occidental european. Situația respectivă 
nu va dura însă pentru mult timp, deoarece Iurie se va refugia în Galiția, primind 
azil de la Wladyslaw Opoloski, iar în Moldova din 1377 nou domn al Moldovei va 
deveni Petru Mușat, care a recuperat imediat pozițiile pierdute în Țara Șipenițului 30.

În viziunea lui O. Balukh, jurământul de credință din 1387 al domnului Moldovei 
Petru Mușat către regele Poloniei Władysław al II-lea Jagiełło (1386-1434) și oferirea 
împrumutului bănesc din 1388 cu condiția gajului asupra Pocuției și orașului Halici 
demonstrează recunoașterea de către Polonia a apartenenței Țării Șipenițului la Țara 
Moldovei către momentul încheierii acestor înțelegeri 31.

O. Balukh atrage atenția asupra momentului sosirii de partea polonezilor la înce-
putul războiului cu Ordinul Teutonic pe 30 septembrie 1409 în comandamentul Oste-
rode la hotarul cu Mazovia a 800 de valahi, interpretând prezența acestui detașament 
ca ajutor trimis de Alexandru cel Bun (1400-1432) către Władysław al II-lea Jagiełło. 
Istoricul ucrainean aderă la ipoteza lui O. Masan și O. Fedoruk că acest detașament a 
fost probabil originar din Țara Șipenițului, care nu avea nevoie de o apărare specială 
în contextul alianței dintre Polonia și Țara Moldovei. Conform lui O. Balukh, însuși 
detașamentul ar fi fost compus din ucraineni și moldoveni, iar în fruntea sa s-ar fi aflat 
unul din starostii Țării Șipenițului, posibil chiar starostele cetății Țețina 32.

O. Balukh preia opinia cercetătoarei polone I. Czamanska privind faptul că în 
urma intervenției lui Alexandru cel Bun în Războiul de la Luțk din 1431 forțele 
Poloniei au trecut Nistrul și au cucerit Țara Șipenițului împreună cu cetatea Hotinului, 
precum și opinia lui O. Masan că luptele pe teritoriul Țării Șipenițului au continuat și 
în iarna-primăvara anului 1433 între forțele polone și moldovene pe timpul domniei 
lui Iliaș I. Ocupația polonă a acestei regiuni s-ar fi terminat prin tratatul de hotărnicie 

29 Ibidem, p. 35.
30 Ibidem, pp. 30-31.
31 Ibidem, pp. 31-32.
32 А. В. Балух, Історія північної частини Буковини у контекстi молдавсько-польських вiйськово-

полiтичних вiдносини за часiв Олександра I Доброго (1400-1432 рр.), în: «Питання історії 
України», 2008, т. 11, p. 176.
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din 13 decembrie 1433 dintre Vladislav al II-lea și Ștefan al II-lea, prin care regele 
Poloniei a retrocedat Țețina și Hmielevul în folosul domnului Moldovei 33.

Cât despre jurământul de credință a lui Iliaș I din 1436 regelui Vladislav al III-
lea, în care domnul Moldovei promitea cedarea Țării Șipenițului cu orașele Hotin, 
Țețina și Hmielev în calitate de compensație Poloniei, O. Balukh remarcă că această 
promisiune așa și nu a fost îndeplinită, dat fiind faptul că în fruntea Hotinului și 
Țeținei se aflau în continuare starostii moldoveni Manoil și, respectiv, Șteful. 
Istoricul ucrainean apreciază semnificația acestui act ca semn al îndoielilor domnului 
Moldovei în capacitatea sa de a păstra tronul și din această cauză a transmis Hotinul, 
Țețina și Hmielevul împreună cu volostele în favoarea soției sale Maria, sora reginei 
Poloniei Sofia Holszanska34.

După 1436 termenul „Țara Șipenițului” dispare din documentele epocii, pentru 
că acest toponim nu era răspândit în Țara Moldovei sau pentru că Polonia a renunțat 
treptat la pretențiile sale asupra acestui pământ, ceea ce a dus la ieșirea din circuitul 
diplomației polone a acestui termen. În opinia lui O. Balukh, sfârșitul simbolic al Țării 
Șipenițului a avut loc pe timpul domniei lui Petru Aron, care la mijlocul anilor 1450’ 
a desființat volostele Hmelev și Țețina, înființând în schimb volostea Cernăuților 35.

Alte preocupări ale istoriografiei ucrainene în perioada post-sovietică au 
constituit probleme particulare legate de Țara Șipenițului, precum clasificarea și 
analiza principalelor așezări din cursul mijlociu al Nistrului, discutată în mai multe 
articole de către I. Voznâi 36. O. Balukh susține că Hotinul a intrat în componența 
Țării Moldovei în a doua jumătate a secolului XIV în calitate de oraș fortificat. 
Cetatea de la Țețina ar fi fost ridicată în secolul XIV de către domnii moldoveni pe 
locul unei localități slave anterioare cu scopul de întărire a hotarelor țării, jucând un 
rol exclusiv militar 37. Localizarea Hmelevului rămâne însă un subiect neelucidat 
în mod definitiv în continuare; I. Voznâi și O. Masan propun versiunea identificării 
acestei localități cu Perebâkovskul 38, în timp ce O. Balukh își exprimă îndoielile sale 
față de opiniile exprimate anterior în istoriografia ucraineană, susținând că ruinele 
Hmelevului așa și nu au fost încă descoperite până în prezent 39.

33 А. В. Балух, «Шипинская земля»: истоки и судьба, în: «Stratum plus», № 6, 2010 p. 36.
34 Ibidem, p. 37.
35 Ibidem, p. 37.
36 I. П. Возний, Топографiя та типологiя вiдкритих поселень XII-XIV ст. Пруто-Днiстровського 

межирiччя, în: «Археологiя», Київ, 2, 2004, pp. 48-67; I. П. Возний, Історія вивчення, етапи 
формування та розвитку середньовічного Хотина, în: «Сумська Старовина». № XXХVI-
XXХVII, 2012, pp. 5-14; I. П. Возний, Міста другої половини ХІІІ–ХІV ст. між Верхнім 
Сіретом та Середнім Дністром: історія досліджень та етапи формування, în: «Матеріали і 
дослідження з археології Прикарпаття і Волині», 2016, Вип. 20, pp. 191-208.

37 А. В. Балух, «Шипинская земля»: истоки и судьба, în: «Stratum plus», № 6, 2010, p. 32.
38 Возний І., Масан О. Де лежав середньовічний «город» Хмелів, în: «Археологічні студії», 2000, 

pp.  99-100.
39  А. В. Балух, «Шипинская земля»: истоки и судьба, în: «Stratum plus», № 6, 2010, pp. 32-33.
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În concluzie, putem susține că problema Țării Șipenițului a cunoscut o evoluție 
deosebită în istoriografia ucraineană, fiind puternic influențată nu doar de varietatea 
surselor și instrumentelor disponibile de cercetare istorică, dar și de influența 
contextului politic pe parcursul secolului XX. Din aceste motive, studierea acestui 
subiect a fost dinamică, cele mai semnificative contribuții fiind realizate în anii 
dinaintea Primului Război Mondial, perioada postbelică și cea post-sovietică.

În același timp, diversitatea opiniilor pe subiectele particulare legate de Țara 
Șipenițului nu au dus la modificări semnificative ale aprecierii generale a locului 
și semnificației acestui teritoriu în istoria Bucovinei. Țara Șipenițului este în 
continuare văzută de istoriografia ucraineană ca o parte componentă a Cnezatului 
Halici-Volâniei, care după destrămarea acestui stat la mijlocul secolului XIV a ajuns 
mai târziu sub autoritatea primilor domni ai Țării Moldovei și a devenit un subiect de 
dispute frontaliere dintre Regatul Poloniei și Țara Moldovei. Dialogul istoriografiei 
ucrainene contemporane cu alte școli istoriografice interesate în problema dată ar 
putea oferi un nou stimul pentru studierea continuă a subiectelor ce țin de existența 
și evoluția Țării Șipenițului în secolele XIV-XV.

THE POSITIONS OF THE UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY REGARDING 
THE PROBLEM OF TERRA SEPENICENSIS

The problem of Terra Sepenicensis, a former borderland between the Principality 
of Moldova and the Kingdom of Poland during the Late Medieval Ages, as well as the 
questions regarding the origins of this region, its approximative borders and place in the 
downfall of the Principality of Galicia-Volhynia, formation of the Principality of Mol-
dova and of the Polish-Moldavian frontier in the middle of 14th Century were raised by 
the Ukrainian historians since the beginning of 20th Century. The evolution of Ukrainian 
historiography in the subject of Terra Sepenicensis can be divided into three stages: pre-
WW1 (represented by the works of Myron M. Korduba, Ukrainian historian from Buko-
vina), post-WW2 (which can be further classified into two schools of thought: historio-
graphy of RSSU and of Ukrainian emigrees in the Western countries respectively) and 
post-Soviet stage. Despite the increasing quality of the methodology in researching the 
Terra Sepenicensis, the main positions of the Ukrainian historians remain unchanged  – 
in their opinion, this land was once a part of the Principality of Galicia-Volhynia with a 
mostly Ukrainian population that was far later annexed by the Principality of Moldova 
and became a source of border conflicts with the Kingdom of Poland.

Keywords: Terra Sepenicensis, Ukrainian historiography, Principality of Moldova, 
Hotin, Hmelev, Țețina.
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Victor JUC

IDEI POLITICE PRIVIND FUNCŢIONALITATEA 
UNOR INSTITUŢII ALE PUTERII DE STAT 

DIN ŢĂRILE ROMÂNEŞTI ÎN PERIOADA MEDIEVALĂ

În articolul de față ne propunem să elucidăm contribuția unor oameni poli-
tici și gânditori din epoca medievală și din debutul perioadei moderne din arealul 
românesc, care au pus în discuție și au propus anumite soluții privind două blo-
curi de activități ce țin de politica internă (construcția de stat) și de politica exter-
nă (instituția protoserviciului diplomatic). În particular, vor fi reliefate mai multe 
supoziții privind forma de organizare instituțional-politică a statului Moldova și 
diplomația sa. Ideile propuse și acțiunile întreprinse urmăreau, în diferită măsură, să 
imprime formațiunii statale eficiență maximal posibilă în funcție de diferite obiec-
tive traste, considerate vitale pentru supraviețiure în condițiile neatârnării și ale 
regimului de suzeranitate.

Expresie a interpretării providențialiste a cauzalității evenimentelor istorice, 
ideea despre originea divină a puterii domnitorilor primește în evul mediu românesc 
din secolele al XV-lea și al XVI-lea o nuanță politică menită să contribuie la întări-
rea poziției monarhiei. Dublată de altă idee, a domniei autoritare, aceasta își găsește 
întruchipare în concepția unică despre puterea autocrată a domnitorului, susținută de 
biserică. Acestea se dovedesc a fi reperele fundamentale ale construcției de stat în 
spațiul medieval și modern românesc.

Continuând linia magistrală din trecut, cronografia moldovenească din secolul 
al XVII-lea și prima jumătate a secolului al XVIII-lea a suferit unele modificări. Fără 
a ataca temeiurile regimului monarhic, cronicarii se pronunțau pentru o conducere 
nobiliară, bazată pe ordine strictă, stabilitate și înțelegere mutuală între toate clasele 
din societate. Fiind adepți ai statului nobiliar, cronicarii nu contestă esența divină a 
domniei, ci sunt preocupați mai mult de izvorul monarhiei, considerând că domni-
torii sunt reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ și trebuie să guverneze conform 
modelului și exemplului împărăției divine.

Astfel, Grigore Ureche pledează pentru afirmarea legitimității regimului mo-
narhic în Moldova și punctează asupra misiunii lui progresiste, proslăvind efectele 
lui benefice pentru țară. El susține, precum mai târziu și M. Costin, că Polonia este 
țara cu cea mai desăvârșită orânduire politică, benefică pentru a fi implementată în 
Moldova, instaurarea ei ar putea contribui în mod hotărâtor la dobândirea neatâr-
nării. Fiind adversar al absolutismului domnesc, cronicarul se pronunță în favoarea 
unui regim similar celui din Polonia, unde puterea regelui este îngrădită de nobilime. 
Totodată, Grigore Ureche aduce elogii domniei lui Ștefan cel Mare, care a desăvârșit 
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procesul de centralizare a statului, acest proces fiind dictat, cu predilecție, de con-
junctura externă. Prin urmare, idealul politic al cronicarului este monarhia electivă, 
Moldova trebuie să fie o monarhie eligibilă, respectarea acestui format fiind benefic 
pentru țară, încălcarea lui având repercusiuni tragice. 

Cronicarul militează pentru un stat cârmuit în baza legilor scriese. În Polonia, 
subliniază Grigore Ureche, „nici pe un nobil nu-l va putea lega cineva, nici însuși 
craiul, până când nu-l va birui cu legea”1, iar în Țara Ungurească și Ardeal există 
dreptul de judecată cu craiul. În Moldova nu există astfel de obiceiuri, din cauza 
că lipsesc legile scrise și „cunoaștem că unde nu sunt legi, din voia domnilor mul-
te nedreptăți se fac”2. Prin urmare, gânditorul preconizează conducerea țării de că-
tre monarh și feudali în baza legilor scrie, se pronunță pentru vasalitatea boierilor 
față de domnitor, armonia de credință dintre vasali și suveran, monarhul urmând 
să consulte și să onoreze feudalii. Gânditorul pune în discuție problema drepturilor 
nelimitate ale domnitorului de a dispune de viața supușilor, exprimând opinia că în 
Moldova mulți au pierit fără judecată și fără vină, în calitate de model al bunei orga-
nizări a țării propune Polonia, unde nobilimea „nu așa de crai ascultă, cum de lege”, 
dar nici feudalii „nu au voie să facă cui doresc nedreptăți și să poată provoca după 
bunul lor plac răutății țării”3. În concluzie notăm: cărturarul preferă domnitorii care 
cârmuiesc „cu voia tuturor țării” și cu respectul legii, iar conducătorii care încalcă 
aceste principii, sunt detestați. Vom preciza că invocând necesitatea respectării, el 
urmărea să ajute feudalii ca să nu fie maltratați datorită bunului plac al domnitorilor, 
dat fiind multiplele fărădelegi despre care se relatează în izvoarele scrise.

Miron Costin de asemenea militează pentru o monarhie limitată, cronicarul ac-
centuiază că monarhul trebuie să fie „o matcă fără ac” și să țină cont de aspirațiile 
feudalilor. Dumnezeu a oferit cârmuitorilor țărilor consilieri pe lângă sine, „ce fac 
domnitorii din gândurile sale rar lucru iese cu folos”4. Gânditorul se pronunță pentru 
monarhie cârmuită de consiliul feudalilor, militând pentru consolidarea pozițiilor 
marilor boieri în procesul administrării afacerilor țării. Spre deosebire de predeceso-
rul său, Miron Costin nu admite regicidul, afirmă că monarhul este alesul lui Dumne-
zeu pe pământ, „domnul, ori bun, ori rău... de la Dumnezeu este”5. Feudalii, la rândul 
lor, au dreptul de a nu se supune doar domnitorului tiran. Prin urmare, cronicarul 
nu este adversar al instituției domniei, ci blamează domnitorii răi, lacomi, agresivi, 
nefamiliarizați cu realitățile țării aflate sub conducerea lor. El susține necesitatea 
fortificării puterii de stat, exprimând opinia că țările sunt integre datorită monarhu-
lui, pledând pentru o monarhie cu suveran eligibil, supus autorității nobililor, care ar 
putea avea cuvânt hotărâtor în orientarea politică a țării. 

1 Grigore Ureche. Letopisețul Țării Moldovei, București, 1958, p. 122.
2 Ibidem, p. 143.
3 Ibidem, p. 122-123.
4  Miron Costin. Opere, vol. I, București, 1965, p. 108.
5 Ibidem, p. 143-144.
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Nicolae Costin afirmă în aceeași ordine de aserțiuni că monarhul trebuie să fie 
înconjurat de feudali, militari și savanți. Oricât ar fi de înțelepți și instruiți, suveranii 
au nevoie de sfaturi. Monarhul trebuie să fie un creștin bun: „fericirea este împărăția 
în care stăpânește un creștin adevărat”, scrie cronicarul, și să țină la filosofi și la 
oamenii înțelepți. Consilieri ai domnitorului pot fi numai marii feudali, în timp ce 
boierii mijlocii și mici nu pot îndeplini această funcție. Gânditorul aduce critici la 
adresa lui Dimitrie Cantemir, pentru că acesta nu se sfătuia cu marii feudali și nu 
împărtășea tentativele lui de a consolida monarhia ereditară. Folosind ca argument 
cuvintele lui Cicero că „este cauză nobilă a omorî tiranul, care trebuie îngrădit de 
societate”, cronicarul admite dreptul la rezistență față de tiranie și nu exclude posibi-
litatea regicidului în cazuri extreme, iar monarhia absolută ca formă de guvernământ 
este respinsă din cauza că vine în contradicție cu voința lui Dumnezeu. Prin urmare, 
idealul împărtășit de Nicolae Costin este monarhul care conduce cu concursul larg al 
consilierilor proveniți din marii feudali.

Continuând tradiția cronicărească, Ion Neculce consideră și el că domnitorul 
este alesul lui Dumnezeu pe pământ, se află în fruntea ierarhiei și se bucură de in-
violabilitate. Autoritatea clasei feudalilor de asemenea este de origine cerească, din 
cauza că monarhul, fiind primul printre egali, este ales de aceștia pentru a execu-
ta voința lui Dumnezeu. Participarea nemijlocită a boierilor înțelepți la gestionarea 
puterii de stat este benefică pentru țară și poate conduce spre bunăstarea genera-
lă. Domnitorii răi nu țin cont de sfaturile consilierilor chibzuiți, demni de stimă și 
considerație, și din această cauză sunt dezaprobați de cronicar, el fiind adeptul unor 
domnitori înconjurați de consilieri, reprezentanți ai marilor feudali, buni și pricepuți 
la administrare. Idealul social al cronicarului este o întocmire „așezată”, cu separarea 
tradițională a claselor, cu participarea activă a feudalilor la cârmuire, cu respectul 
privilegiilor istorice.

Așadar, cronicarii observau cu durere în suflet decăderea economică și politică 
a țării, ei propuneau soluții prin care urmăreau modernizarea și sporirea eficienței 
instituțiilor statale, sperând și pe această cale să contribuie la izbăvirea țării de 
aservirea străină. Grigore Ureche exprimă opinia că Moldova poate să se elibereze 
cu forțele proprii, pentru aceasta fiind nevoie de conlucrare efectivă a celor două 
instituții ale statului. Miron Costin consideră că în procesul de eliberare a țării rolul 
decisiv revine marilor feudali, care prin reprezentanții lor vor reuși să aplaneze con-
flictele iscate cu Sublima Poartă și să evite expedițiile de pedepsire în caz de eșec. 
În opinia lui Nicolae Costin, țara poate fi salvată de pieire în cazul când monarhul 
va ține cont de sfaturile consilierilor feudali, iar Ion Neculce spera că feudalii pă-
mânteni, treptat înlăturați de către fanarioți de la marile dregătorii, își vor restabili 
pozițiile și vor putea interveni pe lângă Poartă pentru a micșora birurile percepute.

Analizând teoriile lui Platon, Aristotel și Jean Bodin, cărturarul Nicolae Milescu 
afirmă că cel mai dificil lucru este de a conduce cu oamenii. Din cauza caracterului 
complicat, statul nu poate fi dirijat de o singură persoană, alături de monarh o pon-
dere deosebită trebuie să revină consiliului. Statul a apărut în urma contradicțiilor 
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dintre grupuri opuse de oameni, care prin natura lor se luptă între ele, fapt ce putea să 
conducă societatea spre pieire. Pentru a evita acest deznodământ fatal, a fost nevoie 
de o stăpânire puternică, de un cârmuitor capabil să asigure ordinea și să nu admită 
tulburarea mulțimii. Notăm că spre deosebire de cronicari, care afirmau că puterea 
monarhului este de origine divină, Nicolae Milescu susținea că alegerea unuia dintre 
oameni în calitate de monarh este o întâmplare, puterea lui fiind de proveniență pă-
mântească. Este inadmisibil ca monarhul să țină poporul în frică din cauză că frica 
este numai una – frica de Dumnezeu, iar tirania și batjocura conduc implicit spre rui-
narea statului. Frica promovată de monarh provoacă ura supușilor și este periculoasă 
pentru viața lui. Prin urmare, cărturarul pune în discuție statutul conducătorului, ju-
decându-l din punct de vedere al capacităților de a-și exercita prerogativele și propu-
ne posibilitatea înlocuirii lui cu un individ mai demn, atunci când este incapabil să 
exercite actul administrării.

Concepând statul ca pe un sistem de conducere centralizată, Nicolae Milescu se 
pronunță împotriva abuzurilor și a războaielor interne. El subliniază că toți supușii 
au îndatoriri ce țin de gestiunea puterii de stat, liniștea și bunăstarea oamenilor. 
Bogăția primită prin muncă onestă și propriul talent nu trebuie să provoace invidie, 
iar privilegiile datorate funcțiilor de stat nu pot fi folosite pentru a înjosi oamenii. 
Diminuarea voinței libere, menționează cărturarul, nu este altceva decât rezultatul 
gestiunii nesatisfăcătoare a puterii de stat și poate provoca consecinţe nefaste: orice 
litigiu între oameni trebuie judecat în baza codurilor scrise, stabilite prin lege, ple-
dând, astfel, pentru limitarea autocrației prin legi, considerând că în statul cârmuit 
de un monarh luminat este nevoie de a lichida orice abuz de putere și de a instaura 
ordine și legalitate. Prin urmare, scopul guvernării este asigurarea bunăstării întregii 
societăți, chezășia trăiniciei și a înfloririi statului rezidă în unitatea supușilor, respec-
tarea legilor drepte de către guvernanți, înlăturarea abuzurilor de putere. Monarhia 
este plasată deasupra tuturor grupurilor sociale, ei revenindu-i rolul de asigurare a 
stabilității, securității și bunăstării.

Dimitrie Cantemir de asemenea acordă atenție deosebită problemei organizării 
puterilor în stat și formelor de guvernământ. Enciclopedistul găsea în fruntea statului 
un monarh care conduce în virtutea legilor rațiunii și naturii lucrurilor, monarhia ere-
ditară fiind considerată cea mai bună formă de organizare statală. El pledează pentru 
un monarh luminat, înzestrat cu simțul responsabilității față de țară și de necesitățile 
supușilor, propune la marile dregătorii oameni onești, viteji, devotați patriei, nu se 
călăuzește în mod prioritar la numire de principiul vechimii familiei boierești. Ar-
monia intereselor în stat poate să se bazeze numai pe dreptate, statul prosperă numai 
atunci „când stăpânii miluiesc și ceartă cu dreptate, iar supușii ascultă și slujesc din 
dragoste”6.

Supunând analizei unele forme de guvernământ, Dimitrie Cantemir susține că 
monarhia se bazează pe dreptul ereditar, însă un monarh luminat trebuie să aibă grijă 

6 Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei, Chișinău, 1957, p. 231.



93

de binele societății, dezvoltarea economiei, științei și culturii și, în acest sens, se 
cuvine ca să aibă puteri absolute. Prin urmare, Dimitrie Cantemir apare ca adept al 
teoriei „absolutismului luminat” și consideră că instaurarea în Moldova a absolutis-
mului luminat poate fi înfăptuită cu susținerea feudalilor mici și mijlocii. Sfârșitul 
monarhiei ereditare, odată cu moartea lui Ștefan cel Mare, notează gânditorul, este 
cauza principală a tuturor dezastrelor, care s-au abătut asupra Moldovei, iar atunci, 
când o cer interesele statului, monarhul legitim trebuie să facă uz de forță împotriva 
tentativelor de a-i știrbi din putere, din cauza că asemenea uneltiri ar putea provoca 
disensiuni interne și ar slăbi statul. Tot odată el a respins obținerea puterii în stat prin 
forță sau impunerea unui cârmuitor de către un stat străin.

Schițând planuri de instaurare a monarhiei ereditare, găsim sugesti și referitor 
la raporturile instituției domniei cu biserica creștină. Aceasta se bucură de susținere 
din partea monarhului, care, la rândul său, este dator să supravegheze ca predicile 
fețelor bisericești să corespundă credinței ortodoxe. Astfel, Dimitrie Cantemir caută 
nu atât sprijin, ci supunerea bisericii față de monarh în vederea nu numai a conso-
lidării monarhiei prin asigurarea controlului asupra unei instituții influente, dar și a 
contracarării unor elemente de protestantism, ce se simțeau tot mai vădit în rândurile 
clerului ortodox. El optează pentru autoritatea absolută a monarhului asupra feuda-
lilor, considerând ca întreaga putere de stat trebuie să se afle în mâinile suveranului. 
Domnia absolută ar fi benefică pentru Moldova, slăbirea ei în trecut prin presiuni 
externe a redus din capacitatea statului de a apăra țara de invazii. Ca atare, reintro-
ducerea absolutismului ar fi un pas important spre izbăvirea de aservirea străină, 
considera cugetătorul.

Notăm că și cronicarii, și Dimitrie Cantemir sunt adepți ai teoriilor „ciclurilor 
vârstelor” și „creșterii și descreșterii popoarelor/statelor”. Astfel, Grigore Ureche 
constată „adăugare” și „scădere” în istoria țării; Miron Costin insistă mai mult asu-
pra „scăderii”, considerând că din cauza „cumplitelor vremi”, posibilitatea reluării 
cursului ascendent se dovedește a fi incertă în viitorul apropiat; Nicolae Costin de 
asemenea punctează asupra „scăderii”; Dimitrie Cantemir a întreprins cea mai de-
plină interpretare a acestor teorii, subliniind că societatea cunoaște un proces inerent 
de „creștere” și „descreștere”, acest fenomen poate fi conceput și cunoscut de către 
oameni, dar nu și împiedicat. Mișcarea este prestabilită, însă ulterior procesul se su-
pune onor legi naturale, cunoașterea lui fiind posibilă datorită rațiunii.

Problema organizării statului și-a găsit dezvoltare și în scrierile iluminiștilor, în 
condițiile noilor împrejurări internaționale și ideologice din secolele al XVIII-lea 
și al XIX-lea. În acest sens menționăm contribuția lui Ionică Tăutul, care susține 
că legea este indispensabilă Moldovei din cauză că stabilește raporturile dintre 
cetățean și stat, dintre individ și societate și precizează drepturile și îndatoririle 
fiecărei părți, și pledează pentru crearea unui stat bazat pe drept, prin introducerea 
unui larg cadru juridic, cu diviziunea dreptului de ramuri, iar formele de conducere 
ale unui stat nu sunt uniforme, deoarece țin, în esența lor, de dezvoltarea istorică, 
nivelul și etapa de civilizație în care se află. Ionică Tăutul distinge șapte tipuri de 
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cârmuire: democrația, aristocrația, monarhia, despoția, monarhia reprezentativă, 
teocrația și ohlocația, considerând că cea mai bună formă de conducere pentru 
Moldova este monarhia. Cugetătorul a simpatizat monarhia constituțională și siste-
mul parlamentar englez. Principatul necesită o Constituție, lege fundamentală care 
va reglementa funcționarea statului, raporturile dintre elementele constituante și ar 
pune punct abuzurilor de putere. Despotismul unei persoane, tirania aristocrației 
și anarhia mulțimii sun trei fenomene dăunătoare societății și pentru a evita aceste 
pericole, se cuvine ca puterea suveranului să se bazeze pe lege și să fie limitată 
de aceasta. El nu contestă semnificația Codului Calimah (1817), dar consideră 
că acest cod de legi suferă de două neajunsuri: nu ține cont de obiceiurile stră-
vechi, fapt care permite tălmăciri arbitrare și este scris într-o limbă străină (grea-
că), neînțeleasă de mase. Ionică Tăutul a participat activ la redactarea Constituției 
Cărvunarilor (1822), care prevedea: lichidarea privilegiilor marilor boieri; puterea 
legislativă să aparțină domnitorului și adunării alcătuită din reprezentanții marelui 
cler, boierii din ținuturi și din membrii divanurilor și departamentelor; puterea exe-
cutivă aparține domnitorului; numirea în funcții este prerogativa domnitorului, cu 
consimțământul feudalilor; libertatea cuvântului și presei; inviolabilitatea persoa-
nei. Cugetătorul consideră că țara poate fi scoasă din impas de către un domnitor 
care ar poseda următoarele calități: să provină dintre boierii pământeni, să aibă o 
vastă pregătire teoretică și practică în domeniul administrării; să cunoască istoria 
și legislația altor țări, etica și psihologia; sî posede cunoaștințe fundamentale în 
economie.

În Constituție se preciza, că în caz de dezacord dintre domnitor și adunarea 
deputaților, executivul trebuie să se supună în fața legislativului. Către sfârșitul 
vieții, când aspira la scaunul domnesc al Moldovei, Ionică Tăutul își modifică opi-
niile: misiunea adunării o găsește numai în alegerea domnitorului, adică devine o 
adunare electivă provizorie, pe când dreptul de a alege primesc cetățenii, care au în 
proprietate avere imobilă (143 hectare de pământ) sau profit anual de 1.000 de lei: 
numărul persoanelor care stăpânesc o avere mică este întotdeauna foarte mare și o 
adunare prea numeroasă produce, de regulă, vorbe în loc de fapte. Cauzele stării 
jalnice a Moldovei le găsește în poziția geografică nefavorabilă a țării și în setea 
de putere și bogății a marilor boieri. Astfel, el expune ideea constantului pericol 
extern, a barbarilor care din epoca migrațiilor râvnesc la pământul moldovenesc. 
Moldovenii n-au avut posibilitatea să se dezvolte firesc din cauza că au trebuit me-
reu să se apere, investind energie nu în construcție, ci în reconstrucție. În același 
timp, Ionică Tăutul atribuie boierimii pământene întreaga vină pentru decădere, 
catalogând-o intrigantă, lacomă de putere și bogății, coruptă, abuzivă, care asuprea 
un popor bun și generos, subminându-i instituțiile, și regreta luptele interne, care au 
slăbit statul și au micșorat puterea domnitorilor, deschizând calea invaziilor străine. 
Cugetătorul pleda pentru îmbinarea reformelor politice, juridice și economice cu 
măsuri de ordin cultural, considerând că toate acestea vor contribui la ascensiunea 
țării; iar învățătura este o necesitate obiectivă, atât pentru dezvoltarea omului, cât și 
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a societății în general, factor fundamental al progresului; legea și dreptatea se dove-
desc a fi categorii universale, iar libertatea nu este un atribut fără limite, o însușire 
absolută, libertatea trebuie să aibă limite, ultima dintre ele fiind divinitatea însăși, 
dar până la acest ultim cadru, mai există limite umane: morala, cârmuirea, legea 
civilă și legea naturală. Precizăm în ordinea reliefată de idei, că Ionică Tăutul este 
adversarul monopolului politic al marilor boieri și adeptul liberalizării controlate; 
se pronunță pe marginea unor idealuri de dreptate socială, precum elevația morală, 
grija pentru dreptate și pentru adevăr, convingerea patriotică, scoaterea în evidență 
a necesității de a combate răul și pune în valoare binele și este adept al concepției 
romantice cu privire la istoria, fapt care îl plasează în imediata apropiere de Ni-
colae Bălcescu și Mihail Kogălniceanu, anticipându-i. Ionică Tăutul concluziona 
că trecutul prepară în mod organic prezentul, atribuind istoriei rolul de „magistra 
vitae”, dezvoltarea societății este un proces continuu, însă el nu este apologet al 
transformării cauzalității în fatalitate: națiunile sunt responsabile de destinul lor 
firesc, având posibilitatea să aleagă între bine și rău. 

Costache Negruzzi afirmă că soarta unui stat depinde nu numai de forma de 
guvernământ și întinderea pământurilor, ci și de alți factori: concordanța intereselor 
religioase, comerciale, industriale și agrare; bogăția sau sărăcia națiunii, obiceiuri-
le, deprinderile și caracterul ei; raporturile națiunii cu popoarele vecine, cu puterea 
acestora (spiritul lor practic sau războinic), cu interesele lor bine sau rău concepu-
te; întâmplările imprevizibile. Guvernele sunt supuse la trei condiții semnificative. 
Buna credință, responsabilitatea unui comportament corect revine ambelor părți, atât 
cârmuitorilor, cât și cârmuiților – în caz de conflict, mai culpabili sunt cârmuitorii 
decât supușii: „puterea știe unde merge, poporul nu știe unde îl mână”7; Prezența 
mai multor „clase de cetățeni”: cler, funcționari, magistrați dat fiind că reprezentanții 
diferitelor profesii sunt necesari pretutindeni, dar să nu dispună de privilegii speciale 
și să fie ca cetățenii de rând sub jurisdicția legii comune: „funcționarii, magistrații, 
preoții,... să fie în rând cu cei mai simpli cetățeni”8; Birul trebuie să-l plătească fieca-
re cetățean, inclusiv boierii, iar rormele birului se reduc, în ultima instanță, la două 
principii: a plăti prin muncă și a plăti cu bani. 

Notăm că ideile cugetătorului referitoare la răspunderea față de popor și egali-
tatea tuturor în fața legii sunt actuale și demne de cea mai înaltă apreciere. Guver-
nul reprezentativ, susținea Costache Negruzzi, în acord cu asumpțiile lui Charles 
Montesquieu, se bazează pe următoarele principii: divizarea celor trei puteri în stat; 
alegerea reprezentanților puterii legislative de către toți cetățenii independenți; votul 
anual pentru bir; mobilizarea anuală din rândurile poporului a efectivului de militari; 
dreptul puterii executive de a accepta sau nu legile votate; concentrarea puterii exe-
cutive în mâinile unei persoane; siguranța persoanei cârmuitorului; responsabilitatea 
miniștrilor; independența judecătorilor, constituirea instituției juraților; certitudinea 

7 Paul Cornea. De la Alecsandri la Eminescu, București, 1966, p. 84.
8 Ibidem, p. 85.
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libertății individuale; dreptul de contestare. Fiind apologet al „ordinii”, susținea mo-
narhia constituțională, bazată pe echilibrul puterilor și folosirea libertăților democra-
tice, acorda credit principiilor ordinii democratice limitate a cetățenilor „neatârnați” 
și admitea, în cazuri extreme, dreptul la insurecție. „În revoluții cei mai mari vinovați 
nu sunt cei care le fac, ci acei care prin faptele și urmările lor le-au provocat și le-au 
făcut a fi neapărat necesare”9.

Alexandru Sturdza este de părere că transformările spre progres rezidă în 
îmbunătățirea educației, intensificarea rolului legilor morale, desăvârșirea factoru-
lui economic, dar nu recunoaște răsturnarea guvernului prin revoluție, în afară de 
războaie de eliberare națională și lupta împotriva cuceritorilor, nu acceptă insurecții 
sângeroase. Totodată, de o adevărată prosperitate se bucură popoarele la care agri-
cultura se îmbină cu industria, proprietatea privată alcătuind baza societății. Dez-
voltarea forțată a manufacturilor conduce spre revoluție, în timp ce agricultorii sunt 
oameni cu credință în Dumnezeu și înalte calități morale. Susținând că sfântă este 
libertatea colectivă, independența națiunii căreia îi aparține, A. Sturdza s-a pronunțat 
împotriva politicii imperiale de contopire și a afirmat că guvernul țarist tindea din 
ce în ce mai mult să șteargă nuanțele locale, să rusifice, în special, Bugeacul, puțin 
populat. Pledează pentru autonomia Basarabiei, de tipul celei finlandeze, iar spre 
sfârșitul vieții milita pentru unirea pământurilor românești. În această bază, Pan Ha-
lippa și Anton Moraru au subliniat că „mișcarea spre libertate și independența popo-
rului român din Basarabia a început încă cu Alexandru Sturdza”10.

Așadar, dea lungul timpului, gânditorii erau profund îngrijorați de soarta vitregă 
a Principatelor și considerau că reorganizarea aparatului de vârf al puterii de stat prin 
redistribuirea prerogativelor ar fi una din soluțiile care ar contribui la izbăvirea lor 
de aservire. Problema organizării puterilor în stat, identică în scrierile cu problema 
formelor de guvernământ, nu putea fi tratată independent de conjunctura externă, 
această condiționare fiind determinată de particularitățile dezvoltării istorice. Crea-
rea structurilor administrative este, prin esență, o acțiune instituțională internă, ma-
joritatea aspectelor fiind determinate de probleme ce țin de executiv, însă în cadrul 
acestuia se pliează pe problemele originii, alegerii, duratei și atribuțiilor domniei 
și deci, de un subiect la soluționarea căruia un rol hotărâtor aparține factorului ex-
tern. Plasarea problemelor de politică externă în fruntea ierarhiei de idei decurge 
din conștientizarea că rezolvarea multor aspecte de ordin intern depinde de poziția 
externă. 

Formarea statelor românești medievale a creat condiții favorabile pentru orga-
nizarea și dezvoltarea diplomației românești și instituțiilor ei, fiind determinată și 
de situația lor externă, adică neatârnarea și existența erau amenințate de vecinii mai 
puternici în persoana Ungariei și Poloniei, iar mai târziu a Imperiului Osman.Vom 
menționa că necesitatea asigurării și conservării independenței impunea combina-

9 Ibidem, p. 87.
10 Pan Halippa, Anton Moraru. Testament pentru urmași, Chișinău, 1991, p. 155.
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rea factorilor militari cu cei diplomatici, a strategiei și diplomației. Aliindu-se cu 
unul sau altul dintre statele vecine în scopul intimidării celuilalt sau făcând parte 
ori tinzând să inițieze coaliții antiosmane, țările românești au reușit să-și păstreze 
existența, să amâne includerea în sistemul de dominație a Porții, iar odată cu aservi-
rea lor, prin combinarea celor doi factori, au știut să obțină un regim de autonomie 
relativă sau chiar de suveranitate lezată, fiind Principate aflate sub protecție și în 
condiții politico-juridice de suzeranitate.

Trăsăturile distinctive ale instituțiilor diplomatice românești organizate într-un 
„serviciu” au fost impuse atât de condițiile interne, cât și de cele externe. Ele au 
fost supuse influenței de lupta pentru putere din interior și de conjunctura legată 
de frecventele modificări ale situației din regiune. Instituțiile diplomatice trebuiau 
să se adapteze la diferitele situații, lupta pentru independență imprimându-le unele 
caracteristici, iar includerea statelor românești în sistemul de dominație osmană, a 
solicitat altele. Esențial este că, de fapt, activitatea diplomatică a purtat un caracter 
neîntrerupt, chiar și în condițiile aservirii străine, când vectorul era direcționat spre 
conservarea regimului obținut, preîntâmpinarea transformării în pașalâcuri și musul-
manizării românilor. Totodată, activitatea era canalizată și spre pregătirea condițiilor 
pentru eliberarea de sub aservire. Diplomația românească era îndreptată spre pro-
movarea intereselor supreme ale statelor românești și ale poporului român, se are în 
vedere conservarea existenței și identității lor, apărarea/asigurarea unei vieți libere în 
cadrul unor state independente și egale în drepturi cu altele. Promotorii diplomației 
românești n-au urmărit cotropirea altor țări, ci, dimpotrivă, militând pentru libertatea 
și eliberarea teritoriilor sale de sub aservire străină, au servit ideile propășirii pașnice 
în regiune.

În perioada când statele românești din epoca medievală erau independente, 
relațiile lor diplomatice s-au desfășurat în plan multilateral. Diplomația promovată 
de către cei mai de vază cârmuitori a fost una de anvergură, iar sistemele de alianță 
se înscriu perfect în spiritul timpului, fiind de diferite tipuri și având diferite misiuni. 
Deosebit de active au fost relațiile între cele trei țări românești, ele participau împre-
ună la diferite activități diplomatice, iar uneori acțiunile de politică externă ale unui 
domnitor țineau cont și de interesele celorlalte. Statele românești au știut nu rareori să 
promoveze activități diplomatice la nivel european, fapt care a contribuit la păstrarea 
identității lor și le-a apărat de aservire totală. Însăși existența statelor românești a fost 
un obstacol în calea ofensivei osmane, ocrotind, într-o anumită măsură, restul con-
tinentul: cârmuitorii țărilor românești erau conștienți de necesitatea susținerii luptei 
pentru independență prin relații cu statele europene, nu numai cu puterile limitrofe, 
dar și cu cele mai îndepărtate. Domnitorii români utilizau cu abilitate diplomația în 
scopul neutralizării intențiilor ostile, înrudirile fiind una din modalitățile frecvente 
de fortificare a sistemelor de alianțe.

Starea de aservire a impus subordonarea activității diplomatice a țărilor românești 
față de politica și interesele Porții. În genere, relațiile statelor românești cu Poarta 
primesc un caracter umilitor, însă este important că, activitatea lor diplomatică nu s-a 
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întrerupt, iar unii domnitori au promovat aceste relații și s-au angajat în lupta pentru 
redobândirea independenței depline. În perioada regimului de suzeranitate, statele 
românești au avut un important rol în planul culegerii de informații și al îndeplinirii 
unor sarcini de mediere pe tărâm diplomatic. Activitatea de colectare a informației, 
aparent dusă doar în interesul Porții, a permis desfășurarea în paralel a unor acțiuni 
diplomatice independente, care nu rareori s-au dovedit a fi utile țărilor angajate în 
lupta împotriva Imperiului Osman. Regimul fanariot, contrar așteptărilor dregători-
lor turci, a accentuat acest proces, fanarioții reprezentând una din cele mai importan-
te surse de informare a Europei privind situația de la Istanbul: cu îngăduința Porții, 
care avea nevoie de informație, domnitorii fanarioți utilizau agenți informatori în 
principalele centre europene. În acelați timp, în afara informării, statele românești 
au mediat diverse negocieri internaționale, mijlocind pace între Imperiul Osman și 
alte țări. Turcii utilizau domnitorii în procesul de negocieri în scopul cunoașterii 
intențiilor adversarilor săi. 

Este de subliniat că în perioada de aservire statele românești au căutat să 
întrețină relații cu alte țări și să promoveze o politică externă secretă. Tratativele 
secrete, tolerate de Sublima Poartă doar în condițiile când credea că se desfășurau 
în favoarea intereselor sale, coexistau cu relațiile obișnuite dintre țările vecine, pre-
cum: legături economice, invitații la nunțile domnești, trimiterea solilor pentru a 
face urări de curtoazie, se primeau soli străini în drum spre Istanbul sau venind de 
la Istanbul. 

În jumătatea a doua a secolului al XVIII-lea au apărut unele premise pentru mo-
dificarea situației internaționale a statelor românești, iar în decursul secolului urmă-
tor acestea au fost în repetate rânduri subiect de discuție în plan european. Revoluția 
din 1848 a deschis pentru țările românești noi perspective în planul politicii exter-
ne, care a fost subordonată, în linii generale, sarcinii înfăptuirii unității naționale 
și independenței poporului român. Revoluția a inaugurat o nouă etapă în istoria 
diplomației românești: s-au pus bazele diplomației moderne, unitare, iar scopurile și 
principiile au constituit un program pentru acțiunile diplomatice legate de lupta pen-
tru progres și modernizare, care se vor desfășura în următoarele decenii, soldându-se 
cu formarea statului național român și obținerea independenței. 

Serviciul diplomatic prezintă în sine un tip de serviciu de stat care se distinge 
printr-un anumit grad de specificitate. Serviciul diplomatic este totalitatea structu-
rilor diplomatice din interior și din exterior preocupate de elaborarea și realizarea 
politicii externe a statului.

În statele românești politica externă a fost concentrată în mâinile domnitorului, 
însă un rol important revenea și consiliului feudalilor – domnitorul nu putea încheia 
alianțe fără a primi încuviințare din partea boierilor. În Evul Mediu, alianțele pri-
meau deseori forma unor acte de vasalitate – domnitorii statelor românești se decla-
rau vasali ai unor monarhi mai puternici și la depunerea acestor acte de omagiu erau 
însoțiți de feudali, care promiteau separat sau împreună cu monarhul credință față de 
noul protector. Astfel, în 1387 Petru I Mușat a depus împreună cu un grup de boieri 
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jurământ omagiu regelui polon11, iar în 1450 Bogdan al II-lea a încheiat un act de în-
chinare față de Iancu de Hunedoara, fiind însoțit de feudalii și militarii țării12. În acte-
le de vasalitate sau de alianțe de până la Ștefan cel Mare, deseori era stipulat că dom-
nitorii le-au încheiat ținând cont de sfaturile, înțelegerea și voința boierilor. La rândul 
lor, fiind conștienți de oportunitatea acestor acte, feudalii și-au dat consimțământul. 
În anumite împrejurări, cum a fost în 1395, boierii Moldovei se obligau față de rege-
le Poloniei nu numai să-l slujească, dar și să-l împiedice pe domnitorul lor să unel-
tească împotriva suzeranului polon, fiind garanți pentru credință. Depunerea de către 
feudali a omagiului separat de domnitori este o mărturie elocventă că în jumătatea a 
doua a secolului al XIV-lea și prima jumătate a secolului al XV-lea marea boierime 
exercita un control strict asupra actelor de politică externă a conducătorilor țărilor, 
contrasemnarea de către feudali a actelor de politică externă fiind o modalitate de 
susținere sau de respingere a politicii domnitorului în plan extern. 

Odată cu fortificarea autorității centrale a domnitorului, boierii își declarau sen-
timentele de credință față de politica externă a domniei nu separat, ci în aceleași 
acte cu domnitorul, fiind reprezentanți ai țării, așa cum o făceau, de regulă, în docu-
mentele ce vizau politica internă. În secolele XV-XVII sfatul domnesc era consul-
tat în toate problemele ce se refereau la orientarea politică a țării, pe când proble-
mele de importanță deosebită erau dezbătute în adunări mai largi, fiind convocați 
reprezentanți ai altor categorii. Rolul feudalilor în determinarea vectorilor de politică 
externă a țărilor a sporit, în anumită măsură, odată cu instaurarea regimului nobiliar, 
problemele de acest conținut fiind supuse numeroaselor discuții în sfat. Astfel, îna-
inte de a purta tratative cu imperialii, Șerban Cantacuzino „făcu sfat cu toți boierii”, 
iar urmașul său, Constantin Brâncoveanu, a ținut „mare sfat” cu mitropolitul și „toți 
boierii mari și mici” pentru a determina politica țării față de imperiali13. La stabilirea 
orientării politice a țării se formau curente de opinie, se exprimau puncte de vedere 
diferite, domnitorul avea dreptul să aleagă pe cel care îl considera mai potrivit. 

În statele românești exista câte o cancelarie condusă de către logofăt, funcțiile 
ei țineau de pregătirea și emiterea actelor de politică internă și de politică externă. 
Logofătul conducea munca de cancelarie și dădea directive subalternilor, angaja și 
îi iniția pe pisari, se îngrijea de redactarea actelor și corespondenței externe, ținea 
sigiliul și aplica pecetea. Precizăm că marele logofăt trebuia să fie știutor de carte, să 
cunoască obiceiurile nescrise ale țării, limba slavonă și formularul documentelor de 
cancelarie. Dezvoltarea cancelariilor în secolele XV ȘI XVI a condus spre apariția 
celui de al doilea ș al treilea logofăt, fapt ce denotă extinderea activităților. Numărul 
diecilor de asemenea era în creștere: în timpul lui Vasile Lupu, în Moldova erau dieci 
pentru limbile latină, greacă, turcă, tătară, polonă și ungară, pe când în cancelaria lui 

11 M. Costăchescu. Documente moldovenești înainte de Ștefan cel Mare, vol. II, Iași, 1932, p. 599-600.
12 C. Filitti. Despre vechea organizare administrativă a Principatelor Române, București, 1935, p. 9.
13 N. Stoicescu. Sfatul domnesc și marii dregători din Țara Românească și Moldova, București, 1968, 

p. 106.
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Constantin Brâncoveanu erau pisari pentru limbile latină, italiană, germană, polonă, 
greacă și turcă. Prin urmare, activitatea cancelariilor pe tărâmul diplomatic viza, în 
fond, redactarea documentelor.

Activitatea diplomatică impune și necesitatea unui dregător investit cu funcții 
speciale, care să aibă grijă de problemele diplomației statului, având și atribuții re-
feritoare la curte și la personalul ei, precum și la aspectele de protocol. Aceste pre-
rogative au fost puse pe seama postelnicului, unul dintre dregătorii cei mai apropiați 
de domnitor. Marele postelnic era „vorbitor înaintea domnului”, „tălmăcitor de limbi 
străine”14, primea trimișii străinii și introducea la domnitor persoanele cele mai im-
portante, determinându-i audiența și făcând cunoscută voința lui, deseori era trimis 
în misiuni, fiind „mareșalul” Curții (din jumătatea a doua a secolului al XVI-lea a 
primit în Moldova dreptul de a judeca personalul Curții, motiv pentru care trebuia să 
cunoască și limba turcă). Este de subliniat că în Moldova această dregătorie era de 
importanță mai mare decât în Țara Românească: potrivit lui Miron Costin, marele 
postelnic ocupa locul al cincilea între cei opt boieri ai sfatului15, în timp ce în perioa-
da domniei lui Șerban Cantacuzino dregătoria își pierduse din însemnătate. Conform 
relatărilor lui Dimitrie Cantemir, marele postelnic era „șeful suprem al Curții”, care 
„rânduiește toate treburile de la Curte și are sub porunca sa pe toți curtenii”, el nu 
avea „scaun” în sfat, dar putea participa la dezbateri ca reprezentant al domnitorului, 
având sarcina de a convinge sfatul să adopte decizii în sensul dorit de către domnitor. 
Marele postelnic avea în subordine curteni și beșlii – „soldați care însoțesc pe trimiși 
la Constantinopol și în Crimeea”, dar care în anumite cazuri puteau fi însărcinați să 
ducă o anumită informație16. Prin urmare, acestui dregător i-a revenit un rol impor-
tant la ospețele domnești, el dădea semnalul de terminare a mesei, fiind, potrivit unor 
opinii „maestru de ceremonii”.

Marele postelnic avea în subordine al doilea și al treilea postelnic, postelnicei cu 
funcții mai mici, care slujeau la palatul domnitorului. Al doilea postelnic activa de la 
începutul secolului al XVI-lea, el ținea locul marelui postelnic în lipsa acestuia17. Al 
treilea postelnic este amintit la începutul secolului al XVII-lea, una dintre sarcinile 
acestuia fiind de a se îngriji ca la sosirea solilor străini „audiențele sau ceremoniile 
la Curte pentru primirea lor să se facă după obiceiuri”18. Dimitrie Cantemir nota 
că în această perioadă erau alți șapte postelnici de rang mai mare și douăzeci și 
patru de rang mai mic. Vom preciza că marele postelnic avea în subordine și curie-
rii domnești: serviciul curierilor era relativ bine organizat, circulația rapidă și buna 
organizare a mesagerilor asigurau recepționarea informației externe într-un răstimp 
relativ scurt și familiarizarea domnitorilor cu știrile operative.

14 Grigore Ureche. Op. cit. p. 70. 
15 Miron Costin. Opere, București, 1958, p. 238.
16 Dimitrie Cantemir. Op. Cit. p. 80.
17 Ibidem, p. 82
18 Ibidem, p. 83.
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Deja am subliniat că țările românești au întreținut o activitate diplomatică per-
manentă. Statele românești practicau misiuni atât de caracter provizoriu (solia), cât și 
de cel permanent (capuchehae și agenții). Notăm că primii reprezentanți diplomatici 
ai statelor românești au fost solii. Viața lui Vlad Țepeș menționează că domnitorul 
muntean recomanda solilor să respecte protocolul, să aibă o ținută vestimentară alea-
să și, mai ales, să fie pricepuți să vorbească cu cârmuitorii19. Învățăturile lui Neagoe 
Basarab recomandă ca alegerea solului să fie verificată de domnitor în sfatul dregă-
torilor, cerința de bază fiind promovarea de către trimis a politicii suveranului său. 
Solul sau solii erau recrutați, ca regulă, din rândurile sfatului domnesc, însă în cazuri 
excepționale domnitorii recurgeau la serviciile altor persoane. În misiune, ținându-se 
cont cu precădere de prevederile protocolare, puteau fi trimiși: deseori – marii dregă-
tori, alte persoane cu prestanță aleasă, inclusiv postelnicul; uneori – mitropolitul sau 
un călugăr care avea legături la curțile din străinătate; foarte rar – slujitorii mărunți 
și persoane străine. Misiunile diplomatice erau de trei tipuri, primele două fiind mai 
frecvente: solie trimisă ca răspuns la altă solie; solie trimisă pentru inițierea unor 
negocieri; solie trimisă cu rol de observator.

Ca regulă, solul primea indicații din partea domnitorului care variau în funcție 
de tipul de misiune. La inițierea negocierilor tratativele urmau a fi mai dificile și 
comportamentul celeilalte părți trebuia studiat și prevăzut din timp, iar domnitorul 
dădea instrucțiuni cu grijă dictată de faptul că legăturile cu țara nu vor fi posibile și 
solul va trebui să se bizuie numai pe directivele de acasă și pe deciziile sale. Solul 
reprezenta suveranul și succesul sau insuccesul său, impresia bună sau rea, vor fi 
atribuite domnitorului.

Îndeplinirea misiunilor deseori se ciocnea cu dificultăți serioase. Astfel, în 1497 
regele Poloniei a întemnițat solii trimiși de Ștefan cel Mare, iar solul moldovean 
Gavriliță, după toate probabilitățile, a fost otrăvit cu prilejul aflării în misiune la Cur-
tea lui Șerban Cantacuzino20. Pentru siguranța solilor uneori se recurgea la garanția 
sau la intermediul unui stat ori unui oraș vecin. În 1474, Laiotă Basarab a trimis o 
solie la Ștefan Bathory având garanția brașovenilor, iar în 1478, Basarab Țepeluș le 
cerea acestora (brașovenilor) ca soliei sale către regele Ungariei să i se alăture și o 
solie a lor, din cauză că „este mai bine așa”21. Soliile nu întotdeauna erau încununate 
de succes, cum a fost misiunea trimisă de Mihai Viteazul în Polonia „pentru pace și 
tocmeală”, dar s-a soldat cu insucces, negocierile limitându-se la „cuvinte deșarte”22. 
Prin urmare, sarcinile solilor deseori erau dificile, iar uneori erau folosiți pentru a 
asigura ducerea la bune condiții a acțiunilor militare. Bogdan al II-lea a trimis la 
poloni „cu înșelăciuni soli” cu misiunea de a se închina în fața regelui pentru ca apoi 
să-i poată ataca și înfrânge la Crasna23.

19 Ibidem, p. 285.
20 Ion Neculce. Letopisețul Țării Moldovei, București, 1995, p. 108.
21 I. Bogdan. Relațiile Țării Românești cu Brașovul și cu Țara Ungurească, București, 1905, p.  218.
22 Istoria Țării Românești, 1290-1690, București, 1960, p. 76.
23 Grigore Ureche. Op. cit., p. 80.
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În condițiile când problemele care urmau a fi soluționate se dovedeau a fi de 
importanță majoră, domnitorii mergeau ei însuși pentru a avea întrevederi cu omolo-
gii din statele vecine. Astfel de întâlniri au avut loc cu regii Ungariei (primul domni-
tor al Țării Românești care s-a întrunit cu un rege al Ungariei a fost în 1344 Nicolae 
Alexandru), cu regii Poloniei, de obicei când li se dispunea omagiu (primul domnitor 
al Moldovei care a mers în Polonia a fost în 1387 Petru I Mușat) sau cu sultanii, 
atunci când ofensiva osmană îi constrângea, ca mai apoi vizitele domnitorilor la 
Poartă să simbolizeze starea de aservire (în Moldova începutul îl pune Petru Rareș 
în timpul celei de a doua domnii). Episodul cu „plecarea capului” de către Petru 
Rareș semnifică debutul investirii domnitorilor de Poartă, fapt ce a constituit condiția 
indispensabilă a începutului oricărei domnii. Conducătorii celor trei țări românești 
au avut și întruniri bilaterale, cum a fost întâlnirea din 1586 dintre Petru Șchiopul și 
Mihnea Turcitul. 

În concluzie vom menționa că misiunile provizorii au jucat un rol important în 
activitatea diplomatică a statelor românești, instituția soliei fiind modalitatea princi-
pală de stabilire a contactelor interstatale și de promovare a intereselor, dat fiind că 
în perioada medievală misiunile permanente purtau un caracter spontan, neorganizat. 
Soliile erau folosite mai ales în perioada de independență a țărilor românești, când 
puteau promova o activitate diplomatică și o politică externă desinestătătoare. În 
condițiile aservirii externe, instituirii regimului de suzeranitate, posibilitățile oficiale 
de aplicare a soliei au fost reduse practic la zero, dar de această metodă se mai fo-
loseau domnitorii, care pentru o perioadă scurtă de timp își permiteau independență 
relativă sau rupeau relațiile cu Imperiul Osman, ori cei care au fost maziliți și trimi-
teau misiuni în scopul obținerii sprijinului pentru a se reîntoarce la tron. 

În afară de solii, țările românești au avut agenți diplomatici trimiși în misi-
uni de caracter permanent, aceștia fiind, în primul rând, capuchehaiele – agenți 
acreditați de domnitori pe lângă Poartă. Oficiul de capuchehaie a fost îndeplinit 
nu rareori de ostaticii pe care domnitorii erau siliți să-i trimită la Poartă. Numărul 
capuchehaielor nu era fixat și varia de la unu până la șase. Acești agenți diplomatici 
aveau în subordine secretari, interpreți, ceauși și personal de pază (ieniceri și beșlii). 
Reprezentanții domnitorilor la Sublima Poartă erau selectați cu grijă din cauza ca-
racterului delicat și important al misiunii. În activitatea lor, mai ales de colectare a 
informației, capuchehaiele aveau concursul unor dregători ai Porții subvenționați 
în secret de domnitori și al unor protectori din rândul diplomaților străini acreditați 
la Istanbul. Situația capuchehăilor nu era deloc ușoară, viața lor deseori era pusă în 
pericol, în special atunci când turcii se îndoiau de credința domnitorilor pe care îi 
reprezentau. 

După 1774, situația capuchehaielor s-a îmbunătățit în sensul asimilării lor 
parțiale cu reprezentanții diplomatici ai puterilor străine. Regulamentul organic al 
Țării Românești conține o prevedere despre misiunea „agentului sau însărcinatului 
cu treburile țării pe lângă Poartă”, căruia i se fixa salariu lunar de două ori mai mare 
decât cel al marelui postelnic. 
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Capuchehaiele de la Poartă nu au fost singurii agenți diplomatici acreditați de 
domnitorii români, unii dintre ei au reușit acreditarea reprezentanților în afara ho-
tarelor Imperiului Osman. De fapt, Poarta tolera acreditarea agenților din cauza că 
aceștia reprezentau un mijloc indirect de colectare a informației.

Prin urmare, agențiile capuchehaielor reprezintă un tip specific de misiune per-
manentă, proprii relațiilor dintre un număr limitat de state. Aceste relații erau ase-
mănătoare raporturilor dintre un stat suveran și un stat satelit, cu suveranitate lezată, 
aflat sub protecție, în cel mai bun caz, iar în cel mai rău, reprezentând legăturile 
dintre un stat suzeran și un stat ce dispune de un regim de autonomie relativă, stat 
vasal. Cert este că țările românești, fiind mai slabe, au acceptat sau au fost nevoite 
să accepte protecția unui stat mai puternic și se îndatorau față de acesta în semn de 
gratitudine să îndeplinească unele obligațiuni. Ele au fost supuse unor îngrădiri de 
natură juridică și militară, politică și diplomatică, economică și comercială. Nu este 
cazul nici de supraapreciat, nici de minimalizat valoarea și eficiența capuchehaielor, 
acestea au contribuit în limita posibilităților la menținerea regimului obținut, la stabi-
lirea de contacte cu funcționarii de diferit nivel ai Porții și cu reprezentanții puterilor 
străine acreditați la Istanbul, la accesul la centrele de cultură și instruire. Deschiderea 
agențiilor reprezintă o nouă etapă în activitatea diplomatică românească, ele reflectă 
modificarea statutului țărilor românești și inițierea unei diplomații moderne.

În final subliniem că statele românești au întreținut o activitate diplomatică con-
tinuă, au edificat instituții diplomatice organizate cât de cât într-un serviciu, diplo-
mația și instituțiile sale de specialitate fiind tributare spiritului epocilor. Important 
este că activitatea diplomatică și politică externă au fost o cale de conservare a iden-
tității. Diplomației i-a revenit un rol hotărâtor din cauza că rezolvarea multor proble-
me de ordin intern depindea de soluționarea subiectelor de nuanță externă, această 
ordine fiind dictată de particularitățile dezvoltării istorice exprimate prin regimul 
de suzeranitate. Caracteristica distinctivă a țărilor românești consta în faptul că su-
biectele de politică internă, cu predilecție funcționalitatea instituțională a puterilor 
în cadrul formațiunilor statale erau determinate de conjunctura internațională, iar 
aspectele de politică externă erau canalizate pe necesitatea soluționării obiectivelor 
de caracter intern, fie neatârnare, fie reașezare.

POLITICAL IDEAS REGARDING THE FUNCTIONALITY OF SOME INSTITUTIONS 
OF STATE POWER IN ROMANIAN COUNTRIES IN THE MEDIEVAL PERIOD

 
The article contained the pathological analysis of two blocks of problems: the 

evolution of ideas regarding the relations between the institutions of state power; 
the activity of diplomatic missions. The basic conclusions are the following: in the 
Romanian countries from the medieval era and the beginning of the modern peri-
od we attest authoritarian regimes, regardless of hereditary or elective monarchy; 
Romanian countries have developed temporary and permanent diplomatic missions, 
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depending on the circumstances of the historical periods; in the Romanian countries, 
the internal political tasks were determined by the external situation, and the external 
policy was aimed at achieving the internal policy objectives.

Keywords: Romanian countries; form of government; institutions of state power; 
domestic politics; external politics; diplomatic missions.
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Igor SAVA

MEŞTEŞUGURI ŞI TEHNOLOGII ARTIZANALE 
PE DOMENIILE MĂNĂSTIREŞTI DIN ŢARA MOLDOVEI 

ÎN SECOLELE XIV-XVI

Ce este domeniul mănăstiresc
Discuțiile asupra problemei structurii și funcționării domeniului, laic sau eclezi-

astic, din epoca medievală a constituit o direcție de cercetare activă încă de la finele 
secolului al XIX-lea. Am optat pentru termenul de domeniu, pentru că reflectă o 
realitate confirmată de sursele și vocabularul epocii medievale, atât în Vestul cât și în 
Estul Europei, și nu împărtășim conceptul de „proprietate feudală”, care a fost difu-
zat pe larg în istoriografia postbelică din spațiile europene, în care s-a impus regimul 
comunist. Or, potrivit rezultatelor studiilor recente, condițiile deținerii, suprafața, 
modul de organizare, structura bunurilor, distribuirea spațială a stăpânirilor funciare, 
regimul juridic seniorial etc., au fost foarte diverse în epocă, și însuși noțiunea de 
proprietate așa cum apare în accepția modernă, nu este proprie Evului Mediu. Pre-
cizăm că prin domeniul mănăstiresc înţelegem totalitatea bunurilor şi a drepturilor 
privind deţinerea acestora, concentrate în cadrul unei unităţi teritoriale cu o structu-
ră economico-socială şi o organizare complexă, constituită, în general, din rezerva 
mănăstirească, sau seniorială potrivit interpretărilor din literatura de specialitate1. 

1 Conform accepţiunii clasice a termenului, istoriografia occidentală consideră domeniul feudal o unitate 
economică închisă, cu o structură socială complexă, organizat din două părţi distincte – rezerva feudală 
(terra indominicata, dominicum – în izvoarele latine) ce cuprinde pământul stăpânit direct de către stăpân 
(dominus – de la care apare şi denumirea sugestivă de domeniu – n.n.) şi exploatat cu ajutorul muncii 
şerbilor în folosul acestuia – , şi a doua zonă distinctă a domeniului bipartid formată din gospodăriile şi 
loturile ţăranilor aserviţi, alături de ogor, fâneaţă şi drepturile aferente de folosinţă a pădurii şi păşunii 
comune (mansa servilla, hufa). Ultimile bunuri erau acordate de stăpân cu drept de folosinţă viageră 
în rezultatul prestării rentei feudale şi a altor servituţi personale. Rezerva ca structură economică avea 
în centrul ei curtea stăpânului, formată dintr-un complex de clădiri, terenul arabil, livezi, grădini, vii, 
păşuni, păduri, pământuri nelucrate, heleșteie naturale sau amenajate. Gospodăria ţărănească era o unitate 
de exploatare agricolă, un complex de posesiuni, cuprinzând casa, grădina, ogoare, vie, livadă, fâneţe şi 
de drepturi de folosinţă în pădurea, păşunile şi pământurile nelucrate ale stăpânului. Această instituţie cu 
valoare economică, socială şi juridică reprezenta piesa de bază a societăţii feudale, mărimea şi puterea 
economică a domeniului fiind factorii care determinau poziţia nobilului în cadrul ierarhiei feudo-vasalice. 
Această teză s-a impus în circuitul ştiinţific prin câteva studii, printre care menționăm pe: J. Calmette, La 
société féodale, Paris, 1927; A. Daumas, Le régime domanial et la féodalité dans la France du Moyen Age. 
În: „Récueil de la société Jean Bodin”, vol.  IV, Le Domaine, Paris, 1949; G.  Duby, L’économie rurale et 
la vie des campagnes dans l’Occident Médiéval, Paris, 1962; H. Pirenne, Histoire économique et sociale 
du Moyen Age, Paris, 1963; R.  Boutruche, Seigneurie et féodalité. Le premier âge des liens d’homme a 
à homme, vol. I, Paris 1968; R. Latouche, Les origine origines de l’economie occidentale, Paris, 1970; 
G.  Duby, Hommes et strcuctures du Moyen Age, Paris, 1973; Puncte de vedere nuanțate le găsim în studiile 
lui: A. Guerreau, Le Féodalisme, une horizon théorique, Paris, 1980; Ch. Wickham, Land and Power, 
Londra, 1994; S. Reynolds, Fieft and Vassals: The Medieval Evidence Reinterpreted, Oxford, 1994; 
Elizabeth A. R. Brown, The Tyranny of a Construct: Feudalism and Historians of Medieval Europe. În: 
„Debating the Middle Ages: Issues and Readings”, 1998, p. 148-169.
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Cealaltă componentă fundamentală este formată din gospodăriile şi pământurile ca-
tegoriilor de țărani stabiliți în satele care au intrat sub stăpânirea directă a mănăs-
tirilor ca rezultat al daniilor, schimburilor, cumpărărilor şi colonizărilor organizate 
de către instituţiile ecleziastice. Domeniul mănăstiresc, cu componentele sale prin-
cipale precum pământul, poienile, unități acvatice, păduri, munţi, vii, livezi şi alte 
unităţi cu resurse și bunuri, unde era utilizată munca ţăranilor dependenţi, a robilor 
şi mai puțin a călugărilor, forma o unitate economică relativă în care coexistau dife-
rite ramuri de producţie, care ofereau comunităţii locale bunurile necesare provenite 
din agricultura îmbinată cu meşteşugurile rurale şi schimbul de mărfuri în interio-
rul, sau în afara domeniului. Evident că domeniul funciar, departe de a fi egal între 
aşezămintele monahale, este partea centrală a entității numită domeniu mănăstiresc. 
Totodată, domeniul reflectă, ca formă de organizare socială, o comunitate rurală 
centrată în jurul așezământului monahal. 

Alături de valoarea pe care o reprezenta pământul şi varietatea bunurilor con-
centrate teritorial, exploatate prin practicile economice, nu trebuie să uităm de cadrul 
juridic care fundamenta regimul domenial, ce constituia suportul oferit de drepturile 
de stăpânire ale mănăstirilor, reflectat prin administrarea satelor dependente, perce-
perea dărilor şi judecarea populației locale ajunsă în stare de servitute. Activităţile 
cu caracter comercial şi înlesnirile existente aici, oferite prin privilegiul imunităţii, 
evidenţiază, încă o dată, varietatea şi complexitatea mecanismelor ce cuprind ele-
mentele care formează domeniul mănăstiresc. Posedarea bunurilor variate și regimul 
juridic privilegiat oferit de autoritatea civilă mănăstirilor, au creat condiţii favora-
bile pentru dezvoltarea practicilor economice principale, precum: cultura plantelor, 
creşterea animalelor, apicultura, pescuitul, viticultura, pomicultura, grădinăritul, 
meşte şugurile şi comerţul. Acest cadru de dezvoltare explică principiile constituirii 
și evoluției mănăstirilor românești. Din această perspectivă, scopul prezentului stu-
diu constă în analiza activităților meșteșugărești și a tehnologiilor artizanale, core-
late cu alte activități economice, reflectate de către surselor perioadei pe domeniile 
mănăstirești din Moldova secolelor XV-XVII. 

Meşteşugurile şi tehnologiile artizanale
Sursele interne și externe ale perioadei cercetate, deși conțin pe alocuri 

informații lacunare, oferă cadrul reconstituirii unor activități meșteșugărești și a 
tehnologiilor conexe. Avem certitudinea de a afirma că este vorba chiar de o „indus-
trie” mănăstirească, deși artizanală, însă produsele acesteia erau destinate nu numai 
satisfacerii consumului intern al comunităților, dar și accesului pe piață, devenind 
astfel o sursă periodică de venituri însemnate. O ramură meșteșugărească rentabilă 
în economia mănăstirească a fost morăritul, care satisfăcea, în primul rând, necesi-
tatea vitală de pâine a comunității. Dezvoltarea acestei ocupaţii a fost influenţată, 
mai ales în secolul al XVI-lea, de extinderea treptată a suprafeţelor agricole, îndeo-
sebi cerealierele, de amenajarea morilor lângă mulţimea cursurilor de apă ce străbat 
spaţiul carpato-dunărean, energia hidraulică fiind sursa principală de energie utili-
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zată. Prezenţa forţei de muncă, datorită faptului că construcţia, întreţinerea şi paza 
morilor era una din obligaţiile principale ale ţăranilor dependenţi, a stimulat, de 
asemenea, aceasta ramură. Aceste „uzine” au devenit în Evul Mediu un loc de con-
tact și de întâlnire între cei care veneau sa-și macine grânele2, fie orășeni sau săteni. 
Mănăstirile moldoveneşti erau principalii beneficiari ai daniilor în satele care aveau 
mori, momente specificate în acte, sau obţineau danii constând numai în mori. Nu 
în ultimul rând, evidenţiem şi eforturile depuse de stăpânii de domenii de a impune 
populaţiei ţărăneşti să renunţe la obiceiul de a-şi măcina grânele în mediul domestic 
la râşniţele manuale, şi să utilizeze moara seniorială „banală”, practică ce apare cu 
sensul de constrângere şi pedeapsă, aşa cum era înţeles acest drept în Occidentul 
medieval. Dintre instalaţiile tehnice româneşti, cea mai răspândită a fost moara 
de apă3, fapt ce ne permite să stabilim similitudini cu Occidentul pri vind avanta-
jele acestei practici în economia mănăstirească. Un raport din secolul al XIII-lea,
referitor la rolul energiei hidraulice în abaţia cisterciană de la Clairvaux, dove deşte 
importanţa mecanizării ca factor primordial al economiei medievale. Acest raport-
model era aplicabil celor 742 de mănăstiri ale ordinului cistercian, întrucât mănă-
stirile situate în ţări îndepărtate unele de altele, precum Portugalia, Suedia, Scoţia şi 
Ungaria erau construite după acelaşi plan de ansamblu şi aveau toate acelaşi sistem 
hidraulic4.

Credem că morile de apă constituiau, la început, o instalaţie prezentă, în special, 
pe marile domenii. Odată cu creşterea populaţiei, legată de mişcarea de colonizare, 
numărul morilor ar fi putut crește continuu, astfel încât în regiunile bogate în ape fie-
care comunitate mare avea posibilitatea să dispună de câte o moară. Prin comparație 
putem urmări și tendințele la nivel european, afucând în discuție cazul Angliei după 
anii 1066. Potrivit Domesday Book, în cele 34 de comitate au fost identificate 9 250 
de domenii și inventariate 5 624 de mori5. Revenind la cazul românesc, sursele in-
terne menționează că mănăstirea Neamț dispunea de peste 11 mori repartizate în 
cele 22 de sate pe care le stăpânea la mijlocul secolului al XV-lea. Un secol mai 
târziu, mănăstirea avea deja 16 mori în stăpânire. Pentru domeniul mănăstiresc din 
Moldova de la finele veacului al XVI-lea am înregistrat peste 265 de sate, care dis-
puneau de mai mul de 96 de mori6. 

Evident că morile nu erau repartizate cu aceeași densitate în toate regiunile Țării 
Moldovei. Numărul și rentabilitatea lor era determinată de factorul demografic, de 
avantajele financiare, profilul economic al zonei sau comunității etc. Construcția 

2 Jean Gimpel, Revoluţia industrială în Evul Mediu, Bucureşti, 1983, p. 39.
3 C. C. Giurescu, Contribuţii la istoria ştiinţei și tehnicii românești în secolele XV – începutul secolului 

XIX, București, 1973, pp. 137-142 (vom cita C. C. Giurescu, Contribuţii la istoria ştiinţei și tehnicii 
românești).

4 Jean Gimpel, op. cit., p. 39.
5 Ibidem, p. 45.
6 A se vedea studiul subsemnatului, Domeniul mănăstiresc în a doua jumătate a secolului al XIV-lea – 

secolul al XVI-lea, Chișinău, 2012, tabelele 1-6, pp. 305-310 (vom cita I. Sava, Domeniul mănăstiresc).
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morilor hidraulice și producția lor era adaptată materiei prime locale, cât și utili-
zării casnice și industriale: pentru sfărâmatul grăunțelor, cernerea făinii, zdrobirea 
strugurilor, baterea postavului sau tăbăcirea pieii. De asemenea, este posibil ca apa 
ar fi fost folosită la instalații de prelucrare a stofelor sau pentru încălzirea cuvelor 
cu bere. Avantajul utilizării morilor de apă în zonele în care existau cursuri de apă 
cu debit constant, consta în mai multe aspecte. Cerealele se puteau măcina mult mai 
bine şi se putea produce făină şi crupe în cantităţi mai mari, decât în cazul folosirii 
râşniţelor manuale. Era rentabilă dezvoltarea morăritului mai ales pe marile domenii, 
fapt determinat de prezența și exploatarea mânii de lucru constituită din robi şi din 
ţăranii dependenţi. 

Nu numai morile erau puse în funcţie de energia hidraulică, ci şi instalaţiile teh-
nice pentru prelucrarea textilelor din care se făceau îmbrăcămintea şi acoperământul 
patului precum erau pivele, dârstele şi ştezele7. Aranjarea majorității localităților 
mănăstirești pe cursuri de ape, extinderea culturilor textile precum cânepa şi inul, la 
care se adaugă și importanța ramură economică mănăstirească a creșterii animale-
lor, toate acestea ofereau materia primă necesară dezvoltării meşteşugurilor legate 
de prelucrarea ţesăturilor şi a pieilor. Dezvoltarea meșteșugurilor textile în care era 
utilizată energia hidraulică a fost puternic influențată și de introducerea tehnologiei 
arborelui cu came. Funcționarea instalațiilor mecanice în domeniul textilelor pe do-
meniile mănăstirești este confirmată de sursele perioadei. Un privilegiu de la Ştefan 
al II-lea, emis la 29 noiembrie 14438, întărea mănăstirii Moldoviţa două sate, vama 
din aceeaşi localitate, câteva mori şi „piua de bătut sumani” de la Baia. Petru al II-lea 
dăruia lui Mihail logofăt, la 23 aprilie 14489, locul unde au fost morile domneşti de 
la Baia pentru a-şi face mori „sau dârstă sau ştează sau orice sau pive”. Mănăstirii 
Tazlău i se întăreau, prin uricul din 31 decembrie 1518, satul Plopeşti cu mori şi cu 
„şteaze de la Trotuş”10, precum şi, potrivit actului datând din 29 aprilie 1552, satul 
Ostăpceni, pe Bistriţa, cu moară „şi cu şteaze şi cu stupe”11. Prin privilegiul lui Petru 
Rareş, emis la 17 septembrie 1545, călugării de la Mănăstirea Moldoviţa aveau drep-
tul „să scoată apă din Moldoviţa ca să-şi facă mori şi piue sau ce vor dori să-şi facă 
pe topliţă şi pe acest pârâu”12. Mănăstirea Slatina stăpânea, la 15 februarie 156813, 

7 În opinia lui C. C. Giurescu, piua sau piva este o instalaţie hidrotehnică care îndeseşte cu ajutorul cio-
canelor de lemn şi înfrumuseţează ţesăturile de lână numite iţari, din care se făceau pantaloni lungi 
şi creţi şi, cioareci, care erau ţesături din lâna neagră sau sură folosite la confecţionarea sumanelor. 
Dârsta era o instalaţie hidrotehnică pentru îmbunătăţirea şi înfrumuseţarea cergilor şi plocăzilor (pături 
groase şi păroase), iar şteaza prezenta o instalaţie tehnică folosită pentru perfecţionarea ţesă turilor 
(Idem, Contribuţii la istoria ştiinţei, pp. 57-68).

8 Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. I (1384-1448), București, 1975, p. 344, nr. 242 
(vom cita DRH, A, I).

9 Ibidem, p. 396, nr. 279.
10 Documente privind istoria României, A, Moldova, veac XVI, vol. I (1501-1551), București, 1953, 

p.  135, nr. 125 (vom cita DIR, A, XVI/1).
11 Ibidem, XVI/2, p. 26, nr. 25.
12 Ibidem, XVI/1, p. 410, nr. 377.
13 Ibidem, p. 175, nr. 179.
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o moară şi o piuă la Truşeşti, pe Jijia. Catastiful Mănăstirii Galata din 25  noi em brie 
158814, arăta că ea dispunea de 17 mori, şase pive, două vâltori, un pod plu titor şi o 
mare varietate de unelte agricole şi obiecte de uz casnic. 

În industria textilă piuarea postavului, operaţiune importantă în fabricarea stofe-
lor, a fost revoluţionată prin mecanizare. După scoaterea postavului din războiul de 
ţesut, era pus într-o cuvă cu apă unde era bătut, procedeu care îl îndesea și îl făcea gros 
şi moale. Dacă la început postavul era bătut cu picioarele, treptat s-a trecut la efectua-
rea operaţiunii cu ajutorul maiurilor de lemn, fapt ce a adus progres în această ramură. 
Rentabilitatea unei postăvării mecanizate, evidentă încă din secolul al XIII-lea, consta 
în elementul care a revoluționat producția, pentru că un singur om putea înlocui în 
proces până la 40 de lucrători15. Și în aspectul postăvăriilor, precum și cel al morilor de 
grâne, stăpânii laici și ecleziastici au instaurat monopoluri senioriale, obligând supușii 
să-și macine grânele sau confecționeze postavurile în instalațiile ce le aparțineau.

Potrivit actelor interne emise de cancelarie, mănăstirile moldoveneşti erau în 
secolele XIV-XVI stăpânitoare de importante unități acvatice, precum lacuri, bălţi, 
iezere, gârle etc. Aceste resurse le satisfăceau instituțiilor ecleziastice nu numai ce-
rerea în consumul sporit de pește, dar ofereau și venituri însemnate prin comerciali-
zarea pe piață a produselor piscicole. Mănăstirea Neamţ stăpânea iezerul Luciul pe 
Prut, iezerul Zagorna cu gârlele sale pe Nistru, balta Strâmba, iezerul sub Dubrovca, 
iazuri în satele Copanca şi Dolheşti16. Moldoviţa avea două iezere şi jumătate din 
lacul Covur de lângă Dunăre, balta Leonta cu gârle de lângă Nistru şi jumătate din 
balta Oreahov17. Bistriţa exploata hotarul de la Botna cu iezere şi gârle, balta Martina 
de lângă Siret şi alte două iazuri18. Probota deţinea bălţile de la gura Şumuzului şi 
iezerul Beleu cu nişte gârle19. Călugării de la Putna stăpâneau iezerul Cerlenul de 
lângă Prut, un iaz în satul Petricani şi un heleşteu la Stânceni20. Mănăstirea Tazlău 
beneficia de resursele piscicole pe care le oferea iezerul Dadovul cu gârlele sale21. 
Voroneţ deţinea, conform documentelor, doar iezerul Leonti22. Humor stăpânea ieze-
rele Oreahov, Beşilele, Ciolineţul și un iaz în satul Feredeani23. Galata avea drepturi 

14 Ibidem, XVI/3, pp. 403, 407, 409 și 410, nr. 499.
15 Jean Gimpel, op. cit, pp. 48 și 50.
16 DRH, A, I (1384-1448), p. 38, nr. 26; p. 138, nr. 92; p. 148, nr. 100; Ibidem, A, II (14449-1486), 

București, 1976, p. 168, nr. 117; Ibidem, A, III (1487-1504), București, 1980, p. 455, nr. 254; DIR, 
A/1, p. 245, nr. 217; Ibidem, A, XVI/3 (1571-1590), București, 1951, p. 139, nr. 177.

17 DRH, A, II, p. 102, nr. 69; p. 153-154, nr. 107; p. 194, nr. 136; DIR, A, XVI/3, p. 68, nr. 87; p. 177-178, 
nr. 231.

18 DRH, A, II, p. 102, nr. 69; p. 153-154, nr. 107; p. 194, nr. 136; DIR, A, XVI/3, p. 68, nr. 87; p. 177-178, 
nr. 231.

19 DRH, A, I, p. 37, nr. 25; II, p. 34-35, nr. 26; DIR, A, XVI/1, p. 499, nr. 450; p. 583, nr. 522; XVI/2 
(1551-1570), București, 1951, p. 91, nr. 84; XVI/3, p. 6, nr. 11.

20 DRH, A, III, p. 153, nr. 78; p. 501, nr. 282; DIR, A, XVI/1, p. 405, nr. 369; XVI/3, p. 438, nr. 526.
21 DIR, A, XVI/2, p. 26, nr. 25.
22 Ibidem, XVI/1, p. 93, nr. 90.
23 Ibidem, XVI/1, p. 384, nr. 347; XVI/2, p. 159-160, nr. 155; XVI/3, p. 249, nr. 302; XVI/4 (1591-1600), 

București, 1952, p. 27, nr. 26.
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asupra bălţilor de lângă Roman, heleşteul lui Mihai din ţarina Iaşului şi o parte din 
iezerul Cahov24. Agapia avea un iaz localizat în faţa Iaşului şi un heleşteu în satul 
Negreşti25.

Pentru a-şi dezvolta producţia piscicolă, mănăstirile, cât şi alţi stăpânitori laici, 
construiau pe lângă apele naturale bazine acvatice artificiale, cunoscute în perioadă 
sub denumirea de iaz sau heleşteu. Aceste sisteme apăreau în rezultatul ridicării unui 
baraj sau „zăgaz” de pământ de-a curmezişul unei văi unde curgea un pârâu. Treptat, 
în amonte de baraj valea se umplea de apă, fiind determinată de înălţimea barajului, 
dar volumul ei nu trebuia să depăşească creasta zăgazului. Surplusul de apă, alimen-
tat continuu din pârâu, se scurgea prin o deschizătură a barajului numită „călugăr”, 
care, fiind acoperită de un capac vertical, mecanic se putea ridica şi lăsa în jos26.

Construirea barajelor în epoca medievală a fost o realizare inginerească remar-
cabilă sub aspect tehnologic, dar și economic, deoarece pe o vale puteau fi construite 
mai multe iazuri, pe lângă care erau amplasate morile, sau se obținea profit din pes-
cuit. Înălţimea barajului, de regulă, era importantă, întrucât ea determina înălţimea 
căderii de apă ce antrena roţile morilor. Cu cât barajul era mai înalt, cu atât căderea 
de apă era mai puternică, procedeu ce făcea ca seminţele să fie mai repede măcinate27.

Amenajarea heleșteielor presupunea lucrări hidraulice complexe, însă datori-
tă importanţei lor multiple ele devin un bun indispensabil pe domeniile unor mari 
mănăstiri moldoveneşti. Dimensiunile şi numărul heleșteielor deţinute de călugări 
erau în funcţie de necesitățile comunității, de puterea economică a lăcașului sau de 
numărul braţelor de muncă pe care le putea angaja o mănăstire în procesul de lucrări 
hidraulice. Ştefan cel Mare permitea, la 31 august 145828, călugărilor de la mănăs-
tirea Moldoviţa „să facă iazuri sfintei biserici pe Crasna, mai sus de iazurile lor, să 
fie sfintei biserici uric cu tot venitul”. Valoarea pe piață a iazurilor construite este 
specificată și de litigiile care apăreau des între laici și clerici, unde o cauză putea 
fi ridicarea ilegală a înălţimii barajului pentru a se mări forţa hidraulică. În august 
158129, mănăstirea Neamţ este în proces de judecată cu Malic pentru iazurile de la 
Copanca. Pârâtul Malic, falsificând acte a reuşit să obţină dreptul de a săpa bălţi pe 
ocina mănăstirii. Constatând frauda, Iancul Sasul porunceşte lui Bodeiu, mare vătav 
de Lăpuşna, să ia de la Malic 6 boi şi să astupe bălţile săpate de acesta.

Construcţia unui iaz era nu numai complexă sub aspect tehnologic, dar și foarte 
costisitoare, pentru că implica resurse financiare și umane consistente. Conform unui 

24 Ibidem, XVI/3, p. 92, nr. 117; p. 107, nr. 136; p. 397, nr. 493; XVI/4, p. 142, nr. 187.
25 Ibidem, XVI/4, p. 28, nr. 28; p. 288, nr. 350. Cf. C. C. Giurescu, Istoria pescuitului și a pisciculturii 

în România, vol. I, București, 1964 pp. 76-83.
26 C. C. Giurescu, Contribuţii la istoria ştiinţei şi tehnicii româneşti în secolele XV – începutul secolului 

XIX, Bucureşti, 1973, p. 176 (vom cita C. C. Giurescu, Contribuţii la istoria ştiinţei și tehnicii 
românești).

27 Jean Gimpel, op. cit, p. 52.
28 I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, vol. I, București, 1913, p. 14.
29 DIR, A, XVI/3, p. 168, nr. 223.
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act muntean din 1573, egumenul mănăstirii Bistriţa din Muntenia a cheltuit pentru 
ridicarea iazului morii de la Băbeni, 3 800 de aspri, „10 vaci grase şi 10 oi, şi 12 râ-
mători graşi, şi 4 bivoli, şi 200 de obroace de grâu, şi alte bucate multe mâncătoare”. 
Pe lângă plata meşterilor specializaţi, egumenul menţionează că s-a „muncit mult şi 
cu oamenii mănăstirii”30, fapt ce nu exclude şi o participare modestă la aceste lucrări 
a călugărilor.

Sistemul seniorial privilegiat de care dispuneau în perioadă multe mănăstiri, dar 
și regimul alimentar special al monahilor ce consta în consum sporit de pește este 
reflectat de surselele interne. Domnii moldoveni au dăruit mănăstirilor Neamţ, Mol-
doviţa, Humor, Voroneţ, Putna ş.a., mai ales în secolul al XV-lea, o serie de obroace 
anuale constând în peşte şi icre sărate31, drepturi de a pescui în apele domneşti, cât 
şi scutiri de taxe vamale pentru carele care transportau produse piscicole32. Aceste 
fapte demonstrează că piscicultura și meșteșugurile conexe ei au fost practici im-
portante în economia mănăstirească, fiind stimulate, de regulă, prin intervenţiile de 
susținere din partea statului, de construcţiile de iazuri realizate şi, nu în ultimul rând, 
de comercializarea produselor piscicole.

În domeniul prelucrării pieilor sunt atestaţi pe domeniile boiereşti şi mănăs-
tireşti meşteri cojocari, curelari, cizmari, ciubotari sau butuşari. Ultimii menționați 
printre specializări aveau o calificare inferioară cizmarilor33. Hrisovul lui Petru al 
II-lea, din 5 aprilie 1448, întărea mănăstirii Probota satele Ciulineşti, Bereşteni şi 
Roşca, pe care le scutea de dări şi mai stabilea că „oricâţi cojocari sunt în aceste 
sate sau orice meşteri, să fie întreg acest venit al mănăstirii”34. Privilegiul emis 
mănăstirii lui Iaţco, la 19 septembrie 159735, pentru satul ei ce urma să fie întemeiat 
prin colonizare, oferea scutiri pentru toţi oamenii aşezaţi aici, precizându-se şi 
meseriile, precum „ciubotar, sau cojocar, sau curelar, sau orice meşter”, care aveau 
dreptul să-şi vândă marfa „prin târguri şi prin sate”. Alături de aceştia apar în unele 
acte şi alte categorii de meşteri, de exemplu cizmari. Un act muntean de la sfâr-
şitul secolului al XVI-lea îl indică pe Nicula, cizmar al mănăstirii Stăneşti36.

În pofida faptului că izvoarele istorice conţin informaţii lapidare, considerăm 
că meşteşugurile legate de prelucrarea pietrei şi a lemnului pentru construcţie au 
căpătat, de asemenea, o largă dezvoltare pe domeniul mănăstiresc. Necesitatea ridi-
cării şi întreţinerii bisericilor, schiturilor, zidurilor şi construcţiilor anexe din com-

30 DIR, B, XVI/4, p. 127.
31 DRH, A, I, p. 298, nr. 212; p. 314, nr. 223; p. 372, nr. 262, ş.a.
32 Ibidem, I, p. 366, nr. 258; II, p. 52-53, nr. 37; p. 58, nr. 41; p. 60, nr. 42; p. 244, nr. 164; p. 267, nr.  181; 

III, p. 153, nr. 78; DIR, A, XVI/1, p. 189-190, nr. 168.
33 Şt. Olteanu, C. Şerban, Meşteşugurile din Ţara Românească şi Moldova în Evul Mediu, București, 

1969, p. 55 (vom cita Şt. Olteanu, C. Şerban, Meşteşugurile). 
34 DRH, A, I, p. 393, nr. 277.
35 DIR, A, XVI/4, p. 180, nr. 239.
36 DIR, B, XVI/6, p. 293.
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plexul monastic au impus o largă specializare în această ramură în rândul meşteşu-
garilor domeniali. Deși nu avem păstrate mărturii scrise, incontestabil este faptul că 
meșteșugurile legate de extracția și prelucrarea pietrei s-au dezvoltat pe domeniile 
acelor mănăstiri situate în zonele în care au fost amenajate cariere, fie că lăcașele de 
cult se aflau lângă cursurile de apă cu debit constant, fapt care înlesnea transportul 
acestei materii prime. În acest context, este explicabilă creșterea pe piață a cererii 
în piatră, factor dictat de necesitățile de cult, în primul rând fiind vorba de zidirea 
lăcașelor. Or, potrivit unei teze extracţia pietrei a reprezentat în Evul Mediu o in-
dustrie mult mai importantă decât toate celelalte operaţiuni miniere luate împreună, 
valoarea căreia se poate compara doar cu extracția cărbunelui în secolul al XIX-lea, 
sau cu exploatarea petrolului în secolul XX37.

Alături de meșteșugurile menționate, activau în anumite sate mănăstirești și 
unele categorii de meşteşugari specializaţi în țesături, prelucrarea lemnului și a fie-
rului, inclusiv în producerea obiectelor de uz casnic sau celor care puteau fi vândute 
pe piaţă. Relevant în această privinţă este privilegiul datând din 13 martie 146638, 
care oferea locuitorilor satului Negoieşti al Episcopiei de Roman scutire de vamă şi 
libertatea de a-şi vinde pe piaţă produsele, printre care figurau postav, pânză, articole 
din fier, din plute, oale, vase de lemn. 

Fiind o civilizație rurală și, în același timp, agrară, este greu de a se stabili în ce 
măsură în societatea românească medievală s-a utilizat fierul în comparație cu alte 
popoare. Dificultățile legate de aplicarea tehnologiilor siderurgice și obținerea unei 
calificări în domeniu, au făcut ca în Evul Mediu ferul să fie pretutindeni foarte scump 
în raport cu alte materiale. În literatura de specialitate s-a acordat o atenție specială 
„invențiilor” din Europa medievală legate de utilajele și tehnologiile folosite la 
muncile câmpului. Discutabilă este astăzi eficațitatea acestor „perfecționări”, pentru 
că nu se cunoaște clar prin ce căi, în special intelectuale, ar fi păstruns în Europa 
un spirit inventiv. Totodată, multe dintre aceste invenții au fost atestate, uneori în 
forme rudimentare, în Asia și lumea mediteraneeană greacă și araba. Plus la toate, 
indiscutabil este aspectul că aceste inovații s-au răspândit foarte inegal în Europa39. 
Totuși, avem certitudinea că sporirea cererii la produsele din fier în lumea satelor, 
cum ar fi potcoavele pentru animalele de corvoadă, brăzdarele pentru plugurile grele 
cu cormană laterală, bucățile de fier forjat folosit pentru anumite părți ale uneltelor 
de prelucrare a pământului etc., au consolidat legătura între siderurgia și agricultura 
românească. Sistemul alternării culturilor pe un lot este reprezentat de utilizarea în 
perioadă în Moldova a moinei sălbatice, ceea ce a determinat defrișări și desțeleniri 
aproape permanente, și abia cu secolul al XVI-lea să se afirme timid asolamentul 
bienal. În acest context al unei agriculturi ”extensive” românești este lesne de înțeles 
creșterea cererii la produsele de fier, precum topoare, târnăcoape, hârlețe, săpăligi, 
fierăstraie, sau plugul greu care avea un randament mai înalt în valorificarea terenu-

37 Jean Gimpel, op. cit., p. 62.
38 DRH, A, II, p. 190-191, nr. 134.
39 Robert Fossier, Oamenii Evului Mediu, București, 2011, pp. 165-166.
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rilor despădurite sau desțelenite, dure. Dincolo de acest progres în cultura plantelor 
și meșteșuguri, agrotehnica românească rămâne încă la un nivel rudimentar. Lemnul 
ocupa încă o poziție privilegiată, unde fierul fiind rar pentru a a susține un modest 
artizanat, putem susține cu certitudine teza că Evul Mediu a fost ”epoca lemnului”40, 
pentru că a fost folosit în diverse scopuri civile, ecleziastice și militare. Lemnul tare 
sau speciile moi erau utilizate pentru constructia palisadelor, a lăcașelor de cult cu 
construcțiile anexe, mobilei, inclusiv utilaje și ustensile agricole și cotidiene. 

Dezvoltarea continuă a unor ramuri agricole precum viticultura, apicultura, po-
miculura sau cultivarea cerealierelor, a permis ca materiile prime obținute să asigure 
dezvoltarea pe domeniile mănăstirești a unei industrii de producere a băuturilor alco-
olice. Este vorba de băuturi obţinute prin fermentare, unde potrivit consumului seria 
este deschisă de vin, după care urmează miedul, berea, braga sau cidrul. Solul fertil 
și condițiile climaterice prielnice au favorizat dezvoltarea viticulturii și vinificației, 
ramuri în care românii au prosperat în raport cu vecinii lor. Vinurile de calitate sunt 
înalt apreciate în Europa, fapt demonstrat de mărturiile călătorilor străini care au 
traversat în diferite contexte Țările Române. Ungurul Anton Verancsic susținea pe la 
1549 că vinurile din Moldova și Țara Românească „sunt așa de bune la gust și de soi 
ales, încât nu dorești nici vinurile de Falern din Campania”41.

Viile și vinurile produse în satele mănăstirești figurează în tranzacțiile de pe 
piață. Pe 25 august 144342, Ştefan al II-lea întărea călugărului Sava o vie mai sus 
de cetatea Neamţ, „unde este teascul acestei vii”, fiind cumpărată de la Andrica din 
Neamţ. Potrivit uricului emis la 23 noiembrie 1499, Paisie arhimandritul și călugării 
de la Neamț vindeau lui Ștefan cel Mare o falce și trei fertale de vie pentru suma de 
150 de zloți43. Mănăstirea Galata stăpânea în 1588 peste 16 fălci de vie localizate în 
Cotnari, Vorovești și Iași44. Uneltele necesare cultivării viilor, instalațiile vinicole 
meșteșugărești sau transportul vinului erau asigurate de țăranii aserviți ce locuiau în 
satele mănăstirești45.

Miedul, o băutură cu tradiţii obţinută prin fermentarea mierii amestecate cu apă 
caldă, era un produs pe larg răspândit în spaţiul românesc medieval. A. M. Grazi-
ani menţiona în acest sens la 1564 că locuitorii din Moldova „de vin, desigur nu 
duc lipsă, dar se foloseşte mult miedul, ca unii ce au miere multă”46. În economia 
mănăstirească apicultura, practică cu semnificative implicații sociale, a căpătat o 
dezvoltare mai intensă comparativ cu domeniul boieresc. Fenomenul a fost stimulat 
de prezența factorilor precum cadrul natural favorabil din Moldova, echilibrul na-

40 Ibidem, op. cit., p. 176.
41 Călători străini despre Țările Române, vol. I îngrijit de Maria Holban, București, 1968, pp. 401, 408 

și 409 (vom cita Călători străini).
42 DRH, A, I, p. 342-343, nr. 241.
43 Ibidem, III, p. 441, nr. 246.
44 DIR, A, XVI/3, p. 410, nr. 499.
45 DRH, A, I, pp. 352, 377, 388, 393; II, pp. 48, 108 ș.a.
46 Călători străini, vol. II, București, 1970, p. 381.
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tural, starea climaterică sau elementul biotic47. La acestea se adaugă necesitățile de 
cult, cât și interesul instituțiilor ecleziastice în a obține profit, deoarece ceara, ca ma-
terie primă folosită în confecționarea lumânărilor și sursă principală de iluminat în 
epocă, cât și mierea, utilizată în alimentație, erau pe larg solicitate pe piață. Sugestiv 
este privilegiul comercial oferit de Ştefan cel Mare mănăstirii Probota, la 15 august 
1471, în care se preciză că „pe oricine va trimite el (egumenul – n.n.) dintre slugile 
mănăstireşti sau dintre fraţii din mănăstire cu treburile mănăstirii la Chilia, sau cu 
grâu sau cu miere sau după peşte sau iarăşi cu orice, să nu plătească vamă la Ţuţora 
nici mergând acolo şi nici înapoi, nici un groș”48. Avantajele practicii pe domeniile 
mănăstirești erau facilitate de stăpânirea de către monahi a numeroase prisăci, poieni 
și locuri în păduri unde erau așezați stupii, dintre care unele beneficiau de regimul 
braniștii. Indiscutabil, braniștea domnească de la Bohotin a reprezentat centrul api-
col principal în Moldova medievală. La Bohotin dețineau prisăci și poieni Bistrița, 
Neamț, Humor, Galata, Putna, Tazlău, Voroneț și alte mănăstiri49. 

Producerea berii se regăseşte, de asemenea, în „industria” mănăstirească. Prima 
menţiune despre producerea berii este reflectată de documentul din 31 octombrie 
140250, prin care Alexandru cel Bun înzestra Moldoviţa cu două mori „şi încă o 
jumătate din altă moară de sladniţă” (distilerie de bere – n.n.), aflate în târgul Baia. 
Instalații pentru producerea berii dețineau în perioadă și alte mănăstiri. Putna stăpâ-
nea, potrivit actului din 3 aprilie 148851, o sladniţă instalată pe râul Suceava, lângă 
Jicov. Această sursă este importantă și din considerent tehnologic, pentru că ar putea 
fi vorba de utilizarea apei din râul Suceava pentru a pune în mișcare foalele care 
încălzeau cuvele cu bere. Faptul că berea putea fi produsă nu numai pentru consum 
propriu, dar şi pentru vânzare, reiese din informaţia oferită de actul datând din 11 no-
iembrie 158052, când Iancul Sasul întărea Mănăstirii Moldoviţa două mori, o berărie, 
o sladniţă şi patru case de posluşnici în târgul Baia. În hrisovul de întărire a lui Petru 
Răzvan, pentru aceleaşi bunuri ale mănăstirii Moldoviţa, din mai 1595, numărul 
berăriilor este indicat la plural „poverne de bere şi sladniţă”53. Prezenţa unităţilor de 
producere a berii în oraşul Baia, încă din 1402, apoi a morilor care măcinau grâne-
le, deci materia primă necesară obţinerii sale, tătarii şi ţăranii numiţi ca posluşnici 
în acte, a căror muncă putea fi folosită la deservirea acestor instalaţii, sugerează că 
producţia de bere era destinată, în primul rând, locuitorilor urbei. Rentabilitatea acti-
vităţii i-a determinat pe călugări să mărească numărul berăriilor, fapt care a necesitat 
noi întăriri domneşti.

47 I. Ciuta, Apicultura în Moldova feudală, București, 1994, pp. 24-50.
48 DRH, A, II, p. 258, nr. 174.
49 A se vedea la acest subiect I. Sava, op. cit., pp. 305-310.
50 DRH, A, I, p. 23, nr. 16.
51 Ibidem, III, p. 63, nr. 36.
52 DIR, A, XVI/3, p. 149, nr. 194.
53 Ibidem, XVI/4, p. 122, nr. 152.
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Cât privește băuturile tari obținute prin tehnologia distilării, precum rachiul, 
ţuica, horilca, sursele păstrate oferă date incerte despre dezvoltarea acestei ramuri 
în economia mănăstirească din secolele XIV-XVI. In catastiful mănăstirii Galata de 
la 1588, se menţionează o povarnă aflată în satul Sadna, care poate fi înţeleasă ca 
o instalaţie pentru producerea băuturilor alcoolice pe bază de distilare. Unica sursă 
identificată în perioada cercetată este sugestivă în menționarea practicii, însă este la-
pidară în informații privitoare la tehnologie, destinația produselor etc. Totodată, do-
cumentele şi studiile preocupate de acest subiect indică dezvoltarea industriei produ-
cerii băuturilor spirtoase în Moldova și Muntenia începând cu secolul al XVII-lea54.

Exploatarea petrolului, numit în limba română păcură (derivat din latinescul pi-
cula–n.n.), a reprezentat o veche îndeletnicire în spaţiul extracarpatic. Continuitatea 
ei este confirmată documentar în perioada secolelor XIV-XVI, dar și de datele oferite 
de toponimie şi onomastică. Cel mai vechi indiciu al exploatării acestui produs în 
Ţara Moldovei este prezent în actul emis la 4 octombrie 144055, prin care voievozii 
Ilie şi Ştefan întăreau mănăstirii Bistriţa satul Lucăceşti, pe Tazlăul Sărat, localizat 
„în dreptul Păcurii”. Tehologia extragerea păcurii în epoca medievală era simplă. 
Acolo unde petrolul ieşea la suprafaţa pământului şi forma pârăiaşe el se strângea în 
recipiente. O altă modalitate consta în săpatul fântânilor în care se aduna păcura, de 
unde apoi era scoasă cu găleţile56. Procedeul respectiv reiese din analiza documen-
tului datând din 16 decembrie 1442, care aminteşte, tot la Lucăceşti, de „fântâna 
cea neagră a păcurii”. Valoarea şi importanţa utilizării păcurii în scopuri casnice o 
demonstrează actul din 10 martie 159657, care prezintă un litigiu dintre călugării de 
la Tazlău cu Dubău şi ceata lui pentru ocina mănăstirească din „Tăteşti cu fântânile 
de păcură” de aici, care în cele din urmă sunt întărite mănăstirii de domnul Ieremia 
Movilă. Onomastica indică faptul că exploatarea păcurei devenise, probabil, o spe-
cializare meşteşugărească în secolul al XVI-lea. În iunie 159758, Isaia egumen şi tot 
soborul de la Neamţ vindeau o prisacă din hotarul Cârsteştilor lui Păcurar din Câr-
steşti, pentru suma de 24 de taleri. În toponimie întâlnim localităţi cu denumirile de 
Păcura, Valea Păcurii, Păcurile, Păcuriţa, răspândite atât în Moldova, dar şi în Ţara 
Românească. 

Pentru iluminarea caselor, a bisericilor şi pentru săvârşirea ritualurilor de cult 
era organizată în Evul Mediu românesc o „industrie” artizanală de producere a lumâ-
nărilor. Pe domeniul mănăstiresc ea era favorizată de existenţa materiei prime ceara, 
de prezenţa forţei de muncă servilă, cât şi de comercializarea acestui produs pe pia-
ţă. Dacă în secolele XV-XVI lumânările se confecţionau mai mult pentru necesităţile 

54 Vezi N. Iorga, Istoria industriilor la români, Bucureşti, 1925, pp. 173-174; C. C. Giurescu, Contribuţii 
la istoria ştiinţei ți tehnicii, pp. 222-233; Al. I. Gonţa, Începutul industriei alcoolului în Moldova 
feudală. În: „Studii de istorie medievală”, pp. 133-146.

55 DRH, A, I, p. 294, nr. 209.
56 C. C. Giurescu, Contribuţii la istoria ştiinţei și tehnicii, p. 127.
57 DIR, A, XVI/4, p. 136, nr. 177.
58 Ibidem, p. 172, nr. 229.
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comunităţilor, al instituţiilor, dar şi pentru piaţă, în secolul al XVII-lea se constată 
chiar oameni specializaţi şi meşteşuguri legate de producerea lumânărilor pentru pia-
ţă. În Moldova, orașul Iaşi a deţinut un loc important în privinţa făclieritului. Exista 
chiar un cartier numit Făcliari, unde se aflau ateliere de confecţionare a lumânărilor, 
după cum este menționat într-un act din 165759. Sursa precizează tranzacția de vân-
zare a unui loc de dugheană, care era situată între dughenele mănăstirilor Pângăraţi 
şi Barnovschi. 

În cadrul așezămintelor monahale moldovenești s-au dezvoltat și meşteşuguri 
artistice legate de prelucrarea metalelor, pietrelor preţioase, țesăturilor speciale și a 
obiectelor de cult. Sunt practicate de către meşteri specializați, care sunt solicitaţi tot 
mai mult de instituțiile ecleziastice începând cu secolul al XV-lea. Bogăţia lucrărilor 
de argintărie referitoare la obiectele de cult, conținute în inventarul aşezămintelor 
monastice din Ţara Moldovei indică funcţionarea atelierelor locale, de o apreciabilă 
valoare tehnică. Însemnările de pe unele obiecte ne permit să identificăm locul, data 
şi uneori meşterii care au lucrat la aceste opere de artă. În cadrul acestor meşteşuguri 
dis tincte se remarcă şi preocupările în realizarea miniaturilor şi broderiilor liturgice60.

Câteva concluzii trebuie formulate la finalul acestui studiu. Dezvoltarea meş-
teşugurilor pe domeniile mănăstireşti din Țara Moldovei în secolele XIV-XVI s-a 
aflat în legătură directă cu satisfacerea necesităţilor materiale principale ale comu-
nităţilor rurale și monahale prin resursele proprii, în primul rând. Aceasta a fost una 
dintre tendinţele de dezvoltare a sistemului economic domenial, însă o bună parte a 
produselor de meşteşugărit erau obţinute în rezultatul schimbului de piaţă, ceea ce 
arată că mănăstirile nu constituiau entităţi economice izolate în care a predominat 
autarhia producerii şi a consumului, ci s-au integrat eficient, în funcţie de caz şi 
perioadă, în tranzitul de mărfuri, ele însele producând deseori pentru piaţă. Sursele 
perioadei cercetate identifică multiple activități meșteșugărești cu caracter industrial, 
printre care ponderea au deținut-o morăritul, construcția heleșteielor și a instalațiilor 
pentru prelucrarea textilelor. Toate acestea reprezintă sisteme complexe care utili-
zează energia hidraulică, unde au fost folosite tehnologii progresiste pentru epocă, la 
dezvoltarea cărora societatea medievală a contribuit substanțial. Producerea cerii sau 
a băuturilor alcoolice fermentate au constituit, de asemenea, activități importante în 
economia mănăstirească. 

Cu o anumită doză de probabilitate afirmăm că meșteșugurile identificate 
erau practicate în cea mai mare parte de meseriași specializați, prezenți în satele 
mănăstirești sau în orașele și târgurile unde călugării dețineau bunuri și unități de 
producere. Dinamica activităților meşteşugăreşti a fost, însă, condiţionată şi de suc-
cesiunea anotimpurilor. Aceasta făcea posibilă practicarea meșteșugurilor şi de către 

59 I. Ciuta, op. cit., p. 125.
60 Pentru detalii la meşteşugurile legate de artă vezi: Şt. Olteanu, C. Şerban, Meşteşugurile, pp. 58-59; 

V. Muntean, Organizarea mănăstirilor româneşti în raport cu cele bizantine (până la 1600), teză 
de doctorat, Bucureşti, 1984, pp. 104-117; V. Florea, Istoria artei româneşti, vol. I, Chişinău, 1991, 
pp.  117-370.
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ţărani, care nu se limitau numai la lucrările agricole, ci practicau activităţi artizanale 
de confecționare a utilajelor și uneltelor agricole, altor bunuri cotidiene. În ceea ce 
privește participarea călugărilor în producerea bunurilor meșteșugărești, sursele ofe-
ră date incerte. Chiar dacă monahii ar fi participat în proces, credem că specializarea 
lor a ținut totuși de organizarea producerii și gestionarea eficientă a patrimoniului 
deținut de mănăstirile moldovenești.

CRAFTS AND CRAFTS TECHNOLOGIES ON THE MONASTERIES MANORIALS 
OF THE MOLDOVA PRINCIPALITY IN THE 14-16 CENTURIES

This study aims to deepen research on the dynamics of craft development in 
medieval Romanian society. The object of research is the characterization of handi-
craft activities in the monastic fields of Moldova in the fourteenth and sixteenth 
centuries. The methodology used emphasizes the analysis of the monastery as an 
economic unit in which different branches of production coexisted, which provided 
the local community with the necessary goods from agriculture combined with rural 
crafts and market exchange. The internal and external sources of the researched period 
allow the identification of several craft activities of an industrial nature, among which 
the share was held by milling, construction of ponds, textile processing facilities or 
beer production. Technically, they are complex systems that use hydraulic energy, 
where progressive technologies were used for the era, to the development of which 
medieval society contributed substantially. The plant culture, the crafts and the trade, 
integrated into the privileged senior monastic legal regime, explain that they form 
the main sources of substantial income that allowed the founding and prosperity of 
Moldovan monastic settlements during the fourteenth and sixteenth centuries.

Keywords: monastery, Moldavia, Middle Ages, crafts, handicraft technologies, 
immune privileges.
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Ramona BOGDAN, Sorin ȘIPOȘ, Roxana IVAȘCA

TRIAL BY ORDEAL AND THE REGISTER OF ORADEA

1. Introduction

A lot has been written on the Register of Oradea, especially by the specialists in 
the history of law. An important contribution by a collective coordinated by historian 
Şerban Turcuş1 has recently been published. The toponym of Oradea (Varadinum) is 
recorded in a diploma of the Benedictine abbey of Zobor, being mentionem among 
the names of the hierarchs in the kingdom and of the Bishop Syxtus Varadiensis and 
the Count Saul de Bychar2. King Coloman confirmed with his seal the recording 
of the villages and their borders with the monastery of Zobor. In other words, this 
was not a donation, but an authentication of an already existing possession, the king 
acknowledging the reality already in place. We must also specify that before that, 
in 1111, there was recorded a Sixtus Bichariensis3. King Ladislaus’ sanctification 
on June 27, 1192 and bringing Saint Ladislaus’ relics to Oradea, a bishopric seat, 
produced a real effervescence in the number of trials carried on in front of the 
chapter and, later, of King Ladislaus the Saint’s tomb4. The fire trial is an ancient, 
pre-Christian practice, also used after Christianization of the peoples in Europe. 
Ordeals or God’s judgement were a common judicial procedure in the West since the 
early Midle Ages, with precendents in the Antiquity5. It is not the only pre-Christian 
practice that has crossed the centuries, being Christianized by the Church6. Court 
proceedings by hot iron trial (ordeals) were characteristic for Transylvanian Catholic 
chapters in the first half of the 13th century7. From the processes carried on before 

1 Şerban Turcuş (coordinator), Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, Antroponimia în Transilvania 
medievală (secolele XI-XIV). Evaluare statistică, evoluţie, semnificaţii, vol. I-II, Cluj-Napoca, 2011, 
370 p. 2.

2 Documente privind istoria României, Seria C, Transilvania, vol. I (1075-1250), p. 2.
3 Ibidem. 
4 Istoria oraşului Oradea, coordonatori: Liviu Borcea şi Gheorghe Gorun, Oradea, 1995, p. 85. For 

the way in which the conception about the sacrality of royal power during the kings Ladislau I and 
Bela the 3rd developed in Hungary, see Gábor Klaniczay’s study L’image cavaleresque du saint roi 
au XIIe siècle, in “La Royauté sacrée dans le monde chrétien”. Poublié sous la direction de Alain 
Boureau et Claudio Sergio Ingerflom, 1992, p. 53-62. 

5 For ordeals, see Dominic Barthélemy, Moyen Age: le jugement de Dieu, in “L’Histoire”, no 99, p. 30; 
Idem, Diversité des ordalies médiévales, in “Revue historique”, 280, 1588, p. 3-25, D. Mototolescu, 
Ritus explorandi veritatis. Examinum ferri cadentis in Regestrum Varadiense: ordaliile, Cluj, 1939, 
p. 34; Liviu Borcea, Bihorul medieval. Oameni. Aşezări. Instituţii, Oradea, 2005, p. 74. Ştefan Pascu, 
Voievodatul Transilvaniei, vol. IV, Cluj-Napoca, 1989, p. 234. 

6 Dumitru D. Mototolescu, op. cit., p. 34. 
7 Ştefan Pascu, op. cit., p. 234. 
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the chapter of the Church of Oradea, 389 minutes of such trials between 1208-1225 
have been preserved8. The related historiography described the way a judgement by 
fire trial went on. The fire trial was not always used. On the day fixed for hearing, 
the defendant appeared before the judge who investigated the carge, heard the 
witnesses and if not convinced of their validity, ordered the parties to appear before 
the Chapter of Oradea to undergo the trial9. In judgement, the defendant was obliged 
to carry in his hand over a distance of 9-12 steps a hot iron weighing from one to 
three pounds. i.e. between 0,5 kg and 1,5 kg10, as he was indicated, according to 
the rules prescribed in the chapter’s order11. Then the hand of the defendant was 
bound and a seal was applied on it to prevent any intervention on the wound12. After 
a few days, between 3 and 8 days, the seal was broken and the defendant’s hand 
was examined13. “If the culprit stood the full trial and did not get burnt”, stated 
D.  Mototolescu, “he was spared the accusation he had been charged with, if his hand 
was burnt, the accusation remained valid and based on it, the judge sentenced him 
to civil damages or penal punishments, according to the law or custom in force”14. 
This trial could be replaced by an oath at the tomb of King Ladislaus the Saint15. 
We have to underline the fact that the spiritual preparation was at least as important 
as the actual carrying out of the trial. Why is that? Because we are dealing with a 
certain tyepe of behaviour specific to the medieval man which helps us understand 
in depth his way of judgement. In parallel, we are also faced with the endeavour of 
the Church to Christianize certain practices that initially were not of Christian origin, 
but which proved difficult to change. Consequently, the Church preferred to accept 
and use them in its own interest.

2. Trial by Ordeal in the Register of Oradea
The sanctification of King Ladislaus I on June 27, 1192 and the presence of the 

saint’s relics in Oradea (brought here after 1134), which was the seat of the diocese, 
produced a real effervescence regarding the number of trials that took place in front 
of the Capitulum, the altar and, then, of the tomb of King Ladislaus the Holy16. 

8 Documente privind istoria României, Seria C, Transilvania, vol. I (1075-1250), p. 37-147. 
9 Dumitru D. Mototolescu, op. cit., p. 21; Liviu Borcea, op. cit., p. 76. 
10 Ştefan Pascu, op. cit., p. 235. 
11 Dumitru D. Mototolescu, op. cit., p. 30. 
12 Ibidem, p. 30. Liviu Borcea, op. cit., p. 76. 
13 Ibidem; Ştefan Pascu, op. cit., p. 234; Liviu Borcea, op. cit., p. 77. 
14 Ibidem; Ştefan Pascu, op. cit., p. 234; Liviu Borcea, op. cit., p. 77. 
15 La Royauté sacrée dans le monde chrétien. Poublié sous la direction de Alain Boureau et Claudio 

Sergio Ingerflom, sociales, 1992, p. 53-62. See also Anna Adamska, Dieu, le Christ, la Vierge et 
l’Église dans les préambules polonais du Moyen Âge, in “Bibliothèque de l’école des chartes”, année 
1997, volume 155, No 155-2, p. 543-573. 

16 S. Șipoș, Pledoarie pentru o hermeneutică a textului: Registrul de la Oradea, in „Statutul istoriei și 
al istoricilor în contemporaneitate”, Cluj-Napoca, 2013, p. 327.
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The  capitulum from Oradea registered between 1208 and 1235 a large number of 
cases, for the investigation of which two types of ordeals were used, executed before 
its representatives: the hot iron test and the oath on the tomb of King Ladislaus  I 17. 
Their minutes, numbering 389, are included in the Register of Oradea. The 
distribution by years is as follows: 1208 – 4 cases, 1213 – 63, 1214 – 44, 1215 – 
40, 1216 – 13, 1217 – 10, 1219 – 60, 1220 – 45, 1221 – 43, 1222 – 22, 1226 – 11, 
1229 – 16, 1234 – 11, 1235 – 7. Among the situations recorded, in the case of 272, 
reference is made to the hot iron ordeal, either directly, being applied as a procedure, 
or indirectly, being provided, but for certain reasons not being applied.

Ritus explorandae veritatis seu iudicium ferri candentis is triggered by a 
recommendation prescribed by the secular court declaring its incompetence before 
the clerics called to administer the trial (“... the damage being counted at eight marks, 
Paul, the curial committee of Bihor, giving them someone named Amandus as bailiff, 
sent them to Oradea, where Jacou’s man, carrying the iron, exulpated himself  ”18). 
The trial by ordeal takes place outside the court and the judges are informed of its 
outcome through an assistant appointed to assist in the proceedings. The hot iron 
test is one-sided. The gap found in the Christianization process of the Hungarian 
kingdom is also detected in the application of canon law regarding the ordeal regime. 
Although the Holy See banned the judicial ordeal in 1215, on the occasion of the 
Lateran Council, in Oradea the last registered case dates from 123519.

3.  Anthroponymy in the Oradea Register

The register stands out for its density and anthroponymic diversity, thus being 
an illustration of the ethnic, cultural and religious situation in this part of Europe. 
In the 389 minutes, 1558 “anthroponymic units” (the number of people reviewed is 
much higher), multiethnic and multicultural, were reviewed20. In their analysis, the 
following aspects must be taken into account, which may influence the accuracy of 
the conclusions: the document is not original, being a copy from the 16th century, 
possible adaptations of the late humanist copyist might be found in it, but there 
should not be neglected that the original Register which contained documents from 
the thirteenth century, was not written by a single person, but by several, and the 
scribes were rarely Hungarian, being mostly clerics of German, French or Italian 
origin21. Therefore, the transcription of the names of those involved can be unfaithful, 
especially in the case of names never encountered by the scribe, such as Hungarian, 

17 I. Sabău, op. cit., p. 629.
18 Documente privind istoria României, Series C, Transilvania, vol. I (1075-1250), p. 67, case 101.
19 Șerban Turcuș (coord.), Antroponimia în Transilvania medievală (secolele XI-XIV). Evaluare statistică, 

evoluție, semnificații, vol. I, Cluj-Napoca, 2011, p. 89.
20 Ș. Turcuș (coord.), op. cit., p. 89.
21 Ibidem, p. 90.
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Slavic or Romanian ones, even distorting the initial form of the anthroponym. As an 
example, the following anthroponyms can be mentioned: Bencii, Benciu, Bencya; 
Bertolom, Bertholon; Bot, Both, Bothsa; Bulsu, Bulchu; Ceka, Cheka; Cenad, 
Chunad, Sunad; Dedus, Degus, Deguz; Eccy, Echi, Echy; Erde, Erded, Erdeu, 
Erdey; Fita, Fitan; Golsa, Golosa; Gyurc, Gyurca, Gyurg, Gyuri; Hertueg, Hertugug; 
Heym, Heymu; Hurt, Hurtu; Ind, India; Ioanca, Iohanca, Iouanc; Kelem, Kelemen, 
Kelemin; Lek, Leka; Lodomer, Lodmer; Medue, Meduen, Meduet; Mer, Merc, Mert, 
Merth; Mico, Micon, Micou; Moch, Mochou; Mog, Mogd, Mogodia; Mour, Mouric, 
Mourich; Nemel, Nemelt; Nuncha, Nunchiz; Obuganus, Obulgan; Olduruh, Oldruh; 
Pentec, Pentek, Penthek; Pet, Peth, Peta; Pos, Posa, Pous, Pousa; Quilged, Qulged, 
Qulqed; Roda, Rodam; Salad, Salad; Scema, Scemel, Scemer, Scemera; Sumpou, 
Sumpoz; Teca, Teco, Tecu; Tump, Tumpa; Ugud, Ugudut; Us, Usi; Ved, Veda; Vid, 
Vida, Vidard; Vulen, Vules; Vodam, Vodad; Zoboslo, Zoboslou; Zub, Zup. 

Also, those involved in the trials in Oradea could have dictated their name in 
accordance with their will, as well as with their personal ability to reproduce its 
Latinized form. An example in this sense is the name Iuan, considered as a Romanian 
anthroponym, which indicates the will to reproduce the name exactly in the pronounced 
version, without passing it through the filter of Latinization. On the other hand, in the 
case of Christian anthroponymy, present in the text, its modification can be noticed, 
resulting in several forms of the same name (for example: for Avram: Abraham, 
Abram, Abraham, Habraham; for Abesalom: Absalon, Absolon; for Bartholomeu: 
Bartoleus, Bartholomeus, for Cristofor: Christophorus, Christophero, Cistoforo, 
for Homodeus: Homdeus, Homodoy, Omodoi; for Ilie: Elias, Helias, Ilia, Iliaz; for 
Iacob: Iacobus, Iacon, Iacou; Ioachim: Ioachin, Iohachin, ioacyn; Ioan: Ioannes, 
Iohannes; Isac: Isaac, Ysac; Laurențiu: Laurentius, Laurencius, Leustachius; Matei: 
Mathaeus, Matia, Mathias; Mihail: Michal, Michael; Nicolae: Nicholaus, Nicolaus; 
Petru: Petrus, Petus, Petu, Petur; Solomon: Salomon, Solomun; Tadeus: Tadeusut; 
Teodor: Theodor; Toma: Thomas, Tomas; Zaheu: Zacheus, Zakeus22.

Of the registered anthroponyms, 177 are Christian, 1381 being non-Christian, 
the vast majority being used with little or only one time frequency, while Christian 
names, although much fewer, have a consistent repeatability23. 

Old Testament names are a minor part of the total number of anthroponyms in 
the register, but they are very varied. Thus, this category includes names such as: 
Abel, Abraham, Absalon, Adam, Anania, Azaria, Beniamin, Daniel, Elia, Ieremia, 
Iacob, Iov, Ionas, Isac, Michael, Missael, Moyse, Rafael, Ruben, Solomon, Samson, 
Sidrac, Tobias, Zaharia. These names are not specific to the Catholic Church, but 
are part of an onomastic heritage common to the Christian Church in general, some 
of them being specific to the Eastern environment of Byzantine cultural influence. 

22 Ibidem, p. 91.
23 Ibidem.
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There are cases of names that appear only in the Oradea Register for the entire 
documentation of the 13th century in Transylvania: Absolon, Anania, Ieremia, 
Ionas, Missael, Ruben, Serafin, Sidrac24. Other Old Testament anthroponyms are 
quite rare, as they come from an area other than the one controlled by the Catholic 
Church, with other ethnic characteristics. Therefore, the vast majority of these names 
belong to believers devoted to the Greek rite, but probably also to some in the Jewish 
community. The explanation of this reality consists in the acceleration of the process 
of conquest and integration of the parts of western Transylvania in the Hungarian 
kingdom and the withdrawal of the natives from the public life, as a mechanism of 
self-defense25. 

The names that come from the New Testament are also represented, the most 
common being: Petru, Paul, Ioan (with the variants Iuan and Iua), Martin, Ștefan, 
Nicolea (with the variant Micula), but also: Andrei, Anna, Barnaba, Bartolomeu, 
Filip, Ioachim, Luca, Magdalena, Marcu, Maria, Matei, Matia, Saul, Simon, Simion, 
Tadeus, Toma, and Zaheu. The most frequently mentioned are Petru (69) and Paul 
(84), which indicates the efforts of the Catholic Church to impose itself, in terms 
of names. Also common are the names: Ioan (51), Nicolae (63) and Ștefan (37)26. 
With the exception of the name Ștefan (Stephen), which refers to the founder of the 
Hungarian apostolic kingdom, the frequency of the other names could be motivated 
by the fact that they are part of the onomastic heritage of both Greek and Latin 
churches, as well as the ethnic specificity of Transylvania, which allowed these 
names to penetrate into another branch than that of the Catholic Church. Moreover, 
comparing the frequency of the name Nicolae in the Oradea Register with other lists 
of contemporary names from the West, it can be appreciated that its bearers were not 
of Roman (Catholic) rite27.

As for the theophorus names, they are very suggestive in terms of the ethnic 
complexity of Transylvania in its western part, at the beginning of the 13th century. 
Thus, this category includes: Bogdan, Christian, Christophor, Deus, Dominic, 
Homodeus, Michodeus, Sanctus, Theodor, Timotei, Gottfred, Guthmar, Gutman.

Anthroponyms such as: Bogdan, Christophor, Theodor and Timotei belong to 
Eastern rite believers, either Slavic, Greek or Romanian, in the case of the names that 
have the root “Gott-” they are of Germans or Germans colonized here, both during 
the Crusades and immediately after. The names that contain the invocation of God 
in the Latin form Deus belong to some ethnic groups, other than the Hungarians, 
Romanians or Slavs, being a Latin-speaking population (Italians, Spaniards, French, 
Walloons, etc.)28.

24 Ibidem.
25 Ibidem, p. 92.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Ibidem, p. 93.



123

The most varied part of the Christian onomastic inventory of the Oradea 
Register is that of the names of saints or martyrs venerated by the Church, being 
saints or martyrs who have a particular devotion in general, but also saints with local 
veneration. Thus, names that certainly belong to some believers of Greek rite and 
only accidentally to some of Latin rite can be identified, such as: Atanasius, Basilius, 
Cosma, Damian, Demetrius, Eraclius, Eufemia, Eustachius, Iacintus, Iustina, 
Macarius, Zakeus. Instead, they certainly belong to the Latin onomastic inventory: 
Achilleus (from the martyr Achilles and not from Greek mythology), Adrianus, 
Aegidius, Angelus, Benedict, Cecilia, Clemens, Dominic, Desiderius, Felicianus, 
Gerardus, Marcellus, Martinus, Mauricius, Silvestru, Tiburtius, Vicencius. There are 
also anthroponyms whose exact belonging to one of the two cultural areas, Greek 
and Latin, cannot be established, the veneration being common for some of them: 
Alexandrus, Alexius, Ambrosius, Anthonius, Augustinus, Cornelius, Dionysus, 
Fabianus, Gregorius, Hector, Hylarius, Ipoltus, Laurentius, Pangracius, Sebastianus. 
The holders of these names come, either they or their ancestors, from western areas, 
such as those around Venice, Central and Southern Italy29. Also in this category 
of saints’ names, we must mention those anthroponyms that are associated with 
important figures for the Christianization of Hungarians or Slavs, although they are 
used quite rarely: Adalbert (diminutive form Bela), Gerardus, Coloman, Hemiricus  – 
Emeric, Ladislaus, Solomon, Wenceslaus.

A special category is that of the clergy’ names. Their anthroponyms confirm, 
once again, the ethnic mosaic and the confessional orientations in this geographical 
area captured in the Oradea Register. Thus, names can be identified by clerical 
categories: bishops: Alexandru, Benedict, Briccius, Desiderius, Iacob, Catapanus, 
Simon, Tomas, Villelm; abbots: Basilius, Cyegl, Gregorius, Iohem, Lek, Lodu, Teku; 
provosts and priors: Adrian, Guthfredus, Phillipus, Ragnaldus; archdeacons: Abel, 
Compoltus, Egidius, Farcasius, Gabriel, Ibrachin, Ioan, Martinus, Moust, Nicolaus, 
Numicolohod, Nuodum, Oltuman, Paul, Petru, Pousa, Sidrac, Stephanus, Tumpa; 
vice-archdeacons: Albeus, Beniamin, Gabriel, Nicolaus, Paldus, Teca, Thoma; 
priests: Beliamin, Busu, Custodie, Iromus, Laurențiu, Luca, Mauriciu, Moyse, Paul, 
Simon; other clerics: Annian notary, Demetrius magistrate, Dionysus magistrate, 
Eraclius administrator, Fulco cleric, Gerard dean, Ioachim administrator, Lete 
deacon, Magnus cleric, Michael cleric, Tiba canon, Urcondon cleric, Valerian cantor. 
Among them is Ibrachin, a name of Arabic origin, which belongs to a person who 
held a high clerical function, that of archdeacon30. Also, other names of archdeacons, 
such as Abel and Sindrac, are rarely mentioned and probably come from the eastern 
cultural area rather than the western one.

Regarding the female anthroponymy from the Oradea Register, it is little 
represented, but very diverse and chaotic. The only common element that can 

29 Ibidem.
30 Ibidem, p. 95.
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be identified is belonging to Christian anthroponymy. Thus, names such as: Ana 
(Agnna), Benedicta, Cecilia, Eufemia, Foelicitas, wife of Mathka, Iustina, wife of the 
committee Mica, Maria, Magdalena, Margaretha, daughter of Georgius, Margueta, 
Martina, sister of Voca and Kereu are mentioned, Paulia, Perrus’s wife, Rosa, 
Benedict’s sister, Scemer’s daughter. Along with the Christian ones, there are also 
Hungarian, Slavic, Germanophilus or even Latin anthroponyms, such as the names 
Ancilla, Beda, Mica and Scema, names used for both women and men. Other names 
included in the Oradea Register are: Choucad, Chyncola, Cincea, Cusid, Daraga, 
Deduha, Fehera, Gerquenam, Huga, Ilega, Ilegu, Kesa, Macya, Maged, Mizla, Moxa, 
Nuz, Pena, Penteca, Ruga, Scepa, Scereteu, Seba, Ticura, Vederey, Vtalou, Vyes31. 
From the female anthroponymy included in the Oradea Register, the social position 
of those mentioned can be established, among which are Eufemia, committee (case 
79 – “judge being Mrs. Eufemia”, case 174 – “Count Paul, the son of Euphemia, has 
blamed...”), but also Iustina, the wife of committee Mica (case 370). 

The intellectual renaissance, which takes place in the twelfth century, accepted 
in the clerical circles, is also found in the anthroponymy of the Oradea Register by 
the presence of names of ancient origin, taken either through historical readings or 
as a result of the study of ancient classical works. Thus, anthroponyms can be listed 
such as: Cato (case 133), Cesar (case 18, case 358), Paris (case 381). 

In other words, unlike the European West, where in this period of the early 
thirteenth century there is a decline in pagan anthroponymy, the anthroponymy of the 
Oradea Register indicates a resurgence of it. Thus, a father named Luca baptizes his 
son Bagha, a certain Ștefan names his son Bazlou, another head of the family named 
Petru prefers for his son the name Becha, Bodun is the son of an Eustachius, Bot is 
the son of Laurențiu, Chegza is the child of a Ștefan, Etha is the son of Achilleus, 
Gyopol, the son of Absalom, Gyurc – the son of Moses, Huga – the daughter of Paul, 
Isou – the son of Hylarius, Kepa, the son of Nicolae, a Michud, the son of a Ștefan, 
Olodar, the son of Achilleus, a Pousa, son of Matia, Scorcomer, son of Urban, Sub, 
son of Toma, Teco, son of Toma, Tecus, son of Dyonisius, a certain Tupa, son of 
Paul, a Tyuand, son of another Urban32.

The analysis of the pairs of anthroponyms in the variants of kinship brother – 
brother, brother – sister, sister – sister indicates the same situation of associating 
Christian names with pagan names, the parents of that time considering that they 
should not put all their descendants under the protection of saints. Examples for 
this point of view: Arua, brother of Luca; Buch, brother of Petru; Elia, brother of 
Omocel; Neuer, Aruad, brothers; Luca, Petru, brothers with Shyrinchy; Seud, brother 
of Marrin (Martin); Simon, brother of Fileka33. 

31 Apud Ș. Turcuș (coord.), Antroponimia în Transilvania medievală (secolele XI–XIV). Evaluare 
statistică, evoluție semnificații, vol II, Cluj Napoca, 2011.

32 Ș. Turcuș (coord.), op. cit., p. 97.
33 Ibidem.
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But there are also examples for Christian families from an anthroponymic point 
of view, too. Thus, in case 364 (1229), Augustine, son of Schemcha, has three sisters, 
Ana, Maria and Magdalena34, and in case 377 (1234), “Mrs. Margareta, the wife of 
the deceased Torcunca” has two brothers, Ioan and Paull35. 

Analyzing the anthroponymic situation vertically, within the same family, 
it can be seen that the Christian name characterizes the third generation, the first 
two having non-Christian names; thus, “the clergyman Ștefan, son of Hus” has a 
grandfather, “Valter, a guest from Bihor”36. An example for the exaggeration of 
Christian anthroponymy is that of case 85 (1214), in which “Deus, son of Sanctus, 
from the village of Cheriu”37. is mentioned. We can also mention here the example 
of the biblical toponym Betleem transformed into an anthroponym, in the form of 
Bechleem (case 196: “... blamed Paul and his brother, Bechleem ...”...38) and Betlen 
(case 367: “Before Betleen and Ștefan, Ladislaus’s deputies, committee of Bach...”39). 

From an anthroponymic point of view, the Register of Oradea is a perfect 
reflection of the ethnic, confessional and cultural structure, especially complex, of 
the western parts of Transylvania at the beginning of the 13th century when the 
pressure of the Hungarian kingdom was just beginning. The Catholic Church was 
becoming more and more prominent. 

4. Toponymy in the Oradea Register. Statistical analysis

All cases referring to this evidence were analyzed, either directly (the hot iron 
test was applied, this fact being specified in the text of the respective minutes) or 
indirectly (in these minutes, reference is made to this evidence, the text specifying, 
for example, “In Oradea he proved his innocence (...)” – case 18 etc.) or the test was 
not applied: “In Oradea, Mathel gave up the hot iron test” – case 35 or ”They were 
sent to Oradea for the hot iron test”, but “they agreed and (...) they settled (...)”  – 
case 96 or “when Bena was ready to carry the hot iron in Oradea, the aforesaid 
abbot did not submit to the trial of the hot iron, saying that he falsely accused Bena 
of robbery” – case 175). We also pointed out only the localities where the accusers 
and the accused (defendants) come from, 35 cases do not specify the origin of the 
parties involved, and 72 settlements from 56 minutes were not located (identified).

In these conditions, the evidence of the settlements mentioned in the Oradea 
Register (the document included in Documente privind istoria României, veacul XI, 
XII, XIII, Series C, Transylvania, vol. I, 1075–1250, The Publishing House of the 
Academy of the Romanian People’s Republic, Bucharest, 1951) it looks like this:

34 Documente privind istoria României, Series C, Transilvania, vol. I, p. 138.
35 Ibidem, p. 143.
36 Ibidem, p. 147, case 388.
37 Ibidem, p. 62.
38 Ibidem, p. 91.
39 Ibidem, p. 139. 
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COUNTRY/Total 
No.

 (current situation)

COUNTY/ 
DISTRICT

(Cf. Documente 
privind istoria 

României, Series C, 
Transylvania, vol. I 

(1075-1250)

LOCALITY TOTAL

1 2 3 4

ROMANIA (111) Aleșd Berceu (Birtin)
Questest (Chistag)

2

Alba Belud (Beldiu)
Alba Transilvaniei (Alba Iulia)

2

Arad Arad
Villa Zor (Zor)
Seg
Ponkata (Pâncota)
Monor (Munar)
Popi
Maria
Chicu
Bursurog

9

Beclean Buza 1
Beiuș Solumus (Șoimuș Petreasa)

Gyonta, Geuta (Ginta)
2

Carei Săcășeni
Zumtou
Hotuon (Hotoan)
Kahas, Cayhas (Căuaș)
Zudurou (Sudurău)
Guernezt (Tiream)
Sugu (Cig)
Zupur (Supuru)
Beruei (Berveni)
Yled
Ivren (Irina)
Zanpto (Santău)
Săuca (Praedio Demetrii)
Vada, Voda

14

Cehu Silvaniei Mon (Naimon)
Dabra, Doba (Dobra)
Mon, Nyr (Naimon)
Chroat (Horoatul Cehului)
Nadast (Nadișul Hododului)
Domulin (Domnin)

6
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1 2 3 4

Cluj Kamaras (Vaidacămăraș)
Dobâca
Vnodou
Curnad (Corpadea)
Gnezted (Straja)
Felkopusi (Căpușul Mic)
Hem

7

Crasna Dirsig
Ban

2

Deta Ioubag 1
Gherla Fodo (Fodora)

Mochy (Mociu)
Kenesy
Pelenka

4

Huedin Văleni
Kalatha (Călata)
Obonik (Păniceni)

3

Ineu Apa, Macra (Mocrea)
Pisuqui

2

Jibou Kechel (Cățălul)
Dereg (Dragu)
Villa Sanctae crucis (Cristu-
Crișeni)
Roba (Mirșid)
Solumus (Șoimuș)
Ziloc (Zalău)

6

Lipova Sorloud
Fives (Fibiș)

2

Marghita Puklusteluc (Poclușa)
Lazdi, Lazd (Chislaz)
Ziloch, Zolos (Sălacea)
Fegierunc (Fegernic)
Petri (Petreu)

5

Oradea Niuved (Neueg, Neugy)
Oradea
Catar (Cetariu)
Vosian (Oșand)
Quer (Cheriu)
Scigueij (lângă Tămășeu)
Ponoz
Burs (Borș)
„Villa Latinurum”
Vodozt (Parhida)

16
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1 2 3 4

Tumas (Tămășeu)
Oradea
Zamtou (Santăul Mare și 
Santăul Mic)
Benca
Chehy (Cihei)

Salonta Scecul (Sititelec)
Janust (Ianoșda)
Dolman
Colosa (Călacea)
Euse
Her (lângă Batăr)
Humuroc (Hamaroc)
Quzy
Euse

9

Satu Mare Sătmar
Malca
Solumus (Șoimuș)
Mogos Mortu (Potău)
Apa
Terepes (Terebești)
Vosvary (Oșvarău)
Gyöngy (Giungi)
Beltuc (Beltiug)
Holmy (Halmeu)
Perlu (Ciungi)

11

Săcuieni Beruchyon (Sâniob)
Fansol (Făncel)
Torsa 
Igged
Rezuga (Resighea)
Vedu
Berucyo

7

Sânnicolaul Mare Achya 1
Șimleul Silvaniei Horoatul Crasnei

Ban
Botocun (Bădăcin)
Ip
Cozniș (Cosniciul de Jos)
Bogus (Boghiș)
Pechely (Pecei)

7

Târgu Mureș Poca (Păcureni) 1
Timișoara Jadani 1
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1 2 3 4

HUNGARY (185) Abauj Novum Castrum
Vislu (Vizsoly)
Scerep
Felnemet (Tornyosnémeti)
Cuzepnemet
Olugnemet (Hidasnémeti)
Guncy (Gönc)
Vrusca (Gönc-Ruska)
Visl (Vizsoly)
Igyhazasvisl 
Dubucya (Alsó- și Felsödobza)
Toka
Petur (Hernádpetri)
Tumu, Tumr, Tumur (Tomor)
Gyanda
Qesy (Kéty)

17

Baranya Zobolsu (Szaholes)
Marcu (Marók)

2

Békés Panad (Pányád)
„Satul sf. Gheorghe” 
Shol (Csál)
Sceguholm (Szeghalom)
Mehes

5

Bihar Siptul (Septely)
Botcu, Buht (Bojt)
„Satul sf. Martin” 
(Berettyószentmárton)
Geszt (Gest)
Vansud (Váncsod)
Guizar (Guszár)
Viloc (Ujlak)
Gyan
Kanar (Konyár)
Ceusci (Csöszi)
Vduori (Udvari)
Hot (Hát)
Nec
Kerecu, Kerequi (Nagykereki)
Dusnok
Jzthary (Esztár)
Zomlun
Gyan (Mezö- sau Kötegyán)
Boian (Nagybajom)
Rabay (Nagy- sau Kisrábé)

45
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1 2 3 4

Cocot (Kokad)
Sarang (Saránd)
Nyrpály (Monostorpály)
Scerep (Szerep)
Chytmeu (Csökmö)
Naduduor (Nádudvar)
Kolond
Harsan (Körösnagyharsány)
Vcam (Okány)
Iratz (Iráz)
Pescera (Peszere)

Borsod Heuiuz, Taplucia (Tapolca)
Borsod
Vamos
Beleta
Satul Lanczii
Mulchun (Mocsony)
Zudesthan (Radistyán)
Shazka, Shazta (Császta)
Horvath (Bánhorvát)
Bikk
Tilos
Abram (Alsó- și Felsöabrány)
Luen (Lövö)
Vlozyghaz (Olaszgyház)
Shyub (Cseb)
Lad (Sajólád)
Nylos, Nylas
Chokoka (Csokva)
Umany (Ömány)
Mochulas (Mocsólyás)
Loch (Lak)

21

Csanad Kupanchi
Sajt (Sajtény)
Cupa

3

Fejer Shut (Alcsut) 1
Gyor Nema (Néma) 1
Hajdu Halap (Hlap)

Cups
Chaba
Mochy (Mácsa)
Tegye
Vylok (Ujlak)
Nadudvor (Nádudvar)

17
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1 2 3 4

Zam (Zám)
Uhod (Ohát)
Suma
Kaba
Gurbey
Nanas (Hajdunánás)
Ethe (Etelaka)
Bolth (Bót)
Cyguen (Cégény)
Salamon

Heves Bud (Bod)
Folth
Bagya
Paztuh (Turpásztó)
Debrev, Debru (Debrö)
Poroszló
Ded

7

Jasz-Nagy-Szolnok Kaba
Tomoi (Tomaj)
Solnoc
Vogoluptiuan (Alattyán)
Tur (Mezötur)
Kürümonostora (Nagykürü)
Pa, Po, Pou
Fegyernuc (Fegyvernek)

8

Komarom Gyad (Dad)
Tata

2

Nógrád Scecen (Csomád)
Serrach (Szirák)
Usa (Usza)
Dingonogu (Dengeleg)
Sembur (Zsember)

5

Pest-Pilis-Solt-
Kiskun

Scela (Tápiószele)
Vaț
Sunad (Csomád)
Sap (Tápiósáp)
Triskai (Tereske)
Seuryegu (Söreg)
Katay (Káta)
Foktheun (Foktö)

8

Somogy Veytech (Vétye)
Bagad (Bogat)
Mehus (Méhes)
Zub (Szob)

7
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1 2 3 4

Libecii (Libic - Kozma)
Beu (Bö)
Numchuny (Nemcsény)

Szabolcs Vtholm
Balkan, Bulcan (Balkány)
Guneg
Vys (Vis)
Uzlari (Eszlár)
Bogdan (Nyrbogdány)
Petri, Petur (Pecs-Petri)
Sur (Csur)
Vod
Erded
Tos (Nyrtas)
Bis (Büss)
Fehekton (Fejértó)
Keesam (Kemecse)
Tura
Kad (Kágy)
Kenesij (Cerepeskenéz)
Pulgar (Tiszapolgár)

18

Szatmar Peresnek (Penészlek)
Tatar (Szamostatárfalva)
Senmartin (Szentmárton)
Heten (Hodász)
Senguer (Csenger)
Pereznek (Penészlek)

6

Tolna Pilis, Peles
Cheke
Horz (Harc)
Beka
Zecul (Nagy-Kisszékely)

5

Vas Thozar
Caku, Tyak (Jafka)

2

Zala Kala (Dióskál) 1
Zemplén Medueozu (Medgyaszó)

Zemlun
Vasarhel (Vásárhely)
Borsi (Borsy)

4

SLOVAKIA (16) Abauj Sarus (Nagysáros)
Zeblak
Sucta (Zsujta)
Puruen (Perény)
Cece (Csécs)
Sudan (Zsadány)

6
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1 2 3 4

Bars Momunya, Malonya
Wolcaz (Valkász)

2

Gömör Simony 1
Komárom Ecl (Ekel) 1
Nitra Sumptey 1
Trencsen Bolondus (cetate) 1
Zemplén Fon

Isepu (Magyariszép)
Potoc (Sárospatak)
Bulsu (Böcs)

4

UKRAINE (5) Bereg Beregu
Drancy (Daroc)
Mark (Márok)

3

Ugocsa Batar (Batár)
Petur (Péterfalva)

2

Evidence of the localities by country
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Having as a cartographic support a map of Hungary (Magyarország Megyéi 
1886-ban), as well as the administrative map of the Romanian People’s Republic 
(1950 -1952), the following can be concluded:

Most of the localities from which the parties involved in the trials by ordeal 
based on the fire test, recorded in the Oradea Register, are in Hungary (185), followed 
by those situated in Romania (111), Slovakia (16) and Ukraine (5). 
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Most of the people who submitted or had to submit, in order to support their 
cause, to the hot iron test come from regions (counties) adjacent to Bihor county, 
which had its center in Oradea: Bihar – 45, Borsod – 21, Szabolcs – 18, Hajdu – 
17, these being in Hungary itself and in Transylvania: Bihor (districts Oradea –16, 
Salonta – 9, Șimleul Silvaniei – 7, Secuieni – 7, Marghita – 5, Aleșd –2, Beiuș – 2)  – 
48, Baia Mare (Carei – 14, Satu-Mare – 11, Cehu Silvaniei – 11) – 31, Cluj (Jibou  – 
6, Gherla – 4, Huedin – 3) – 13, Arad (Arad – 9, Ineu – 2, Lipova – 2) – 13.

The relatively large distance between Oradea and the counties in the western 
extremity (Zala, Vas) or the western half of the Hungarian kingdom (Fejer, Gyor, 
Komarom, Baranya), in the north-western extremity (Nitra, Trencsen, in present-day 
Slovakia) explains the small number of people (1, 2 people) who came to Oradea for 
the fire test; the same situation is found in the case of the regions of Transylvania, 
located on the outskirts of the Kingdom of Hungary, in the middle of the 13th century: 
Rodna (Beclean – 1), Timiș (Deta – 1, Timișoara – 1, Sânnicolau Mare – 1), Târgu 
Mureș (1).

TRIAL BY ORDEAL AND THE REGISTER OF ORADEA

A lot has been written on the Register of Oradea, especially by the specialists 
in the history of law. From the processes carried on before the chapter of the Church 
of Oradea, 389 minutes of such trials between 1208-1225 have been preserved. 
The register stands out for its density and anthroponymic diversity, thus being an 
illustration of the ethnic, cultural and religious situation in this part of Europe. In the 
389 minutes, 1558 “anthroponymic units” (the number of people reviewed is much 
higher), multiethnic and multicultural, were reviewed. Most of the localities from 
which the parties involved in the trials by ordeal based on the fire test, recorded in 
the Oradea Register, are in Hungary (185), followed by those situated in Romania 
(111), Slovakia (16) and Ukraine (5). 

Keywords: the Register of Oradea, Chapter, judgement, invocation, God.
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Gheorghe POSTICĂ

CONTEXTUL ISTORIOGRAFIC 
AL VESTIGIILOR ARHEOLOGICE MEDIEVALE TIMPURII 

DIN SPAŢIUL PRUTO-NISTREAN

1. INTERPRETĂRI ARHEOLOGICE

Interpretarea arheologică a vestigiilor medievale timpurii din spațiul pruto-nis-
trean în istoriografia din a doua jumătate a secolului XX – începutul secolului XXI 
s-a făcut prin prisma cercetării continuității și discontinuității populațiilor, tranziției 
de la antichitatea târzie la evul mediul timpuriu, delimitării culturilor arheologice din 
acest spațiu, stabilirii cronologiei și a caracterului lor etno-cultural. 

Cercetarea arheologică a siturilor s-a făcut în conformitate cu sistemul metodolo-
gic tradițional al timpului, inițial fiind aplicată metoda secționării stratigrafice, iar din 
anii ’60 ai secolului XX fiind utilizată preponderent metoda descoperirii siturilor pe 
suprafețe extinse, care era larg practicată în arheologia sovietică. Drept rezultat, a fost 
obținut un material arheologic foarte bogat, care, de multe ori, a întrecut așteptările 
specialiștilor, în acest sens remarcându-se date stratigrafice de excepție, cum a fost în 
cazul siturilor de la Alcedar, Echimăuți, Lucașeuca, Hansca, Păhărniceni-Petruca, 
Kodyn, Rașkov etc.

Vestigiile arheologice descoperite, în general, au fost valorificate la un nivel 
acceptabil în publicațiile specialiștilor, acestea din urmă fiind însoțite, în cele mai 
multe cazuri, de datele stratigrafice și statistice. În același timp, în special în anii 
’50-’60, materiale arheologice deosebit de prețioase, inclusiv din cadrul unor situri 
celebre cum ar fi spre exemplu cele de la Alcedar și Echimăuți, au fost publicate 
fragmentar, fapt ce a condus la blocarea procesului de cercetare pe anumite poziții, 
inclusiv pe planul interpretărilor cronologice și etnoculturale. 

Un important pas în studierea vestigiilor arheologice în cauză l-au constituit 
încercările unor specialiști de a implementa metode noi de cercetare în domeniul re-
spectiv, inclusiv, de clasificare și sistematizare a ceramicii 1, clasificare statistică-com-
binatorie a complexelor arheologice 2, cartografiere a siturilor arheologice și delimitare 

1 И. Г. Хынку, Молдавская народная керамика, Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1969; И. П. 
Русанова, Славянские древности VI-VII вв. Культура пражского типа, Москва, Наука, 1976; 
Г. И. Постикэ, Глиняная посуда центральной Молдавии конца I – начала II тысячелетия н. э. 
как исторический источник : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. ист. наук по 
спец. 07.00.06 / Гос. Ун-т им. М. В. Ломоносова, Москва, 1988.

2 Gheorghe Postică, Românii din codrii Moldovei în evul mediu timpuriu (studiu arheologic pe baza 
ceramicii de la Hansca), Chişinău, Universitas, 1994, 234 p.
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a parametrilor arheologici ce caracterizează obștea medievală timpurie 3, metode de 
cercetare a structurii așezărilor medievale 4 etc. Aceste inovații au contribuit la avansa-
rea cercetării, oferind unele rezultate cu caracter istoric deosebit de valoroase. 

O problemă metodologică foarte dificilă ce ține de cercetarea vestigiilor arheo-
logice medievale timpurii ținea de interpretarea etnoculturală. Istoriografia oficială 
sovietică 5 aborda problema dată pe baza analogiilor formale cu siturile arheologice 
ale slavilor din teritoriile bugo-niprene sau sud-dunărene, grație cărora vestigiile 
arheologice din spațiul pruto-nistrean, în mod automat, erau considerate de origine 
slavă. În contextul interpretărilor etnoculturale realizate, s-au făcut încercări de a 
delimita categorii de vestigii arheologice cu semnificație etnică. 

Arheologii slaviști considerau că vestigiile arheologice medievale timpurii gen: 
ceramica grosieră din secolele V-IX, ceramica lucrată la roată din secolele X-XIII, 
locuința adâncită în sol, cuptorul din piatră, tăvile de ceramică, incinerațiile etc. 
reprezintă materiale tipic slave. Descoperirea, cel puțin, a unuia dintre aceste vestigii 
îi ducea pe cercetătorii respectivi la concluzia despre caracterul slav al acestor situri 6.

În alt context, în cadrul așezărilor sedentare erau delimitate elemente culturale 
gen: locuința circulară adâncită de tipul iurtei, vatra deschisă, căldările de lut, mor-
minte chircite etc., care în mod automat erau atribuite populațiilor nomade 7.

Problema delimitării elementelor etnoculturale în cadrul vestigiilor arheologice a 
reprezentat o preocupare constantă a arheologului Ion Hîncu care, în cadrul civilizației 
medievale timpurii din spațiul pruto-nistrean, evidenția trăsături etnoculturale slave, 
nomade și romanice. Conform opiniei cercetătorului, drept elemente etnoculturale 
slave erau considerate: locuința adâncită cu cuptor din piatră sau din lut, vase de 
ceramică cu buza răsfrântă și corpul tronconic, străchini tronconice cu buza verti-
cală, ulcioare cu buza verticală și corpul tronconic, ornamentul incizat cu bețișorul; 
elemente etnoculturale romanice: locuință adâncită sau de suprafață cu vatră în colț 

3 Б. A. Тимощук, Социальная типология селищ VI-X вв. În: «Археологические исследования 
средневековых памятников в Днестровско-Прутском междуречье», Кишинев, Штиинца,1985, 
p. 3-24; Б. A. Тимощук, Восточнославянская община VI-X вв. Москва, Наука, 1990.

4 В. Д. Баран, Пражская культура Поднестровья (по материалам поселений у p. Рашков), Киев, 
Наукова Думка, 1988; Я. В. Баран, Слов’янська община (з матерiалами прселення Рашкiв I). În: 
«Проблеми похождення та icторичного розвитку слов’ян», Київ-Львiв, 1997, p. 176-183; Я. В. 
Баран, Поселення Рашкiв I на Днiстрi. În: «Пивденноруськое сeло IX-XIII ст.», Київ, 1997, 
p.  19-33; Gheorghe Postică, Românii din codrii Moldovei în evul mediu timpuriu.

5 Г.  Б. Федоров, Население Пруто-Днестровского междуречья в I тыc. н. э. În: МИА, № 89, 
1960, 380 p.; И. А. Рафалович, Славяне VI-IX веков в Молдавии, Кишинев, Штиинца, 1972, 
244 p.; Б. О. Тимощук, Пiвнiчна Буковина – земля слов’янська, Ужгород, 1969, 192 p.; Г. Ф. 
Чеботаренко, Калфа – городище VIII-X вв. на Днестре, Кишинев, Штиинца, 1973, 113 p.

6 Г. Б. Федоров, Население Пруто-Днестровского междуречья в I тыc. н. э.; И. А. Рафалович, 
Славяне VI-IX веков в Молдавии, Кишинев, Штиинца, 1972, 244 p.; Б. О. Тимощук, Пiвнiчна 
Буковина – земля слов’янська, Ужгород, 1969, 192 p.; В. Д. Баран, Пражская культура 
Поднестровья (по материалам поселений у p. Рашков), 160 p.

7 Г. Ф. Чеботаренко, Население центральной части Днестровсо-Прутского междуречья в X-XII вв., 
Кишинев, Штиинца, 1982, 75 p.
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sau lângă perete, oale cu buza înclinată, cu mâner și corp tronconic, oale cu capac, 
cești tronconice; elemente etnoculturale turco-bulgare: locuință adâncită cu vatră în 
partea centrală, oale cu buza răsfrântă îngroșată și corpul ovoidal, ornament in-
cizat cu pieptenele, ceramica cenușie fină, înmormântări umane în gropi circulare, 
înmormântări chircite, înmormântări ale animalelor; elemente nomade de tip pece-
nego-cuman: morminte umane cu orientare meridională, căldări de lut, ceramică 
lucrată cu mâna de tip nomad 8.

În legătură cu interpretarea etnoculturală a anumitor vestigii arheologice și a unor 
elemente culturale, trebuie remarcat faptul că aceste atribuiri, care par, în anumite ca-
zuri, evidente, în alte situații sunt, cel puțin, discutabile. Or, atribuirea, sub aspect etnic, 
a unor vestigii arheologice, trezește, cel puțin, nedumeriri. Astfel, s-a demonstrat, spre 
exemplu, că ceramica grosieră din secolele V-IX, la fel ca și cea lucrată la roată din se-
colele X-XIII, reprezintă fenomene tehnico-tehnologice care depășesc cu mult limitele 
spațiului de locuire al slavilor  9. În același timp, s-a demonstrat că originea cuptorului 
de piatră corelează cu fenomene climaterice și nu cu factori etnici, iar cuptorul din lut 
provine din bazinul carpato-danubian, nu din regiunile silvice ale slavilor  10. 

Astfel, problema interpretării etnoculturale a vestigiilor arheologice medievale 
timpurii, în cazul abordării exclusiv cu metode arheologice, se constată a fi deosebit 
de dificilă. În această situație, interpretarea etnoculturală trebuie făcută cu maximă 
prudență în contextul folosirii diferitor categorii de surse istorice și a unor metode 
interdisciplinare.

1.1. Continuitatea și discontinuitatea etnoculturală
Istoriografia oficială sovietică interpreta cadrul medieval timpuriu din spațiul pru-

to-nistrean drept amalgam de culturi arheologice, formate în rezultatul unor migrațiuni 

8 И. Г. Хынку, Балкано-дунайская культура лесостепной Молдавии в X-XIV вв. În: Э. А. Рикман, 
И. А. Рафалович, И. Г. Хынку, Очерки истории культуры Молдавии (II-XIV вв.), Кишинев, 
Штиинца, 1971, p. 119-178; И. Г. Хынку, Памятники балкано-дунайской культуры (X-XIV вв.). 
În: «Древняя культура Молдавии», Кишинев, Штиинца, 1974, p. 148-149; Idem, Некоторые 
болгарские черты в материальной культуре населения раннего средневековья Молдавии. În: 
„Etudes Balquanique”, № 4, 1975, p. 96-102; Idem, Жилища на территории Молдавии в X-XIV  вв. 
În: «Древние жилища народов Восточной Европы», Москва, Наука, 1975, p. 88-104; Idem, 
Этнические черты в жилищах населения Молдавии (X-XIV вв.). În: «Проблемы истории 
и культуры / Балканские исследования», Москва, Наука, 1976, p. 224-231; Idem, Aspecte 
etnoculturale ale locuinţelor din Moldova în Evul Mediu timpuriu. În: „Tyragetia”, VI-VII, Chişinău, 
1998, p. 29-35; Idem, Semnificaţia etnoculturală a vaselor de lut pregătite în Evul Mediu timpuriu de 
către populaţia din spaţiul pruto-nistrean. În: „Revista de Istorie a Moldovei”, 1999, Nr. 1-2, p. 27-
39; Idem, Semnificaţia etnoculturală a unor aşezări arheologice de pe teritoriul actual al Republicii 
Moldova. În: „Tyragetia”, IX, Chişinău, 2000, p. 119-126.

9 P.  Diaconu, D.  Vâlceanu, Păcuiul lui Soare. Cetatea bizantină, vol. I, Bucureşti, 1972; F.  Curta, The 
making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region, p. 500-700. Series: 
Cambridge Studies in Medieval Life and Thought: Fourth Series (No. 52), Cambridge, 2001, 492 p.

10 M. Comşa, Cu privire la originea tipului de bordei cu cuptor scobit din epoca feudală timpurie în 
zona extracarpatică a României. În: „Hierasus”, V, 1984, p. 147-156; Gheorghe Postică, Românii din 
codrii Moldovei în evul mediu timpuriu, p. 109. 
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periodice și a discontinuității etnoculturale în ținut 11. Or, spațiul pruto-nistrean era pri-
vit drept un coridor sau o punte de tranziție care, în funcție de etapa istorică, adăpos-
tea fenomene etnoculturale care veneau să le înlocuiască pe cele anterioare pentru 
ca, peste o vreme, și acestea să fie dislocate de aici pentru a oferi loc altor comunități 
etnoculturale.

În opoziție cu istoriografia oficială, cercetătorul Ion Hâncu, în anii ’60-’70, evi-
denția în același cadru arheologic, de rând cu elementele discontinue ale alogenilor, 
con ti nuitatea etnică și culturală a populației autohtone de origine daco-romană 12. În ul-
timele studii ale cercetătorului nominalizat, bazate pe reevaluarea materialelor arheo-
logice cunoscute, pentru teritoriul pruto-nistrean la fel ca și pentru spațiul românesc în 
general, este acreditată ideea privind cultura arheologică veche românească (=cultura 
românească medievală timpurie), datată în perioada secolelor V-XIV, cu trei faze crono-
logice de bază (Daco-romană, secolele V-VII; Protoromână, secolele VIII-IX și Veche 
românească, secolele X-XIV) cu diferențele zonale respective (cultura Hansca etc.)13.

Ideea continuității etnoculturale în spațiul pruto-nistrean pentru anumite segmente 
cronologice, sau chiar pentru toată perioada medievală timpurie a fost susținută, de 
asemenea, de către Gh. B. Fedorov 14, B. A. Tymoščuk 15, V. D. Baran 16, N. P. Tel’nov 17 
etc., care vedeau în acest proces o perpetuare a populației slave, considerată autohtonă 
pentru aceste plaiuri în perioada secolelor VI-XIII.

11 П. П. Бырня, И. А. Рафалович, Проблема местного населения Днестровско-Прутского между-
речья X-XII вв. и Балкано-Дунайская культура. În: «Известия АН МССР», Сер. общ. наук, 1978, 
№ 2, p. 67-75.; Idem, Проблемы этнической истории Днестровско-Карпатских земель в конце I – 
началe II тысячелетия н. э. În: «Славяно-молдавские связи и ранние этапы этнической истории 
молдаван», Кишинев, Штиинца, 1983, p. 79-98.

12 И. Г. Хынку, Памятники балкано-дунайской культуры (X-XIV вв.), p. 127-150; Idem, Население и 
кудьтура Молдавии в X-XIV вв. În: Ion Hîncu, „Scara vieţii”, Chişinău, Cartdidact, 2016, p. 66-247.

13 Ion Hîncu, Cultura băştinaşilor din spaţiul pruto-nistrean în evul mediu timpuriu, Chişinău, 
2002, p.  134.

14 Г. Б. Федоров, Население Пруто-Днестровского междуречья в I тыc. н. э.; Idem, Древние 
славяне в Прутско-Днестровском междуречье / Междунар. ассоц. по изучению стран Юго-
восточной Европы, Первый конгресс балканских исследований (София. 26 авг. 1 сент. 1966г.), 
Сообщ. сов. Делегации, Москва, 1966. 26 p.; Idem, Этногенез волохов, предков молдаван, по 
данным археологии (историографический аспект). În: «Stratum Plus: Неславянское в славянском 
мире», 1999, № 5, p. 14-74; Г. Б. Федоров, Л. Л. Полевой, Римляне в Карпато-Дунайских землях 
и культура местного населения II-V вв. н. э. În: «Славяно-молдавские связи и ранние этапы 
истории молдован», Кишинев, Штиинца, 1983, p. 5-19.

15 Б. О. Тимощук, Слов’яни Пiвнiчноi Буковини V-IX ст., Киев, 1976, 207 p.; Б. О. Тимощук, 
Давньоруська Буковина (X-перша половина XIV ст.), Киiв, 1982, 206 p.

16 В. Д. Баран, Пражская культура Поднестровья (по материалам поселений у p. Рашков), Киев, 
Наукова Думка, 1988.

17 Н. П. Тельнов, Изучение славянской культуры в Молдавии в конце 70-х – в 80-е годы. În: «Днестро-
Дунайское междуречье в I – начале II тыс. н. э.», Киев, Наукова Думка, 1987, p.  58-67; Н. П. 
Тельнов, О соотношении древностей типа Луки-Райковецкой с последующими культурами в 
Днестровско-Прутском междуречье. În: „Vestigii arheologice din Moldova”, Chişinău, 1997, p. 
246-251; Idem, Восточнославянские древности Днестровско-Прутского междуречья VIII-X вв. 
În: «Stratum Plus: Славянские древности», 2001-2002, № 5, p. 142-263.
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Pe de altă parte, ideea discontinuității etnoculturale și a infiltrării din alte regiuni 
în spațiul pruto-nistrean, a unor comunități umane noi este susținută, după căderea 
URSS, de către unii cercetători de la Chișinău 18 și Tiraspol 19. 

Investigațiile arheologice din ultimele două decenii au completat substanțial 
cunoștințele noastre în acest domeniu prin examinarea unor surse noi, care permit 
evidențierea pentru perioada medievală timpurie din spațiul pruto-nistrean a unui 
cadru arheologic unitar, alcătuit din aspecte cultural-cronologice aflate în legătură de 
continuitate. Cadrul arheologic medieval timpuriu din ținutul dat, cu excepția unor 
elemente particulare, se înscrie perfect în complexul arheologic general est-carpatic, 
care denotă o continuitate cronologică și etnoculturală pentru toată perioada medie-
vală timpurie 20. 

18 Р. А. Рабинович, О культурном и хронологическом соотношении Алчадарского и Брэнештского 
могильников. În: „Revista Arheologică”, vol. I, nr. 1, 2005, p. 120-133; Idem, Ножи с волюто образ-
ными рукоятками на территории Молдовы и их культурно-исторический контекст. În: „Revista 
Arheologică”, vol. I, nr. 2, 2005, p. 351-359; Р. А. Рабинович, В. Д. Гукин, Результаты раскопок 
на поселении Бранешты и некотырые спорные вопросы изучения памятнмков типа Петруха-
Лукашовка. În: «Древности Юго-Запада СССР (I – середина II тысячелетия н. э.)», Кишинев, 
Штиинца, 1991, p. 205-224.; Р. А. Рабинович, С. С. Рябцева, Ювелирные украшения с зернью из 
Карпато-Поднестровья в контексте культурно-исторических процессов X-XI вв. În: «Stratum + : 
Петербургский археологический вестник», СПб.–Кишинёв, 1997, p. 236-245.

19 История Приднестровской Молдавской Республики, т. 1, Тирасполь, 2000, 591 p.
20 Dan  Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e. n, Iaşi, 1978, 223 p.; Idem, Conceptul de 

cultură Costişa-Botoşana. Consideraţii privind continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi 
în sec. V-VII e. n. În: „Studia Antiqua et arheologica”, I, 1983, Iaşi, p. 215-225; Idem, Civilizaţia 
romanică la est de Carpaţi în secolele V-VII e. n. Aşezarea de la Botoşana-Suceava, Iaşi, 1984, 
131 p.; Idem, Continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi în secolel VI-XI e. n. Aşezările 
din secolele VI-XI e. n. de la Dodeşti-Vaslui, Iaşi, 1984, 152 p.; Idem, Societatea est-carpatică în 
perioada celei de a doua jumătăţi a mileniului I al e. n. În: „Probleme actuale ale istoriei naţionale 
şi universale”, Chişinău, 1992, p. 109-125; Ioan Mitrea, Regiunea centrală a Moldovei dintre 
Carpaţi şi Siret în secolele VI-IX e.n. În: „Carpica”, XII, 1980, p. 55-191; Ioan Mitrea, Realităţi 
arheologice şi etno-culturale în spaţiul carpato-nistrean în secolele VI-VII e. n. În: Tezele referatelor 
Sesiunii a III-a a Şcolii seminar din 27-29 noiembrie 1991. Chişinău, 1991, p. 54-57; Idem, Aşezările 
din secolele V-VII de la Davideni, jud. Neamţ. Cercetările arheologice din anii 1988-1991. În: 
„Memoria Antiquitatis”, XIX, Piatra-Neamţ, 1994, p. 279-332; Idem, Aşezarea din secolele VI-IX 
de la Izvoare-Bahna. Realităţi arheologice şi concluzii istorice. Piatra-Neamţ, 1998, 172 p.; Idem, 
Secolul al VI-lea în istoria creştinismului la est de Carpaţi. Date arheologice şi concluzii istorice. În: 
„Carpica”, XXIX, 2000, p. 27-38; Idem, L’habitat medieval ancient de Davideni-Neamţ. Précisions 
chronologiques et considérations ethno-culturelles. În: „Studia Antiqua et Archaeologica”, VII, Iaşi, 
2000, p. 439-454; Idem, Romanitate şi creştinism în secolele V-VI în lumina satelor din spaţiul 
carpato-nistrean. În: „Zargidava”, Revistă de istorie, I, Bacău, 2002, p. 17-44; Gheorghe Postică, 
Românii din codrii Moldovei în evul mediu timpuriu...; Idem, Civilizația veche românească din 
Moldova, Chişinău, Ştiinţa, 1995, 80 p.; Idem, Monumentele arheologice din sec. V-VII în spaţiul 
pruto-nistrean. În: „Thraco-Dacica”, XVII, 1-2, 1996, p. 207-215; Idem, Permanenţă şi continuitate 
în spaţiul pruto-nistrean în perioada evului mediu timpuriu (sec. V-XIII). În: „Destin romanesc”, 
1996, nr. 4, p. 11-16; Idem, Continuitatea aşezărilor autohtone din spaţiul pruto-nistrean în epoca 
migraţiilor (sec. V-XIII). În: „Thraco-Dacica”, XX, 1999, 1-2, p. 329-364; Idem, Structuri teritoriale 
medievale timpurii în spaţiul pruto-nistrean. În: „Revista Arheologică”, 2005, vol. I, nr. 2, p. 212-
237.
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1.2. Tranziția de la antichitate la evul mediu
Pe parcursul anilor ’60-’80 ai secolului XX, tranziția de la antichitatea târzie la 

evul mediu timpuriu în spațiul pruto-nistrean constituia o problemă actuală, abordată 
deosebit de frecvent. În istoriografia oficială sovietică se încetățenise ideea potrivit că-
reia între cultura arheologică de tipul Sântana de Mureș-Černjachov, datată în secolele 
III-IV, și cultura medievală timpurie datată în secolele VI-VII din spațiul pruto-nistrean 
nu exista nici o legătură, acestea două reprezentând fenomene culturale independente 
constituite pe baze și în condiții diferite. În același context, la anumite etape ale cer-
cetării, erau interpretate și vestigiile culturii tumulilor carpatici din regiunea bucovi-
neană, din secolele II-V, acestea fiind la modul direct premergătoare culturii medievale 
timpurii din partea de nord a spațiului dat 21. În viziunea cercetătorilor respectivi 22, în 
perioada tranziției de la antichitate la evul mediu timpuriu (secolele V-VI), în spațiul 
pruto-nistrean s-ar fi produs o ruptură etnică și cultural-istorică. Această opinie, era ali-
mentată de faptul că diferențele culturale dintre siturile arheologice antice târzii și me-
dievale timpurii din ținut, într-adevăr, sunt destul de accentuate. Or, cultura arheologică 
din secolele VI-VII, care denotă un caracter arhaic și foarte sărăcăcios, se deosebește 
radical de cultura arheologică predecesoare, din perioada secolelor III-IV, care repre-
zintă un fenomen puternic evoluat, cu pronunțate trăsături provincial-romane. 

În același context, istoriografia sovietică moldovenească 23 susținea opinia că 
ruptura dintre cele două perioade istorice era determinată, în mare măsură, de ca-
racterul distructiv al populațiilor nomade, în special al hunilor, care ar fi exterminat 
comunitățile umane antice târzii din aceste teritorii, contribuind astfel la formarea în 
ținut a unui hiatus demografic pe parcursul secolului V. Teoria hiatusului cultural-
demografic și a rupturii dintre antichitate și evul mediu în spațiul pruto-nistrean era 
susținută, în perioada respectivă, și de faptul că, un timp îndelungat (până la mijlocul 
anilor ’70), în teritoriul nominalizat nu erau cunoscute vestigii datate în perioada 
secolului V, fapt interpretat drept argument în susținerea ideii enunțate.

21 Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (раннеславянский и древнерусский периоды), 
Киев, Наукова Думка, 1990, p. 38-41.

22 И. А. Рафалович, Э. А. Рикман, К вопросу о соотношении черняховской и раннеславянской 
культур VI-VII вв. в Днестровско-Дунайском регионе. În: КСИА, 1965, Вып. 105, p. 42-59; П. П. 
Бырня, И. А. Рафалович, Проблемы этнической истории Днестровско-Карпатских земель в 
конце I – началe II тысячелетия н. э., p. 79-98.

23 История РСС Молдовенешть, ын доуэ волуме, ед. II-а, вол. I, Кишинэу, 1967, p. 56-57; История 
РСС Молдовенешть дин челе май векь тимпурь пынэ ын зилеле ноастре, Кишинэу, Штиинца, 
1984, p. 32; История РСС Молдовенешть ын шасе волуме, вол. I, Кишинэу, Штиинца, 1988, 
p.  205-206, 208.
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„Argumentele” istoriografiei sovietice au decăzut în anii ’70-’80 ai seco lului XX 
când, în urma descoperirilor de la Seliște 24, Dănceni 25, Hansca-la Matcă 26, Kodyn 27, 
Rașkov 28, Teremcy 29 etc., au fost identificate complexe arheologice închise din peri-
oada de tranziție de la antichitatea tardivă la evul mediu timpuriu, acestea fiind alcă-
tuite din materiale de tip antic târziu (de factură Sântana de Mureș-Černjachov sau 
de tipul Culturii tumulilor carpatici) și vestigii medievale timpurii datate în secolul 
V sau secolele V-VI. Aceste descoperiri sunt deosebit de semnificative în contextul 
înțelegerii transformărilor etnoculturale de la sfârșitul antichității și începutul evului 
mediu în spațiul pruto-nistrean, dat fiind că indică o schimbare treptată a fenomenu-
lui cultural în perioada respectivă.

1.3. Cultura arheologică din secolele V-VII
Un alt aspect al cercetărilor arheologice din spațiul pruto-nistrean l-a constituit 

problema interpretării culturii arheologice din secolele V-VII. Primele încercări de 
interpretare etnoculturală și cronologică a siturilor de la începutul evului mediu tim-
puriu în spațiul pruto-nistrean au fost făcute la sfârșitul anilor ’40 – începutul anilor 
’50 ai secolului XX, când siturile respective, „pentru comoditate”, după cum scria 
G. B. Fedorov 30 erau încadrate în Cultura arheologică a slavilor timpurii, datată cu 
secolele VI-IX. 

Din șirul siturilor medievale timpurii, în anii ’60, au fost delimitate așezările 
datate în secolele VI-VII 31. În același timp, a fost formulat conceptul despre Cultura 

24 И. А. Рафалович, В. Л. Лапушнян, Работы Реутской археологической экспедиции. În: АИМ 
(1972 г.), Кишинев, Штиинца, 1974, p. 110-147; И. А. Рафалович, В. Л. Лапушнян, Могильники 
и раннеславянсконе городище у p. Селиште. În: АИМ (1973 г.), Кишинев, Штиинца, 1974, 
p.  104-139.

25 И. А. Рафалович, Н. В. Гольцева, Раннеславянское поселение V-VII вв. Данчены I. În: АИМ (1974-
1976 гг.), Кишинев, Штиинца, 1981, p. 125-140; В. А. Дергачев, О. В. Ларина, Г. И. Постикэ, 
Раскопки 1980 г. на многослойном поселении Данчены I. În: АИМ в в 1979-1980 гг., Кишинев, 
Штиинца, 1983, p. 112-136.

26 Г. И. Постикэ, Н. П. Тельнов, Раннесредневековое поселение Ханска-ла Маткэ, In: АИМ в 1981, 
Кишинев, Штиинца, 1985, p. 142-152.

27 И. П. Русанова, Б. О. Тимощук, Кодын – славянские поселения V-VIII вв. на р. Прут, Москва, 
Наука, 1984. 87 p.

28 В. Д. Баран, Сложение славянской раннесредневековой культуры и проблема расселения 
славян. În: «Славяне на Днестре и Дунае», Киев, Наукова Думка, 1983, p. 5-48; Idem, Пражская 
культура Поднестровья (по материалам поселений у p. Рашков).

29 В. Д. Баран, Славянские древности V в. н. э. (по материалам Поднестровья). În: Тезисы докл. 
советск. делег. на IV межд. конгр. славянск. археол. (София,1980), Москва,1980, p. 54-56.

30 Г. Б. Федоров, Население Пруто-Днестровского междуречья в I тыc. н. э., p.180.
31 П. П. Бырня, В. А. Дергачев, Раннеславянское селище „Старые Малаешты”. În: «Материалы и 

исследования по археологии и этнографии Молдавской СССР», Кишинев, Картя Молдовеняскэ. 
1964, p. 221-228; И. А. Рафалович, Раннеславянское селище Хуча VI-VII вв [c. Шапте-Бань 
Рышканского р-на МССР]. În: КСИА, 1965, Вып. 105, p. 123-128; Idem, К вопросу о вариантах 
раннеславянской культуры V-VII вв. в Молдавии. În: Материалы V конф. молодых учен., Обществ. 
Науки, Кишинев, Из-во АН МССР, 1967, p. 56-57; Idem, Поселение V-VII вв. у p. Ханска МССР. În: 
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slavilor timpurii din perioada secolelor VI-VII 32, care începând cu anii ’70-’80, era 
încadrată în Cultura Penkovka cu ingrediente de tipul Praga-Korceak și de tipul 
Ciurel, considerate slave, cât și de așa-numitul tip Pastyrsk, interpretate drept ala-
no-bulgare 33. În opinia acestor autori, cultura arheologică din secolele VI-VII din 
spațiul pruto-nistrean ar fi apărut în rezultatul migrației uniunii tribale a anților din 
regiunile de la est de Nistru, precum și a unor grupuri mai mici de sclavini veniți 
dinspre nord. În același context, în contradicție cu informațiile lui Iordanes privind 
aria de răspândire a anților la est de Nistru, iar a sclavinilor la vest de acest râu  34, 
se susținea că Prutul reprezenta hotarul dintre triburile sclavinilor și anților. Ideea 
încadrării acestor situri în arealul cultural Penkovka și legăturii cu tribul anților era 
sprijinită foarte aprig de către cercetătorul ucrainean O. Prihodniuk 35. Pe de altă 
parte, alți arheologi din Ucraina și Rusia au considerat că siturile arheologice de la 
începutul evului mediu din zona de nord a spațiului pruto-nistrean, în special cele 
din regiunea Cernăuți, țineau în totalitate de Cultura Praga-Korceak, pusă pe seama 
sclavinilor 36. 

La începutul anilor ’80, problema atribuirii etnoculturale a siturilor arheologice 
din prima fază a evului mediu a fost generalizată în cadrul unui concept cultural 
nou, care încadra așezările din spațiul pruto-nistrean în așa-numita Cultură Pra-
ga-Penkovka, hotarele căreia erau trasate de la Nipru până la Dunărea de Mijloc și 
regiunea din nordul Carpaților 37. 

Un timp îndelungat, în istoriografia sovietică, siturile arheologice din spațiul 
pruto-nistrean de la începutul evului mediu erau strict datate în perioada secolelor 

КСИА, 1968, Вып. 113, p. 94-101; Idem, Раннеславянское поселение V-VII вв. у p. Реча в Молдавии. În: 
«Археология, этнография и искусствоведение Молдавии: Материалы и исследования», Кишинев, 
Картя Молдовеняскэ, 1968, p. 181-185.

32 И. А. Рафалович, К вопросу о вариантах раннеславянской культуры V-VII вв. в Молдавии. În: 
Материалы V конф. молодых учен., Обществ. Науки, Кишинев, Из-во АН МССР, 1967, p.  56-
57; Idem, Славяне V-IX вв. в Молдавии. Автореф. диc. на соиск. учен. степени канд. ист. наук, 
Москва, 1968, 26 p. (АН СССР. Ин-т археологии).

33 И. А. Рафалович, Славяне VI-IX веков в Молдавии, Кишинев, Штиинца, 1972, p. 148-149; И. П. 
Русанова, Славянские древности VI-VII вв. Культура пражского типа, Москва, Наука, 1976, 
p.  85-112; Н. П. Тельнов, Изучение славянской культуры в Молдавии в конце 70-х – в 80-е годы, 
p. 58-67.

34 Iordanis, Romana et Getica. Recensuit Th. Momsen, Berlin, 1882 (1961), p. 413 (34-35) [Apud: 
FHDR 1970: 407-431].

35 O. M. Приходнюк, К вопросу о присутствии антов в Карпато-Дунайских землях. În: «Славяне 
на Днестре и Дунае», Киев, Наукова Думка, 1983, p. 180-190; Idem, Анты и пеньковская 
культура. În: «Древние славяне и Киевская Русь», Киев, Наукова Думка, 1989, p.  58-70; Idem, 
Пеньковская культура, Воронеж, 1998; Idem, Степове населення України та східні сло’вяни 
(друга половна I тиc. н. е.), Київ-Чернівці, 2001, 285 p.

36 И. П. Русанова, Б. О. Тимощук, Кодын – славянские поселения V-VIII вв.; В. Д. Баран, Пражская 
культура Поднестровья (по материалам поселений у p. Рашков), p. 56-82.

37 В. В. Седов, Восточные славяне в VI-XIII вв. În: «Археология СССР», в 20-ти томах, Москва, 
Наука, 1982, p. 10-28.
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VI-VII. Limita inferioară a acestor situri era motivată prin faptul că începutul migra-
ției slavilor vechi era plasat în prima jumătate a secolului VI, iar limita superioară  – 
de plecarea slavilor în Balcani în secolul VII. 

Pe la sfârșitul anilor ’70, în legătură cu depistarea în mai multe așezări din 
spațiul pruto-nistrean a unor vestigii din perioada secolelor V sau V-VI, care in-
dicau o legătură evidentă cu orizontul cultural Sântana de Mureș-Černjachov și 
cel al tumulilor carpatici, unii arheologi sovietici au încercat să revadă cronologia 
acestor situri sub aspectul „învechirii” așa-zisei culturi slave timpurii la răsărit 
de Carpați. Astfel, I.  Vinokur 38, I. P. Rusanova 39, I. A. Rafalovič 40, V. D. Baran 41, 
O. Prihod njuk  42, B. A. Tymoščuk  43 etc. în urma cercetărilor de la Kodyn I, Kodyn 
II, Dănceni, Seliște, Teremcy, Rașkov II, III, Sokol etc. s-au pronunțat în favoarea 
revizuirii datei inițiale a migrației slavilor vechi spre Balcani, propunând drept 
reper, în loc de începutul secolului VI, cum se considera mai înainte, secolul V și 
chiar secolul IV, cu atât mai mult că precedente de „învechire” a prezenței slave în 
spațiul pruto-nistrean deja existau44. Mai mult decât atât, în anii ’80, s-a încercat 
fundamentarea ideii despre caracterul autohton al culturii slavilor vechi la răsărit 
de Carpați 45, idee potrivit căreia spațiul Bucovinei ar fi reprezentat „teritoriul de 
geneză al slavilor vechi” 46. 

În legătură cu publicarea materialelor din așezările Dănceni și Hansca-la Matcă, 
prin contribuția subsemnatului, la începutul anilor ’80, în literatura de specialitate de 
la Chișinău a fost formulată ideea originii autohtone a civilizației medievale timpurii

38 И. С. Винокур, Черняховсие традиции в памятниках середины и третьей четверти I тыc. н. э. 
лесостепного Днестро-Днепровского междурьечья. În: Raportes du III-e Сongr. Internat. arheol. 
slave, Bratislava, 1979, 1, p. 867-877; Idem, Черняховская культура лесостепной полосы право-
бережной Украины. În: Тезисы докладов симпозиума: Позднейшие судьбы Черняховской 
культуры, Kaменец-Подольск. 1981, p. 10-13.

39 И. П. Русанова, Славянские древности VI-VII вв. Культура пражского типа, p. 24-36.
40 О. В. Ларина, И. А. Рафалович, Работы на поселении Данчены I. În: «Археологические 

открытия 1978 г.», Москва, Наука, 1979, p. 487; И. А. Рафалович, Н. В. Гольцева, 
Раннеславянское поселение V-VII вв. Данчены I. În: АИМ (1974-1976 гг.), Кишинев, Штиинца, 
1981, p. 125-140.

41 В. Д. Баран, Славянские древности V в. н. э. (по материалам Поднестровья), p. 54-56; Idem, 
Сложение славянской раннесредневековой культуры и проблема расселения славян, p.  5-48.

42 O. M. Приходнюк, Роль черняховской культуры в формиорвании раннесредневековх славянских 
древностей Среднего Поднестровья, p. 35-37.

43 Б. О. Тимощук, Слов’яни Пiвнiчноi Буковини V-IX ст., Киев, 1976, 207 p.
44 Э. А. Рикман, О начале расселения и этнических контактах праславян в Карпато-Днестров-

ских землях. În: «Советская Этнография», 1981, № 2, с. 167-175.
45 И. П. Русанова, Б. О. Тимощук, Кодын – славянские поселения V-VIII вв. на р. Прут, p. 40-

45; В. Д. Баран, Сложение славянской раннесредневековой культуры и проблема расселения 
славян. În: «Славяне на Днестре и Дунае», Киев, Наукова Думка, 1983, p. 5-48; Idem, Пражская 
культура Поднестровья (по материалам поселений у p. Рашков), p. 56-82.

46 В. Д. Баран, Пражская культура Поднестровья (по материалам поселений у p. Рашков), p.77-79.
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din secolele V-VII în spațiul pruto-nistrean și a legăturii acesteia cu civilizația locală 
de tipul Sântana de Mureș-Černjachov din perioada anterioară 47. În același timp, 
s-au făcut câțiva pași în direcția înlocuirii noțiunii evident tendențioase de „cultură 
slavă timpurie” cu noțiunea mai adecvată de „cultură medievală timpurie”. Aceste 
inovații însă, în publicațiile ulterioare de la Chișinău, au fost stopate48. 

O contribuție calitativ nouă la interpretarea siturilor arheologice medievale tim-
purii din spațiul pruto-nistrean aparține cercetătorului român Dan Gh. Teodor49, care 
a formulat ideea despre conceptul cultural Costișa-Botoșana-Hansca datat în pe-
rioada secolelor V-VII, susținut cu materiale serioase de către Ioan Mitrea50, Gh. 
Postică51 etc. 

Conceptul cultural Costișa-Botoșana-Hansca pornește de la ideea unității etno-
culturale a spațiului carpato-nistrean și a legăturii lui organice cu civilizația antică 
târzie de tip daco-roman din spațiul est-carpatic, din care a evoluat în condițiile vitre-
ge ale migrațiilor „barbare”. Or, legătura dintre așezările medievale timpurii datate 
cu secolele V-VII și așezările antice târzii datate în secolele III-IV este recunoscută, 
pe bază de materiale arheologice incontestabile, de către cercetători din România, 
Republica Moldova, Ucraina și Rusia.

47 В. А. Дергачев, О. В. Ларина, Г. И. Постикэ, Раскопки 1980 г. на многослойном поселении Данчены 
I, p. 134-135; Г. И. Постикэ, Н. П. Тельнов, Раннесредневековое поселение Ханска-ла Маткэ, p.  150.

48 În publicațiile Secţiei Arheologie a AŞ a RSSM din anii 1985-1990, n-a fost admis nici un articol cu 
o altă orientare decât cea slavistă [Vezi: Археологические исследования в Молдавии (1982-1986), 
Археологические исследования в Старом Орхее, 1991; Средневековые памятники Днестровско-
Прутского междуречья, 1988; Древности Юго-Запада СССР (I – середина II тыся челетия н.э.), 
1991; Хозяйственные комплексы древнейших обществ Молдовы, 1991].

49 Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e. n, p. 11-66; Idem, Conceptul de cultură 
Costişa-Botoşana. Consideraţii privind continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi în sec. 
V-VII e. n. În: „Studia Antiqua et arheologica”, I, 1983, Iaşi, p. 215-225; Idem, Civilizaţia romanică la 
est de Carpaţi în secolele V-VII e. n. Aşezarea de la Botoşana-Suceava; Idem, Continuitatea populaţiei 
autohtone la est de Carpaţi în secolel VI-XI e. n. Aşezările din secolele VI-XI e. n. de la Dodeşti-Vaslui, 
Iaşi, 1984, 152 p; Idem, Societatea est-carpatică în perioada celei de a doua jumătăţi a mileniului I al 
e. n. În: „Probleme actuale ale istoriei naţionale şi universale”, Chişinău, 1992, p. 111.

50 Ioan Mitrea, Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpaţi şi Siret în secolele VI-IX e.n., p. 55-180; Idem, 
Aşezările din secolele V-VII de la Davideni, jud. Neamţ. Cercetările arheologice din anii 1988-1991. În: 
„Memoria Antiquitatis”, XIX, Piatr-Neamţ, 1994, p. 279-332; Idem, Aşezarea din secolele VI-IX de la 
Izvoare-Bahna. Realităţi arheologice şi concluzii istorice. Piatra-Neamţ, 1998, 172 p.; Idem, Secolul al 
VI-lea în istoria creştinismului la est de Carpaţi. Date arheologice şi concluzii istorice. În: „Carpica”, 
XXIX, 2000, p. 27-38; Idem, Comunităţi săteşti la Est de Carpaţi în epoca migraţiilor. Aşezarea de 
la Davideni din secolele V-VIII. În: „Memoria Antiquitatis”, IX, 2001, 400 p.; Idem, Consideraţii 
privind etnicitatea şi spiritualitatea la est de Carpaţi în secolul al VI-lea pe baza surselor arheologice. 
În: „Adevărul omeneşte posibil pentru rânduiala binelui”. Profesorului Sever Dumitraşcu la împlinirea 
vârstei de 65 de ani. Oradea, 2001, p. 299-306; Idem, Romanitate şi creştinism în secolele V-VI în lumina 
satelor din spaţiul carpato-nistrean. În: „Zargidava”, Revistă de istorie, I, Bacău, 2002, p. 17-44.

51 Gheorghe Postică, Românii din codrii Moldovei în evul mediu timpuriu (studiu arheologic pe baza 
ceramicii de la Hansca), 234 p.; Idem, Formarea poporului român în spaţiul carpato-nistrean şi 
destinul lui istoric în mileniul migraţiilor. În: „Destin românesc”, 1994, nr. 4, p. 3-11.
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În contextul regiunii carpato-danubiano-nistrene, complexul cultural Costișa-
Botoșana-Hansca se alătură masivelor culturale Ipotești-Cândești-Ciurel 52 de la sud 
de Carpați și Bratei-Țaga-Biharea53 din spațiul intracarpatic.

1.4. Cultura arheologică din secolele VIII-IX
O altă problemă în procesul studierii civilizației medievale timpurii din spațiul 

pruto-nistrean era legată de interpretarea culturii arheologice datate în perioada se-
colelor VIII-IX. Delimitarea în spațiul pruto-nistrean a siturilor arheologice din pe-
rioada secolelor VIII-IX a fost realizată prin anii ’60 ai secolului XX. Aceste situri, 
în istoriografia sovietică erau atribuite, în mod tradițional, în totalitate și fără nici o 
rezervă, culturii slave vechi54. Pe baza acestor premise, vestigiile arheologice din 
spațiul pruto-nistrean erau încadrate în aria culturală Luka Rajkoveckaja, cunoscută 
în bazinele râurilor Bug și Nipru55. Acest concept, în istoriografia slavistă este păstrat 
până la etapa actuală56. 

Cât privește problema originii așezărilor din secolele VIII-IX în spațiul pruto-
nistrean, în istoriografie s-au conturat câteva opinii. Arheologii sovietici considerau 
că orizontul cultural nominalizat s-a format în urma migrației triburilor slave de 
răsărit din regiunile bugo-niprene purtătoare ale culturii Luka Rajkoveckaja, care 
i-ar fi înlocuit pe anții distruși de către avari57. Opinia respectivă a fost susținută, la 
o anumită etapă, și de către unii arheologi români58, care sprijineau ideea migrației 

52 Victor Teodorescu, Despre cultura Ipoteşti-Cândeşti în lumina cercetărilor arheologice din nord-
estul Munteniei (regiunea Ploieşti). În: „Studii şi Cercetări de Istorie Veche”, XV, 1964, 4, p. 485-
499; Idem. Cireşanu - un aspect cultural aparţinând populaţiei daco-romane din sec. IV-V e. n. la sud 
de Carpaţi. În: „Anuarul muzeului de istorie şi arheologie Prahova. Studii şi cercetări”, I, Ploieşti, 
1984, p. 51-100; Suzana Dolinescu-Ferche, Aşezări din sec. III şi VI e.n. în sud-vestul Munteniei: 
Cercetările de la Dulceanca, Bucureşti, 1974, 157 p.; Idem, La culture «Ipoteşti-Ciurel-Cândeşti» 
(V e-VII e siècle) - La situation en Valachie. În: „Dacia” N.S., XXVIII, 1984, 1-2, p.117-147.

53 Eugenia Zaharia, Donées sur l’archéologie des IVe-XIe siècles sur le territoire de la Roumanie. La 
culture Bratei et la culture Dridu. În: „Dacia” N.S., XV, 1971, p. 269-287.

54 Г. Б. Федоров, Население Пруто-Днестровского междуречья в I тыc. н. э.; И. А. Рафалович, 
Славяне VI-IX веков в Молдавии.

55 В. В. Седов, Происхождение и раняя история славян, Москва, Наука, 1979, 154 p.; Idem, 
Восточные славяне в VI-XIII вв.; Idm, Очерки по археологии славян. Москва, 1994.

56 Славяне юго-восточной Европы в предгосударственный период, Киев, Наукова Думка, 1990; 
Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н.э. – первой половине I тысячелетия н.э., Москва, 
1993; Н. П. Тельнов, Восточнославянские древности Днестровско-Прутского междуречья 
VIII-X вв. În: „Stratum Plus: Славянские древности”, 2001-2002, № 5, p. 142-263; Idem, Тиверцы, 
уличи, хорваты и Киевская Русь. În: Н. П. Тельнов, В. П. Степанов, Н. Д. Руссев, Р. А. Рабинович, 
«И… разошлись славяне по земле». Из истории Карпато-Днестровских земель VI-XIII вв., 
Кишинёв: ВАШ, 2002, с. 36-55. 

57 И. А. Рафалович, Славяне VI-IX веков в Молдавии, p. 42; Н. П. Тельнов, Op. cit., p. 36.
58 Maria Chişvasi-Comşa, Slavii de răsărit pe teritoriul R.P.R. şi pătrunderea elementului romanic 

în Moldova pe baza datelor arheologice. În: „Studii şi Cercetări de Istorie Veche”, IX, 1958, 1, p. 
73-86; Idem, Slavii pe teritoriul RPR în sec. VI-IX în lumina cercetărilor arheologice. În: „Studii şi 
Cercetări de Istorie Veche”, X, 1959, 1, p. 65-80; Maria Comşa, Discuţii în legătură cu pătrunderea 
şi aşezarea slavilor pe teritoriul RPR. În: „Studii şi Cercetări de Istorie Veche”, XI, 1960, 1.
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slavilor în perioada secolelor VIII-IX la est de Carpați, formulând, în același timp, 
pentru spațiul respectiv așa-numitul concept cultural Hlincea, care mai târziu a fost 
respins de specialiști59. Potrivit unei opinii mai recente, formulate pe baza cartării 
cerceilor de tâmplă, cultura arheologică din spațiul pruto-nistrean din perioada re-
spectivă ar reprezenta un rezultat al migrațiunii triburilor slave de vest din regiunea 
Dunării de Mijloc, care ar fi adus cultura Luka Rajkoveckaja din vest și nu din est, 
cum se susținea anterior60. În legătură cu opiniile menționate, trebuie remarcat faptul 
că așa-numita migrație a slavilor din secolele VIII-IX, spre deosebire de migrația 
slavilor din secolele VI-VII, nu este sprijinită de vreun document scris sau de vreo 
cronică medievală, reprezentând o simplă schemă imaginară, în timp ce „dovezile” 
arheologice aduse de către autori sunt prea fragile pentru a fi acceptate. 

În cadrul aceleiași istoriografii sovietice, iar mai apoi și a celei postsovietice, 
s-a conturat foarte expresiv și ideea originii locale a așezărilor din perioada secolelor 
VIII-IX în spațiul pruto-nistrean, aceasta întrunind cercetători cu opinii diferite în 
planul interpretării etnoculturale a siturilor respective. Astfel, mai mulți cercetători 
ucraineni și ruși, care recunosc legătura de continuitate dintre așezările din secolele 
VIII-IX și V-VII din spațiul pruto-nistrean, atribuie siturile respective slavilor de 
răsărit, iar cultura arheologică din ținut este inclusă în aria Luka Rajkoveckaja, carac-
teristică pentru teritoriile slave de la est de Nistru61. Alți cercetători, însă, atribuie si-
turile din secolele VIII-IX populației vechi românești62. Originea locală a așezărilor 
nominalizate este susținută, de asemenea, de către arheologii români, care definesc 
acest fenomen arheologic drept cultura protodridu sau cultura veche românească63.

59 Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e. n.
60 Р. А. Рабинович, Ножи с волютообразными рукоятками на территории Молдовы и их культурно- 

исторический контекст, p. 351-359.
61 Г. Б. Федоров, Население Пруто-Днестровского междуречья в I тыc. н. э.; Н. П. Тельнов, Изучение 

славянской культуры в Молдавии в конце 70-х – в 80-е годы, p. 58-67; Idem, Восточно славянские 
древности Днестровско-Прутского междуречья VIII-X вв., p. 142-263; И. П. Русанова, Б. О. 
Тимощук, Кодын – славянские поселения V-VIII вв. на р. Прут; В. Д. Баран, Пражская культура 
Поднестровья (по материалам поселений у p. Рашков), p. 59.

62 Gheorghe Postică, Românii din codrii Moldovei în evul mediu timpuriu; Idem, Continuitatea 
aşezărilor autohtone din spaţiul pruto-nistrean în epoca migraţiilor (sec. V-XIII), p. 329-364; Ion 
Hîncu, Cultura băştinaşilor din spaţiul pruto-nistrean în evul mediu timpuriu; Sergiu Musteaţă, 
Populaţia spaţiului pruto-nistrean în secolele VIII-IX, Chişinău, Pontos, 2005, 300 p.

63 Ioan Nestor, Contributions archéologiques au problème des Proto-Roumains. La civilisation de 
Dridu. Note préliminaire. În: „Dacia” N.S., II, 1958, p. 371-382; Idem, Les données archéologiques 
et le problème de la formation du people roumain. În: „Revue Roumaine d’histoire”, III, 1964, 3, 
p. 399-404; Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu. Contribuţie la arheologia şi istoria perioadei 
de formare a poporului român, Bucureşti, 1967, 271 p.; Idem, Donées sur l’archéologie des IVe-XIe 
siècles sur le territoire de la Roumanie. La culture Bratei et la culture Dridu. În: „Dacia” N.S., 
XV, 1971, p. 269-287; Dan Gh.Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e. n.; Idem, Câteva 
precizări cu privire la perioada secolelor VIII-XI e.n. pe teritoriul României. În: Anuarul Institutului 
de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol ”, XIX, Iaşi, 1982, p. 255-264; Idem, Preliminariile culturii 
vechi româneşti. În: „Mousaios” VI, 2001, p. 89-96; Ioan Mitrea, Regiunea centrală a Moldovei 
dintre Carpaţi şi Siret în secolele VI-IX e.n., p. 55-191; Mugur Andronic, Teritoriul nord-est carpatic 
în a doua jumătate a primului mileniu creştin, Brăila, Edit. Istros, 2005, 508 p.
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1.5. Cultura arheologică de tipul Dridu
Una dintre cele mai discutate probleme din arheologia medievală timpurie a 

spațiului pruto-nistrean din ultimii 50 de ani este cea a culturii arheologice de tipul 
Dridu din perioada secolelor X-XI. 

Reprezentanții istoriografiei oficiale sovietice atribuiau siturile date slavilor de 
sud, desemnând orizontul respectiv drept cultura slavo-bulgară, cultura slavilor de 
sud, cultura Primului Țarat Bulgar sau cultura balcano-dunăreană, stabilind crono-
logia acestor situri în perioada secolelor VIII-XI, IX-X sau IX-XI64. 

64 Г. Б. Федоров, Древние славяне в Прутско-Днестровском междуречье, p. 1-26; Idem, Этногенез 
волохов, предков молдаван, по данным археологии (историографический аспект), p. 14-74; 
Г. Б. Федоров, В. М. Негруша, Славяне и балкано-дунайская археологическая культура. În: 
«Ком плекс ные проблемы истории и культуры народов центральной и юго-восточной Европы», 
Москва, Наука, 1979, p. 48-56; Г. Б. Федоров, Г. Ф. Чеботаренко, Культура первого Болгар ского 
царства в Карпато-Дунайских и Карпато-Днестровских землях. În: Тезисы докл. Всесоюз. 
сессии, посвященной итогам археологических исследований 1966 г., Кишинев, Из-во АН МССР, 
1967, p. 28-29; Idem, Памятники древних славян (VI–XIII) / Археологическая карта Молдавии, 
Вып. 6, Кишинев, Штиинца, 1974, 134 p.; Г. Ф. Чеботаренко, К вопросу о Балкано-Дунайской 
культуре в Прутско-Днестровском междуречье в IX-XI веках. În: Тезисы докл. второй конф. 
молодых ученых Молдавии, Кишинев, Штиинца, 1960, p. 4-5.; Idem, Классификация керамики 
поселения Калфы (К вопросу о южных славянах на территории Молдавии). În: Труды III конф. 
молод. ученых Молдавии, Вып. 3. (Сер. общ. наук), Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1963, p. 86-
87; Idem, К вопросу о Балкано-Дунайской культуре. În: Тезисы докл. Первого симпозиума по 
археологии и этнографии Юго-запада СССР, Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1964, p. 38.; Idem, 
Материальная культура первого Болгарского царства в Прутско-Днестровском междуречье 
(По материалам раскопок поселения Калфа) / Автореф. диc. на соиск. учен. степени канд. ист. 
наук, Москва, 1968. 25 p.; Idem, Калфа - городище VIII-X вв. на Днестре, Кишинев, Штиинца, 
1973, 113 p.; Idem, К вопросу об этнической принадлежности балкано-дунайской культуры в 
южной части Пруто-Днестровского междуречья. În: «Этническая история восточных романцев. 
Древность и средние века», Москва, Наука, 1979, p. 86-105.; Idem, Население центральной части 
Днестровсо-Прутского междуречья в X-XII вв.; Idem, Балкано-Дунайская археологическая 
культура в зарубежной историографии. În: «Славяно-молдавские связи и ранние этапы 
истории молдован», Кишинев, Штиинца, 1983, p. 58-79.; А. А. Кравченко, Поселение IX-X 
вв. н. э. у p. Сафьяны. În: «Материалы по археологии Северного Причерноморья Одесского 
археологического музея», 1971, p. 71-79; А. Т. Смиленко, В. И. Козлов, Славянские поселения 
конца тысячелетия н. э. у p. Шабо на Днестровском лимане. În: «Археологические исследования 
средневековых памятников Днестровско-Прутского междуречья», Кишинев, Штиинца, 1985, p. 
119-136; А. Т. Смиленко, А. А. Козловский, Средневековые поселения в прилегающей части 
Днестровско-Дунайского междуречья. În:« Днестро-Дунайское междуречье в I – начале II тыс . 
н. э.», Киев, Наукова Думка, 1987, p. 67-83; А. Т. Смиленко, А. А. Козловский, Поселение у села 
Шабо и Богатое Одесской области. În: «Днестро-Дунайское междуречье в I - начале II тыc . н. 
э.», Киев, Наукова Думка, 1987; А. Т. Смиленко, А. А. Козловский, Периодизация средньовичнiх 
поселений лiвобережжя гирла Дунаю. În: «Археологiя», 4, Kiив, 2000, p. 19-34; А. Т. Смиленко, 
Спорные вопросы в изучении древностей VIII-X вв. Северо-Западного Причерноморья. În: 
«Древности Юго-Запада СССР (I – середина II тысячелетия н. э.)», Кишинев, Штиинца, 1991, 
p. 166-186; В. И. Козлов, Гончарная керамика поселений балкано-дунайской культуры VIII-X 
вв. в приморской части Днестровско-Дунайского междуречья. În: «Средневековые памятники 
Днестровско-Прутского междуречья», Кишинев, Штиинца, 1988, p. 28-53; Idem, Керамика Х в. 
у p. Сафьяны. În: «Новые археологическиe исследования на Одессчине», Киев, Наукова Думка, 
1984, p. 126-135; В. И. Козлов, Охранные работы на поселении VIII - начала Х в. у p. Шабо. 
În: «Северное Причерноморье», Киев, Наукова Думка, 1984, p. 138-144; Idem, О материальной 
культуре оседлого населения приморской части Днестро-Дунайского междуречья в VIII-X вв. 
În: «Новые исследования по археологии Северного Причерноморья», Киев, Наукова Думка, 
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Alți specialiști, preocupați de cercetarea culturilor arheologice ale popoarelor 
din stepele nord-pontice, atribuiau siturile de tipul Dridu din spațiul pruto-nistrean 
triburilor türco-bulgare, considerând acest orizont cultural drept o variantă a cultu-
rii saltovo-majațk65. 

O parte din arheologii ucraineni au încercat să divizeze siturile de tipul Dridu 
din sudul spațiului pruto-nistrean în situri slave și situri turco-bulgare, primele fiind 
atribuite culturii slavilor de sud, iar cele din urmă – culturii saltovo-majațk66.

În același context, alți arheologi au încadrat siturile din partea de sud a spațiului 
pruto-nistrean în trei tipuri: 1) de tipul Šabo, datate cu secolul IX – începutul se-
colului X și atribuite slavilor de răsărit, 2) de tipul Bogatoje, datate cu secolul IX 
– începutul secolului X și atribuite triburilor turco-bulgare și 3) de tipul Kriničnoje, 
Etulia, Suvorovo, Nagornoje, datate cu secolul X – începutul secolului XI și atribuite 
unor populații mixte, alcătuite din slavi de sud, slavi de răsărit și turco-bulgari67.

În opoziție cu opiniile menționate, cercetătorul Ion Hîncu încadra siturile arhe-
ologice de tipul Dridu din spațiul pruto-nistrean în conceptul de cultură balcano-
dunăreană, pe care o data în secolele X-XIV, interpretând-o drept cultură autohtonă, 
care îngloba elemente slave, turanice și romanice68. În aria culturii balcano-dună-

1987, p. 74-87; Idem, Гончарная керамика поселений балкано-дунайской культуры VIII-X вв. 
в приморской части Днестровско-Дунайского междуречья. În: «Средневековые памятники 
Днестровско-Прутского междуречья», Кишинев, Штиинца, 1988, p. 28-53; Idem, Населееие 
степного междуречья Дуная и Днестра конца VIII – начала XI веков н. э. (Балкано-Дунайская 
культура) / Автореферат диc. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук, Ленинград, 1991, 29 p.

65 М. И. Артамонов, Етническата принадлежност и историческото значения на пастирската 
култура. În: «Археология», Cофия, 1969, т. XI, 3, с. 1-9; Idem, Болгарские культуры северного 
и западного Причерноморья. În: «Доклады отделений и комиссий географического общества 
СССР», 1970, Вып. 15, p. 3-37; С. А. Плетнева, От кочевий к городам. Салтово-маяцкая 
культура. În: МИА, № 142, 1967, 199 p.; Idem, Балкано-дунайская культура, În: «Степи Евразии 
в эпоху средневековья». În: «Археология СССР», в 20 т., Москва, Наука, 1981, p. 75-77.

66 M. M. Шмаглiй, И. Т. Черняков, Археологiчнi розвидки 1964 в пониззi Дунаю. În: «Археологiя», 
1965, 19, p. 215-221; Л. В. Субботин, Розвидки археологiчнiх памя’яток по берегах оз. Кагул та 
р. Карасулак. În: «Археологiя», 21, 1968, p. 227-235; А. О. Добролюбский, А. Г. Загинайло, Опыт 
сводного картографирования археологических памятняков (на материалах юго-западных 
районов Одесской области). În: «Археологические и археографические исследования на 
территории Южной Украины», Киев-Одесса, 1976, с. 92-111; Л. В. Субботин, И. Т. Черняков, 
Бронзовые амулеты салтово-маяцкой культуры из левобережья Нижнего Дуная. În: «Памят-
ники римского и средневекового времени в Северо-Западном Причерноморье», Киев, Наукова 
Думка, 1982, p. 160-168.

67 А. Т. Смиленко, А. А. Козловский, Средневековые поселения в прилегающей части Днестровско-
Дунайского междуречья, p. 67-83.

68 И. Г. Хынку, Славянские и романские черты в керамике в жилищах IX-XVI веков. În: Тезисы докл. 
второй конф. молодых ученых Молдавии, Кишинев, Штиинца, 1960, p. 5-6; Idem, Гончарное 
производство славян Молдавии VI – начала IX веков. În: «Известия Молдавского филиала АН 
СССР», № 4, 1963, p. 23-32; Idem, Памятники балкано-дунайской культуры X-XIV вв. лесостепной 
полосы Молдавии. În: «Археология, этнография и искусствоведение Молдавии», Кишинев, Картя 
Молдовеняскэ, 1968, p. 106-124; Idem, Балкано-дунайская культура лесостепной Молдавии в 
X-XIV вв. În: Э. А. Рикман, И. А. Рафалович, И. Г. Хынку, «Очерки истории культуры Молдавии 
(II-XIV вв.)», Кишинев, Штиинца, 1971, p. 119-178; Idem, К вопросу об этнографических чертах в 
материальной культуре населения Восточного и Южного Прикарпатья в X-XIV вв. În: Культура 
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rene din spațiul pruto-nistrean, autorul evidenția patru variante locale: situri de ti-
pul Etulia (în zona de sud), situri de tipul Hansca (în zona centrală), situri de tipul 
Petruha-Lucașeuca (în codrii Orheiului) și situri de tipul Stâncăuți (în zona de nord), 
ultima variantă nefiind fondată arheologic. Mai nou, Ion Hîncu definește siturile ar-
heologice de tipul Dridu din spațiul pruto-nistrean drept fază a culturii Hansca sau 
cultura veche românească, pe care o datează cu perioada secolelor X-XIV69.

La începutul anilor ’80, unii cercetători au încercat să delimiteze siturile arheo-
logice de tipul Dridu din partea centrală a spațiului pruto-nistrean (Hansca, Molești, 
Petruha, Lucașeuca etc.) într-un grup etnocultural deosebit, format în rezultatul 
„amestecului culturii slavilor de răsărit, slavilor de sud și a nomazilor”. O aseme-
nea concluzie era motivată prin faptul că siturile respective sunt amplasate într-o 
zonă de contacte foarte active dintre popoarele nominalizate70. 

În aceeași ordine de idei, este formulată și opinia potrivit căreia siturile de ti-
pul Petruha-Lucașeuca ar aparține unui complex etnocultural deosebit, care s-ar fi 
constituit în rezultatul sintezei unor grupuri de slavi purtători ai culturii Alcedar-
Echimăuți și de türco-bulgari purtători ai culturii saltovo-majațk71. 

Actualmente, s-a statornicit conceptul potrivit căruia siturile arheologice de ti-
pul Dridu din spațiul pruto-nistrean au aparținut populației locale romanice și unor 
grupuri de slavi, turanici și iranieni infiltrați în rândul autohtonilor72. Această vi-

та побут населения Украинских Карпат: [тез. докл.], Ужгород, 1972, p. 98-99; Idem, Кэпрэрия-
памятник культуры X-XII вв., Кишинев, Штиинца, 1973, 64 p.; Idem, Памятники балкано-
дунайской культуры (X-XIV вв.), p. 127-150; Idem, Археологическая культура и этническая 
общность по данным раскопок памятников X-XII веков в Молдавии. În: 150 лет Одесскому 
археологич. музею АН УССР: ДК, Киев, Наукова Думка, 1975, p. 174-175; Idem, Некоторые 
болгарские черты в материальной культуре населения раннего средневековья Молдавии, p. 
96-102; Idem, Этнические черты в жилищах населения Молдавии (X-XIV вв.), p. 224-231; 
Idem, Население и культура Молдавии в X-XIV вв.; И. Г. Хынку, И. А. Рафалович, Славяне и 
тюрко-болгары в VI-X вв. на территории Молдавии по археологическим данным. În: Славяните 
и средниземноморският свят: Международен симпоз. по славянска археология, София, 23-29 
април, 1970, София, 1973, p. 161-186.

69 Ion Hîncu, Cultura băştinaşilor din spaţiul pruto-nistrean în evul mediu timpuriu, p. 118-135.
70 Г. Ф. Чеботаренко, Население центральной части Днестровсо-Прутского междуречья в X- 

XII  вв., p. 57.
71 Р. А. Рабинович, К проблеме культурной и этнической интерпретации памятников типа 

Петруха-Лукашевка. În: «Археологические исследования молодых ученных Молдавии», 
Кишинев, Штиинца, 1990, p. 51-57; Р. А. Рабинович, К проблеме соотношения памятников 
типа Екимэуць-Алчадар и Петруха-Лукашевка в Днестровско-Прутском междуречье. În: 
Проблемы истории и археологии Нижнего Поднестровья, Тезисы докл. конф., ч. I, Белгород-
Днестровский, 1990, с. 88-90.; Р. А. Рабинович, Гукин В. Д. Результаты раскопок на поселении 
Бранешты и некотырые спорные вопросы изучения памятнмков типа Петруха-Лукашовка. 
În: «Древности Юго-Запада СССР (I – середина II тысячелетия н. э.)», Кишинев, Штиинца, 
1991, p. 205-224.

72 Ion Hîncu, Soarta românilor din Basarabia în Evul Mediu timpuriu: schiţă istorico-arheologică. 
In: „Din istoria Europei romane”, Oradea, 1995, p. 319-329; Idem, Cu privire la cultura materială 
a românilor din Moldova în Evul Mediu timpuriu. În: „Thraco-Dacica”, XVII, 1996, p. 217-225.; 
Idem, Relaţiile proto-bulgarilor cu locuitorii spaţiului pruto-nistrean în Evul Mediu timpuriu. În: 
Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale: Relaţiile moldo-bulgare în epoca medie şi modernă, 
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ziune se fondează pe faptul că orizontul cultural de tipul Dridu din spațiul pruto-nis-
trean își are originea în așezările locale din perioada precedentă, datate cu secolele 
VIII-IX.

În acest context, trebuie menționat că originea locală a acestui orizont cultural 
în spațiul pruto-nistrean este recunoscută și de către o parte din reprezentanții școlii 
slave, care însă interpretează acest fapt științific drept o continuitate a culturii slave, 
negând cu desăvârșire orice prezență romanică în ținut73.

1.6. Cultura arheologică de tipul Alcedar-Echimăuți
O altă problemă în studierea civilizației medievale timpurii din spațiul pruto-

nistrean o reprezintă interpretarea culturii arheologice de tipul Alcedar-Echimăuți. 
Primele monumente arheologice de acest tip au fost descoperite la începutul anilor 
’50 de către G. B. Fedorov. În viziunea cercetătorului, aceste situri reprezintă așezări 
vechi rusești, parte a Cnezatului Kievean («древнерусская культура»), datate cu 
perioada secolelor X-XII/XIII, aflate în legătură cu așezările premergătoare din re-
giunea nistreană74. 

Chişinău, 21-23 octombrie, 1996.; Idem, Aspecte etnoculturale ale locuinţelor din Moldova în 
Evul Mediu timpuriu, p. 29-35.; Idem, Alogenii şi soarta băştinaşilor din spaţiul pruto-nistrean în 
antichitate şi Evul Mediu timpuriu. În: „CLIO”, Almanah istoric, Ediţia 1997, Chişinău, 1998, p. 
5-18; Idem, Istoria unui sat străvechi din Codrii Hânceştilor în lumina izvoarelor arheologice. În: 
Analele Universităţi „Dimitrie Cantemir”, Seria Istorie, Bucureşti, 1999, Nr. 3, p. 110-137; Idem, 
Semnificaţia etnoculturală a vaselor de lut pregătite în Evul Mediu timpuriu de către populaţia din 
spaţiul pruto-nistrean, p. 27-39.; Idem, Cronica unui sat vechi românesc din codrii Lăpuşnei în 
lumina cercetărilor arheologice. În: „Romanitate şi românitate la Nord de Balcani”, Chişinău, 2000, 
p. 50-63.; Idem, Semnificaţia culturală şi istorică a obiceiurilor de înmormântare folosite în Evul 
Mediu timpuriu de către locuitorii din Moldova. În: „Revista de Istorie a Moldovei”, 2000; Idem, 
Semnificaţia etnoculturală a unor aşezări arheologice de pe teritoriul actual al Republicii Moldova, 
p. 119-126; Gheorghe Postică, Românii din codrii Moldovei în evul mediu timpuriu (studiu arheologic 
pe baza ceramicii de la Hansca), Chişinău, Universitas, 1994; Idem, Civilizația veche românească 
din Moldova, 80 p.; Idem, Permanenţă şi continuitate în spaţiul pruto-nistrean în perioada evului 
mediu timpuriu (sec. V-XIII), În: „Probleme actuale ale istoriei, economiei şi culturii moldovenilor 
de la Est de Prut”, caietul 2: Romanizarea la Est de Carpaţi, Materialele sesiunii din 3 iulie 1996, 
Chişinău, 1996, p. 43-48.; Idem, Permanenţă şi continuitate în spaţiul pruto-nistrean în perioada 
evului mediu timpuriu (sec. V-XIII), p. 11-16.; Idem, Continuitatea aşezărilor autohtone din spaţiul 
pruto-nistrean în epoca migraţiilor (sec. V-XIII), p. 329-364.; Ion Tentiuc, Populaţia din Moldova 
centrală în secolele XI-XIII, Iaşi, Ed. Helios, 1996, 228 p.; Sergiu Musteaţă, Populaţia spaţiului 
pruto-nistrean în secolele VIII-IX, 300 p.

73 Н. П. Тельнов, Изучение славянской культуры в Молдавии в конце 70-х – в 80-е годы, p. 58-67; 
Н. П. Тельнов, О соотношении древностей типа Луки-Райковецкой с последующими культурами 
в Днестровско- Прутском междуречье, p. 246-251.; Н. П. Тельнов, Об исторической судьбе 
восточнославянских древностей типа Луки-Райковецкой в Днестровско-Прутсом междуречье. 
În: «Проблеми похождення та iыторичного розвитку слов’ян», Київ-Львiв, 1997, p. 184-189; Н. П. 
Тельнов, Восточнославянские древности Днестровско-Прутского междуречья VIII-X вв. În: 
„Stratum Plus: Славянские древности”, 2001-2002, № 5, p. 142-263.

74 Г. Б. Федоров, Тиверцы (Из итогов работ Славянско-Днестровской экспедиции ИИМК АН СССР 
в 1950 г.), În: «Вестник древней истории», № 2, 1952, p. 250-259.; Г. Б. Федоров, Древнерусская 
культура Поднестровья (X-XII вв.). În: «Древняя культура Молдавии», Кишинев, Штиинца, 
1974.
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G. B. Fedorov data cetatea de la Echimăuți la sfârșitul secolului IX-mijlocul se-
colului XI75, cetatea de la Alcedar – la sfârșitul secolului IX-secolul XII76, iar cea de 
la Rudi – până în secolele XII-XIII77. Pe de altă parte, T. Ravdina, pe baza unui studiu 
de ceramică, susține că cetatea de la Alcedar ar fi existat doar în prima jumătate a 
secolului X, limita superioară plasând-o în anii ’60 ai secolului respectiv78. 

În contextul interpretărilor etnice, G. B. Fedorov79 îi identifica pe tiverții din 
Повесть Временных Лет80 drept purtători ai culturii Alcedar-Echimăuți din seco-
lele X-XII, cât și ai culturii arheologice premergătoare, datate în secolele VIII-IX. 
Opinia respectivă este preluată și susținută mai recent de către N. Tel’nov81. 

În același context, R. Rabinovič și T. Reabțeva82, pe baza cerceilor de tâmplă 
de tip „volânean”, consideră că cetățile de tip circular din aria culturală Alcedar-
Echimăuți (Alcedar, Echimăuți, Rudi etc.) ar fi aparținut tribului slav al tiverților, 
considerat de origine alogenă, care ar fi apărut în zona pruto-nistreană în rezultatul 
migrației din Balcani în perioada de la sfârșitul secolului VIII-începutul secolului 
X. În alt context, R. Rabinovič a înaintat ipoteza potrivit căreia cetățile circulare din 
spațiul pruto-nistrean, inițial ar fi avut funcții sacrale, admițând în același timp că 
acestea puteau să posede în paralel și funcții administrativ-politice83. Pe de altă parte, 

75 Г. Б. Федоров, Городище Екимауцы. (Работы Славяно-Днестровской экспедиции в 1951 г.). În: 
КСИИМК, Вып. 50, 1953, p. 110.

76 Г. Б. Федоров, Тиверцы (Из итогов работ Славянско-Днестровской экспедиции ИИМК АН СССР 
в 1950 г.). În: «Вестник древней истории», № 2, 1952, p. 250-259.

77 Г. Б. Федоров, Древнерусское поселение Рудь. În: «Археологические открытия 1969 года», 
Москва, Наука, 1970; Г. Б. Федоров, Раскопки Пруто-Днестровской экспедиции. În: «Археоло-
гические открытия 1970 года», Москва, Наука, 1971; Г. Б. Федоров, Древнерусское поселене на 
севере Молдавии. În: АИМ в 1968-1969, Кишинев, Штиинца, 1972, p. 143-159; Рошаль М. Г., 
Г. Б. Федоров, Жилые и производственные сооружения древнерусского поселения Рудь. În: 
АИМ в 1970-1971, Кишинев, Штиинца, 1973.

78 Равдина Т. В. О датировке городища Алчедар. În: «Средневековые памятники Днестровско-
Прутского междуречья», Кишинев, Штиинца, 1988, p. 54-71.

79 Г. Б. Федоров, Тиверцы (Из итогов работ Славянско-Днестровской экспедиции ИИМК АН СССР 
в 1950 г.). În: «Вестник древней истории», № 2, 1952, p. 250-259.

80 Повесть временных лет, т. I, II. Подготовка текста, статьи и коментарии Д. С. Лихачева, 
Москва-Ленинград, 1950, p. 14, 20-21, 23, 33.

81 Н. П. Тельнов, Восточнославянские древности Днестровско-Прутского междуречья VIII-X вв. 
În: „Stratum Plus: Славянские древности”, 2001-2002, № 5, p. 142-263.

82 Р. А. Рабинович, Рябцева С. С. Ювелирные украшения с зернью из Карпато-Поднестровья в 
контексте культурно-исторических процессов X-XI вв. În: „Stratum + Петербургский археоло-
гический вестник”, СПб.–Кишинёв, 1997, p. 236-245; Р. А. Рабинович, Дирхемы на территории 
Молдовы: культурно-исторический контекст. În: „Stratum Plus: Время денег”, 1999, № 6, 
p.  262-274.; Р. А. Рабинович, О культурном и хронологическом соотношении Алчадарского и 
Брэнештского могильников. În: „Revista Arheologică”, vol. I, nr. 1, 2005, p.  121; Рабинович  Р. 
К  вопросу о полиэтничности в раннесредневековой Молдове. În: «Русин», Кишинев, 2006, 
№ 4 (6), с. 81-89.

83 Р. A. Рабинович, О происхождении и функциональном назначении средневековых круглых городищ 
в пруто-днестровском междуречье. În: „Revista Arheologică”, Vol. II, Nr. 1-2, 2006, p. 181-197.
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cetățile de tip alungit din aceeași arie culturală (Hlinjeni, Răciula) sunt considerate 
de origine locală și atribuite tribului slav al ulicilor 84.

Originea slavă de răsărit a culturii Alcedar-Echimăuți este susținută de S.  Mus-
teață, care consideră că la formarea acesteia au contribuit tiverții și ulicii. În viziunea 
autorului, aceste triburi ar fi migrat din părțile Niprului în regiunea nistreană în două 
etape, la sfârșitul secolului IX (tiverții) și în secolul X (ulicii) 85.

Potrivit opiniei lui Ion Hîncu, așezările dintre Răut și Nistru din perioada seco-
lelor X-XI aveau un caracter mixt româno-slav. Așezările de tip seliște sunt conside-
rate localități ale populației băștinașe vechi românești, iar cetățile circulare aflate pe 
teritoriul celor dintâi sunt atribuite tribului slav de răsărit al ulicilor care, în opinia 
autorului, ar fi migrat aici din preajma Bugului 86. 

Caracterul mixt româno-slav al culturii Alcedar-Echimăuți a fost susținut de 
către V. Spinei, Dan Gh. Teodor și subsemnatul, care au atribuit siturile respective în 
totalitate tiverților, considerați băștinași de origine romanică din ținuturile nistrene, 
printre care erau infiltrate grupuri de slavi 87.

Mai nou, conform unor cercetări realizate de către Ion Tentiuc, formarea cetăților 
din regiunea de nord-est a spațiului pruto-nistrean este pusă în legătură cu grupurile 
de vikingi88, aflate în secolele X-XI în mișcare din zona Mării Baltice spre teritoriile 
bizantine de la Dunărea de Jos. În opinia autorului dat vikingii au valorificat artera 
fluvială a Nistrului și zonele adiacente, care fiind comparate cu rețeaua Niprului, ar 
fi constitui o altă cale de la „varegi la greci”. În acest context, este de menționat, că 
cetățile circulare de tipul Alcedar-Echimăuți care denotă analogii directe în lumea 
scandinavă, posibil, reprezentau, centre fortificate ale unor grupuri de vikingi asistați 
de populația locală din zona Nistrului de mijloc.

84 Р. А. Рабинович, О культурном и хронологическом соотношении Алчадарского и Брэнештского 
могильников. În: „Revista Arheologică”, vol. I, nr. 1, 2005, p. 120-133.

85 Sergiu Musteaţă, Populaţia spaţiului pruto-nistrean în secolele VIII-IX, p. 121.
86 И. Г. Хынку, К вопросу о расселении тиверцев и уличей в Приднестровье, În: «Юго-Восточная 

Европа в средние века», Кишинев, Штиинца, 1972, p. 159-175; Idem, Археологическая культура 
и этническая общность по данным раскопок памятников X-XII веков в Молдавии. În: 150 
лет Одесскому археологич. музею АН УССР: ДК, Киев, Наукова Думка, 1975, p. 174-175; 
Idem, Раселение тиверцев и уличей в Поднестровье. În: Тезисы докл. Делегации на III-ем 
международном конгресе славян. археологии. Mосква, 1975, с. 45-46; Idem, Tiverţii şi ulicii în 
spaţiul carpato-nistrean. În: „Probleme actuale ale istoriei naţionale şi universale”, Chişinău, 1992, 
p. 99-107; Ion Hîncu, Triburile tiverţilor şi ulicilor în spaţiul carpato-nistrean. În: „Spaţiul Nord-Est 
Carpatic în mileniul întunecat”, Iaşi, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, 1997, p. 125-132.

87 Victor Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, Bucureşti, Ed. Ştiinţ. şi Encicl., 1982; Victor Spinei, 
Realităţi etnice şi politice în Moldova meridională în secolele X-XIII. Români şi turanici, Iaşi, Ed. 
Junimea, 1985, 238 p.; Gheorghe Postică, Formarea poporului român şi continuitatea lui pe teritoriul 
Moldovei în sec. V-XIII. În: „Cugetul”, 1990, nr. 1, p. 20-33; Gheorghe Postică, I. Populaţia veche 
românească din Moldova în sec. X-XIII. În: „Pedagogul Sovietic”, Chişinău, 1990, nr. 4, p. 37-41; 
nr.  6, p. 46-48; Dan Gh.Teodor, Regiunile carpato-nistrene în secolele V-X d. Hr. În: „Spaţiul nord-
est carpatic în mileniul întunecat”, Iaşi, 1997, p. 79-116.

88 I. Tentiuc, On the viking enclaves and their relations with the inhabitants if the Carpathian-Dniestert 
region between the 9 th and the 11th Centuries. În: „Dacia” N.S., t. LXII-LXIII, Bucarest, 2020, 
p.  249-286.
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1.7. Cultura arheologică de tipul Revno
Altă problemă discutată în istoriografie este cea a siturilor arheologice din secole-

le X-XI din regiunea Cernăuți. Aceste situri, studiate de către cercetătorii din Ucraina 
și Rusia, în mod tradițional, erau considerate vestigii ale populației vechi rusești, fiind 
calificate drept „situri arheologice vechi rusești” («древнерусские памятники» și re-
spectiv «древнерусская культура»). Printre aceste situri se evidențiază în mod detașat 
așezarea de la Revno, care poate fi considerată drept etalon al culturii arheologice din 
regiunea dată, fapt ce ne face să folosim vis-a-vis de acestea sintagma „situri de tipul 
Revno” sau „cultura arheologică de tipul Revno”, care ni se pare mai adecvată, dat 
fiind lipsa în acest caz a unei încărcături etnice premeditate.

În viziunea autorilor investigațiilor arheologice, așezările de tipul Revno își 
au originea în cultura locală din perioada secolelor VIII-IX, în secolele X-XI fiind 
încadrate plenar în Cnezatul Kievean89. 

În opinia unor cercetători din România și Republica Moldova, interpretările ar-
heologilor din Ucraina și Rusia pot fi acceptate în măsura în care se susține prezența 
factorului slav în regiune și nu pot fi acceptate în cazul neglijării factorului vechi 
românesc. Or, în cadrul așezărilor de tipul Revno, se evidențiază expres, de rând cu 
elemente tipice slave de răsărit, și elemente culturale caracteristice culturii Dridu, 
atribuite populației vechi românești90.

89 Б. A. Тимощук, Древнерусские поселения Северной Буковины. În: КСИИМК, Вып. 57, 1955; 
Idem, Пiвнiчна Буковина – земля слов’янська, Ужгород, 1969; Б. О. Тимощук, Слов’янськi 
гради Пiвнiчноi Буковини, Ужгород, 1975; Idem, Древнерусские города Северной Буковины. 
În: «Древнерусские города», Москва, Наука, 1981, p. 116-136.; Idem, Давньоруська Буковина 
(X-перша половина XIV ст.), Киiв, 1982; Idem, Восточнославянская община VI-X вв.; Б. A. 
Тимощук, Восточные славяне: от общины к городам, Москва, Наука, 1995; И. П. Русанова, 
Б. A. Тимощук, Древнерусское Поднестровье, Ужгород, 1981; Михайлина Л. П., Б. A. Тимощук, 
Славянские памятники басейна Верхнего Прута VIII-X вв., În: «Славяне на Днестре и Дунае», 
Киев, Наукова Думка, 1983, p. 205-219; Михайлина Л. П. Населення Верхнего Попруття VIII-X 
ст., Чернiвiцi, 1997; В. В. Седов, Восточные славяне в VI-XIII вв.

90 Victor Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, ed. a II-a, Chişinău, Universitas, 1994, p.107; Idem, 
La Bucovine à l’époque des grandes migrations et au Haut Moyen Âge. În: Dacia N.S., XXXVIII-
XXXIX, 1994-1995, p. 365-388; Idem, Bucovina în mileniul întunecat, In: Spaţiul nord-est carpatic 
în mileniul întunecat, Iaşi, 1997, p. 133-188; Dan Gh.Teodor, Un cnezat românesc la est de Carpaţi 
în veacurile IX-XI e. n. În: Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol”, XX, Iaşi, 
1983, p. 81-87; Idem, Societatea est-carpatică în perioada celei de a doua jumătăţi a mileniului I 
al e. n. În: Probleme actuale ale istoriei naţionale şi universale, Chişinău, 1992, p. 109-125; Idem, 
Quelque consideration sur la population daco-romaine et ancienne roumaine au nord du Bas-Danube 
aux IVe-Xe ssiecles, In: Dacia. N.S. XXXVIII-XXXIX, 1994-1995, p. 357-363; Mugur Andronic, 
Cultura materială din secolele VIII-X din teritoriul nord-est Carpatic. În: Suceava, XXVI-XXVIII, 
1999-2001, Suceava, 2001, p. 219-282; Idem, Teritoriul nord-est carpatic în a doua jumătate a 
primului mileniu creştin, Brăila: Edit. Istros, 2005; Gheorghe Postică, Unele consideraţii privind 
interpretarea etnică a monumentelor arheologice medievale timpurii din nordul Bucovinei, In: 
Spaţiul nord-est carpatic în mileniul întunecat / coordonator Victor Spinei. Seria Historica, 12, Iaşi, 
Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, 1997, p. 117-124; Idem, Interpretări etnice asupra monumentelor 
arheologice medievale timpurii din nordul Bucovinei în istoriografia sovietică. În: Destin românesc, 
1997, 2, p. 3-7.; Sergiu Musteaţă, Mistificarea realităţilor medievale timpurii din Bucovina de Nord 
în istoriografia sovietică şi ucraineană. În: Demistificarea sau remistificarea istoriei, Chişinău, 2000, 
p. 11-17; Idem, Populaţia spaţiului pruto-nistrean în secolele VIII-IX.
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1.8. Cultura arheologică de tipul Răducăneni
Un subiect mai nou pentru istoriografia medievală ține de problema culturii Ră-

ducăneni. Aceste vestigii, în calitate de etapă cultural-cronologică distinctă pentru 
spațiul est-carpatic, au fost delimitate de către Victor Spinei, care a încadrat materi-
alele respective în perioada secolelor XI-XII91. Primele materiale arheologice ce țin 
de orizontul cultural de tipul Răducăneni, în spațiul pruto-nistrean, au fost descope-
rite în timpul săpăturilor din așezarea de la Hansca92 în anul 1965. Cu toate acestea, 
delimitarea orizontului respectiv în calitate de etapă arheologică distinctă în spațiul 
pruto-nistrean a fost realizată abia în anii ’8093, fiind confirmată de cercetările ulte-
rioare94. 

Orizontul cultural de tipul Răducăneni este conceput drept etapă nouă în proce-
sul de dezvoltare a comunităților locale de tipul Dridu din partea centrală a spațiului 
pruto-nistrean, fiind datat cu perioada de la mijlocul secolului XI – secolul XIII95. 
În opina lui Ion Hîncu, vestigiile de tipul Răducăneni reprezintă o parte integră a 
culturii vechi românești din secolele X-XIV96. Alți autori, fără o argumentare cât de 
cât adecvată, au încercat să atribuie siturile de tipul Răducăneni unor populații mixte 
slavo-nomade, datându-le în perioada secolelor XI-XII97.

1.9. Cultura arheologică de tipul Brănești-Lencăuți
O problemă discutată a civilizației medievale timpurii este cea a culturii ar-

heologice din perioada secolelor XII-XIII din zona de nord. În regiunea Cernăuți, 
această cultură este cel mai bine reprezentată prin vestigiile descoperite în cetatea 
de la Lencăuți, încadrată de către istoriografia sovietică în aria așa-numitelor si-
turi arheologice haliciene, considerate vechi rusești în totalitate («древнерусская 

91 Victor Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, Bucureşti, Ed. Ştiinţ. şi Encicl., 1982, p. 86-87.
92 И. Г. Хынку, Балкано-дунайская культура лесостепной Молдавии в X-XIV вв. În: Э. А. Рикман, 

И. А. Рафалович, И. Г. Хынку, Очерки истории культуры Молдавии (II-XIV вв.), Кишинев, 
Штиинца, 1971, p. 119-178.

93 Г. И. Постикэ, Глиняная посуда центральной Молдавии конца I – начала II тысячелетия н. э. 
как исторический источник. 17 p.; И. С. Тентюк,  К вопросу о варианте культуры Рэдукэнень 
на територии Молдавии. În: Археология, этнография и искусствоведение Молдавии: итоги и 
перспективы. Тезисы докл. респуб. науч. -теорет. конф. 8-9 августа 1989 г., Кишинев, Штиинца, 
1989, p. 25-27; Idem, Некоторые аспекты исследования культуры Рэдукэнень на територии 
Молдавии. În: Археология, этнография и искусствоведение Молдавии: итоги и перспективы. 
Матер. респуб. конф. 8-9 августа 1989 г., Кишинев, Штиинца, 1990, p. 66-78.; В. И. Козлов, 
Населееие степного междуречья Дуная и Днестра конца VIII – начала XI веков н. э. (Балкано-
Дунайская культура) / Автореферат диc. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук, Ленинград, 1991, 29 p.

94 Gheorghe Postică, Românii din codrii Moldovei în evul mediu timpuriu (studiu arheologic pe 
baza ceramicii de la Hansca), Chişinău, Universitas, 1994, p. 118-120; Ion Tentiuc, Populaţia din 
Moldova centrală în secolele XI-XIII, Iaşi, Ed. Helios, 1996.

95 Ibidem.
96 Ion Hîncu, Cultura băştinaşilor din spaţiul pruto-nistrean în evul mediu timpuriu, p. 134.
97 Г. Ф. Чеботаренко, Население центральной части Днестровсо-Прутского междуречья в X- 

XII вв.
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культура»)98. În același context, prezența unor vestigii asemănătoare în anumite 
așezări din partea centrală a spațiului pruto-nistrean, prima identificată fiind cea de 
la Brănești, i-a făcut pe unii cercetători sovietici să susțină în cazul dat ideea hazar-
dată despre așa-zisa cultură arheologică a izgoniților haliceni («культура галицких 
выгонцев»)99. 

În opinia lui Ion Hîncu, siturile arheologice de tipul Brănești din secolele XII-
XIV reprezintă așezări ale populației vechi românești, premergătoare înființării sta-
tului medieval Țara Moldovei [Hîncu 2002c]. Pe de altă parte, Victor Spinei consi-
deră că așezările din regiunea Cernăuți, datate cu secolele XII-XIV, au aparținut unei 
populații mixte, alcătuită din români și ruteni100. Spre o asemenea concluzie, după 
cum a demonstrat autorul, conduc atât datele izvoarelor scrise din secolele XII-XIV, 
cât și realitățile etnoculturale din perioada ulterioară, cunoscute în regiune.

1.10. Cultura arheologică a nomazilor
O altă problemă foarte dificilă ce ține de civilizația medievală timpurie a 

spațiului pruto-nistrean este cea a culturii arheologice a nomazilor de stepă. Ves-
tigiile nomazilor medievali în spațiul pruto-nistrean datează în perioada secolelor 
X-XIV, acestea reprezentând complexe funerare descoperite în cadrul unor tumuli. 
Cercetarea acestor complexe funerare i-a adus pe specialiști la concluzia univocă 
potrivit căreia mormintele descoperite în tumuli aparțin populațiilor turanice ale pe-
cenegilor, uzilor, cumanilor și mongolilor101. Cu toate acestea, problema delimitării 
mormintelor după criteriul etnocultural rămâne destul de complicată. În același timp, 
analiza necropolelor tumulare ale nomazilor medievali din spațiul pruto-nistrean, 
în corelare cu sursele scrise, a permis evidențierea a 4 etape cronologice de bază 
în evoluția culturii arheologice de tip nomad: 1. sfârșitul secolului IX – secolul XI 
(dominația pecenegilor și invazia uzilor), 2. ultimul sfert al secolului XI – secolul XII 
(prima etapă a dominației cumanilor), 3. sfârșitul secolului XII – mijlocul secolului 
XIII (a doua etapă a dominației cumanilor) și 4. mijlocul secolului XIII – secolul XIV 
(dominația mongolilor asupra cumanilor)102.

98 Б. О. Тимощук, Давньоруська Буковина (X-перша половина XIV ст.), Киiв, 1982.
99 П. П. Бырня, К вопросу о керамике галицкого типа на территории Молдавии. În: «Далекое 

прошлое Молдавии», Кишинев, Штиинца, 1969, p. 91-101; Idem, К проблеме градообразования 
в Поднестровье в период раннего средневековья. În: «Древности Юго-Запада СССР (I – середина 
II тысячелетия н. э.)», Кишинев, Штиинца, 1991, p. 186-205; Idem, Процесс градообразования 
в Поднестровье в период раннего средневековья. În: «Stratum Plus: Неславянское в славянском 
мире», № 5, 1999, p. 328-337; И. Г. Власенко, Древнерусский слой городища Мерешовка (по 
данным раскопок 1980 г.). În: АИМ в 1979-1980 гг., Кишинев, Штиинца, 1983, p. 77-67.; 
И. О. Князький, Славяне, волохи и кочевники Днестровско-Карпатских земель с середины XII 
в. до нашествия татар / Автореферат диссертации на соискаеие ученой степени доктора 
исторических наук, Москва, 1990, p. 14.

100 Victor Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, ed. a II-a, Chişinău, Universitas, 1994, p. 242-245.
101 А. О. Добролюбский, Кочевники Северо-Западного Причерноморья в эпоху средневековья, Киев, 

Наукова Думка, 1986.
102 Ibidem, p. 20.
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2. INTERPRETĂRI ISTORICE

Interpretarea istorică a vestigiilor arheologice medievale timpurii din spațiul 
pruto-nistrean din ultimii 85 de ani s-a axat pe problema caracterului etnocultural 
al civilizației. În acest context, în istoriografia oficială sovietică de după cel de-Al 
Doilea Război Mondial a fost formulată și promovată metodic concepția interpretă-
rii slave a vestigiilor medievale timpurii. Totodată, de la sfârșitul anilor ’50, pe cale 
neoficială, s-a constituit și concepția interpretării romanice a acestor vestigii.

2.1. Concepția interpretării slave a vestigiilor medievale timpurii
Concepția oficială a istoriografiei sovietice privind civilizația medievală tim-

purie din spațiul pruto-nistrean avea la bază cunoscuta doctrină a panslavismului, 
susținută cu fidelitate până la căderea regimului totalitar. În viziunea istoriografiei 
sovietice și a adepților ei din spațiul postsovietic, teritoriul dintre Nistru și Prut re-
prezintă pământuri istorice ale slavilor, unde ar fi avut loc chiar geneza acestor tri-
buri103, grație pătrunderii populațiilor slave străvechi în regiunile carpato-dunărene 
în primele secole ale erei noastre104. Motivarea acestei concepții, la vremea respecti-
vă, după cum s-a demonstrat în istoriografie, venea din domeniul politicului105. 

Concepția slavă privind civilizația medievală timpurie din spațiul pruto-nistrean 
și est-carpatic, în general, cuprinde trei elemente de bază: ideea autohtonismului slav 
în spațiul carpato-nistrean, ideea comunității etnice a volohilor rezultată dintr-o sin-
teza romanico-salvă și ideea comunității etnice a moldovenilor rezultată din sinteza 
slavo-volohă. Primul element ținea de legiferarea hotarelor politice stabilite în acest 
spațiu după anul 1812 și, respectiv 1940, cel de-al doilea – de fundamentarea baze-
lor etnice ale unei comunității est-romanice neechivalente poporului român, iar cel 
de-al doilea – de excluderea componentei moldovenești din cadrul poporului român 
și proclamarea unei etnii noi – poporul moldovenesc, în scopul mențineri spațiului 
respectiv în orbita de influență a Rusiei. 

Concepția istoriografiei sovietice privind civilizația medievală timpurie din 
spațiul pruto-nistrean a fost definitivată imediat după cel de-Al Doilea Război Mon-
dial. Rădăcinile acesteia, însă, sunt mult mai vechi, venind din istoriografia rusă a 
secolului XIX-începutul secolului XX, când au fost expuse unele idei privind legă-
tura etnogenezei slavilor cu spațiul pruto-nistrean. În acest sens, este semnificativă 

103 В. Д. Баран, Пражская культура Поднестровья (по материалам поселений у c. Рашков), p. 78-
79; Б. А. Тимощук, Восточнославянская община VI-X вв., p. 6.

104 Г. Б. Федоров, Население Пруто-Днестровского междуречья в I тыc. н. э., p. 13-14; В. И. 
Бидзиля, Этническая карта Восточной Европы первой половины тысячелетия н. э. În: Стано-
вление раннефеодальных славянских государств, Киев: Наукова Думка, 1972; Э. А. Рикман, 
О начале расселения и этнических контактах праславян в Карпато-Днестровских землях, 
p.  174.

105 Igor Caşu, ”Politica naţională” în Moldova Sovietică (1944-1989), Chişinău, 2000; Gheorghe 
Negru, Lupta lingvistică din R. S. S. Moldovenească (1940-1988). În: „Destin românesc”, 1996, 
nr. 2, p. 3-35; Gheorghe Negru, Politica etnolingvistică în R. S. S. Moldovenească, Chişinău, 2000.
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viziunea cunoscutului lingvist rus A. A. Sсhahmatov, care vedea în spațiul pruto-
nistrean baștina poporului rus: „Прародиной русского народа была территория 
антов, занимавших пространство между Прутом и Днепром”106. Această idee 
a fost preluată de către regimul sovietic în calitate de unealtă politică în soluționarea 
litigiului teritorial, în legătură cu așa-numita „problemă basarabeană”, când a și 
fost formulată ideea „moldovenismului” ca parte componentă a teoriei slaviste pri-
vind civilizația medievală timpurie din spațiul est-carpatic, folosită ca instrument 
de diversiune politică împotriva României107. Esența „moldovenismului” constă în 
proclamarea poporului moldovenesc și a limbii moldovenești, deosebite de poporul 
român și limba română. Printre primii ideologi ai „moldovenismului”, de rând cu 
politicienii bolșevici, se numără lingviștii de la Tiraspol108 și Moscova109. 

Prima încercare de fundamentare „științifică” a originii „poporului moldove-
nesc” ca etnie deosebită și independentă a fost făcută în anul 1940 de către istoricul 
din Moscova, academicianul N. S. Derjavin, preocupat de etnogeneza slavilor care, 
într-un articol special, lansa ideea originii moldovenilor din „populația locală slavă 
veche”, calificând limba moldovenească drept o limbă de proveniență slavă110. Ast-
fel, civilizația medievală timpurie din spațiul pruto-nistrean era calificată, din start, 
drept civilizație slavă. După cum au arătat evenimentele ulterioare, ideea originii 
slave a moldovenilor era susținută foarte activ și promovată cu insistență de către 
istoricii ucraineni care, din anumite motive, nu puteau accepta, sub nici o formă, 
prezența populației romanice în aceste teritorii111. 

Mai târziu, în anul 1945, cunoscutul medievist din Moscova, A. D. Udal’cov, 
înțelegând absurditatea totală a acestei idei, a făcut unele corectări la teoria lui N. S. 
Derjavin, formulând o supoziție nouă, potrivit căreia poporul moldovenesc s-ar fi 
format ca rezultat al „încrucișării” elementelor romane cu elementele slave de răsă-
rit112. Teoria „încrucișării romano-slave”, care presupunea participarea relativ egală 
în procesul etnogenezei a elementelor romanice și slave, a fost pusă la baza varian-

106 А. А. Шахматов, Введение в курс истории русского языка, ч. 1, Пг., 1916. P. 46.
107 Vezi: Igor Caşu, ”Politica naţională” în Moldova Sovietică (1944-1989); Gheorghe Negru, Lupta 

lingvistică din R. S. S. Moldovenească (1940-1988), p. 3-35; Idem, Politica etnolingvistică în R. S. S. 
Moldovenească.

108 Л. Мадан, Граматика молдавского языка, Тирасполь, 1930; Чебан И. Д. Кувынтелниик орфо-
график молдовенеск, Тирасполь, 1940.

109 М. В. Сергеевский, Молдавские этюды, Москва-Ленинград, 1936; Idem, Проблема просхож-
де ния и развития молдавского языка в свете языкознания. În: «Ученные Записки Института 
истории языка и литературы МБ АН СССР», т. 1, 1948; Idem, Введение в романское языко-
ведение, Москва, 1952.

110 Н. С. Державин, Происхождение молдавского народа. În: «Советская наука», № 12, 1940.
111 Gheorghe Negru, Politica etnolingvistică în R. S. S. Moldovenească, p. 61.
112 Vezi: Gheorghe Negru, Lupta lingvistică din R. S. S. Moldovenească (1940-1988). În: „Destin 

românesc”, 1996, nr. 2, p. 15, notele 70, 71; А. Д. Удальцов, Теоретические основы этногене-
тических исследований. În: «Ученные Записки Института истории языка и литературы МБ 
АН СССР», т. 1, 1948.
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tei de probă a Cursului de istorie a Moldovei, partea I, elaborat în anul 1949, sub 
redacția lui A. D. Udal’cov și L. B. Čerepnin. În lucrarea menționată, civilizația me-
dievală timpurie din spațiul carpato-nistrean era abordată de către istoricul V.  Senke-
vič drept creație a slavilor, acceptată de romanici, care erau recunoscuți, de rând cu 
slavii, drept băștinași ai acestor plaiuri. 

În varianta finală a Istoriei Moldovei publicată în anul 1951 sunt păstrate ideile 
de bază expuse în Cursul din anul 1949. În același timp, sub influența discuțiilor 
purtate cu istorici din alte centre ale fostei URSS, este schimbat accentul referitor 
la rolul slavilor în formarea poporului moldovenesc, fiind calificat drept „influență 
puternică” sau hotărâtoare, și nu egală în raport cu rolul populației romanice, care 
însemna o lovitură în teoria „încrucișării”. 

La începutul anilor ’50, în știința academică de la Chișinău, s-a evidențiat tot 
mai mult figura lui N. A. Mohov. În decembrie 1951, acesta a prezentat, la celebra 
conferință a lingviștilor, o comunicare privind geneza poporului moldovenesc, în 
care critica viziunea Udal’țov-Senkevič cu privire la autohtonia populației romanice 
în spațiul pruto-nistrean, lansând ideea migrației volohilor din Carpați în acest ținut 
într-o perioadă foarte târzie, prin secolele XII-XIV. 

Astfel, se începea o nouă etapă în evoluția istoriografiei sovietice de la Chișinău, 
când problema civilizației medievale timpurii din spațiul pruto-nistrean, ca și cea a 
originii poporului moldovenesc, devin domenii științifice prioritare, la cercetarea 
cărora, în deceniile următoare, vor fi concentrate forțe impunătoare din cele mai 
diverse domenii113. 

Elaborarea concepției slaviste cu referire la civilizația medievală timpurie din 
spațiul pruto-nistrean, în perioada anilor ’50 -’60, aparține istoricului N. A. Mohov 
și arheologului G. B. Fedorov. Primul a „doborât” viziunea Udal’cov-Senkevič114 și 
a „fundamentat” așa-zisa teorie volohă privind geneza moldovenilor115, iar cel de-al 
doilea a “demonstrat” caracterul slav al culturii arheologice medievale timpurii din 
spațiul pruto-nistrean116. 

Teoria volohilor reprezenta o concepție care, pornind de la recunoașterea ră-
dăcinilor daco-latine ale romanității orientale, promova ideea autohtonismului slav 
în spațiul carpato-danubian, în general, și în spațiul pruto-nistrean, în particular, 
începând cu secolele V-VI, susținând viziunea despre rolul deosebit al slavilor în 

113 Vezi: Sergiu Matveev, Reflectarea proceselor etno-culturale din sec. II-XIV din spaţiul pruto-nistrean 
în cercetările etno-folclorice sovietice. În: „Tyragetia”, Vol. I, nr. 2, 2007, p. 69-78.

114 В. М. Сенкевич, К вопросу о происхождении молдавской народности. În: «Ученные Записки 
Кишиневского Государственного Унверситета», т. 6, 1953.

115 Н. А. Мохов, Формирование молдавского народа и образование Молдавского государства, 
Кишинев, 1959; Idem, Очерки истории формирования молдавского народа, Кишинев, Штиинца, 
1978, 131; Idem, Студий де историе асупра формэрий попорулуй молдовенеск, Кишинэу, 1983. 

116 Г. Б. Федоров, Население Пруто-Днестровского междуречья в I тыc. н. э.; Idem, Население 
юго-запада СССР в I – начале II тыc. н. э. În: «Советская этнография», № 5, 1961, p. 80-106; 
Idem, Древние славяне в Прутско-Днестровском междуречье, 26 p.; Idem, Этногенез волохов, 
предков молдаван, по данным археологии (историографический аспект), p. 14-74.
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procesul genezei a două etnii romanice deosebite – moldovenii și românii. Conform 
teoriei nominalizate, procesul formării celor două pretinse popoare romanice, rea-
lizat în baza populației dacice romanizate, s-a desfășurat în două etape. La prima 
etapă, s-ar fi produs așa-numita sinteză romanico-slavă în urma căreia au apărut 
„volohii” – o comunitate etnolingvistică deosebită, iar la cea de-a doua etapă s-ar 
fi produs sinteza slavo-volohă, în urma căreia s-au format moldovenii și românii. 
Romanizarea traco-geto-dacilor, în opinia autorilor, s-a produs în spațiul intracarpa-
tic, în limitele fostei provincii romane Dacia și la sud de Dunăre, în munții Balcani. 
Populația geto-dacică de la răsărit de Carpați, în opinia autorilor, n-a participat la 
procesul romanizării, aceasta fiind ceva mai târziu înghițită de popoarele migratoa-
re, iar locul ei fiind ocupat de slavii vechi. Sinteza romanico-slavă s-ar fi produs în 
regiunile muntoase ale Carpaților și Balcanilor în secolele VI-IX, iar sinteza slavo-
volohă ar fi avut loc la răsărit și la sud de Carpați prin secolele XII-XIV, în rezultatul 
migrării populației volohe din munți în aceste ținuturi și contactului cu slavii de 
răsărit (la est de Carpați) și cu slavii de sud (la sud de Carpați). În opinia acelorași 
autori, volohii, la fel ca și predecesorii lor – populația veche romanizată – reprezen-
tau o comunitate de păstori, care duceau un mod de viață nomad. Viața sedentară, la 
romanicii de răsărit, în opinia autorilor, ar fi apărut tocmai în secolele XII-XIV, când 
se realiza procesul „formării” celor două popoare: moldovean și român, care ar fi 
împrumutat, pe această cale, agricultura de la slavi. 

În anul 1965, teoria volohă a lui N. A. Mohov este pusă la baza ediției a II-a a 
Istoriei RSS Moldovenești, eliminând, pe această cale, orice posibilitate de a pune la 
îndoială caracterul slav al civilizației medievale timpurii din ținutul dat. 

În vederea promovării sistematice a concepției slave privind civilizația medieva-
lă timpurie din spațiul pruto-nistrean, în anul 1970, la Chișinău, în cadrul Academiei 
de Științe a RSSM, a fost organizată o structură academică specializată: Consiliul 
științific pentru studierea complexă a problemei relațiilor slavo-volohe și originii 
poporului moldovenesc117, care avea sarcina de a ține sub control problema originii 
moldovenilor și a dirija cercetările din acest domeniu. 

Teoria volohilor, în anii ’70-’80, era dezbătută în cadrul unor simpozioa-
ne științifice, organizate la Chișinău sau Moscova, sub egida Consiliului științific 
condus de N. A. Mohov, la care participa activ floarea istoriografiei sovietice din 
instituțiile academice din Moscova, Leningrad, Kiev, Chișinău, Lvov etc. În cadrul 
acestor simpozioane, la Chișinău și la Moscova, au fost publicate o serie de cule-
geri118 care includeau zeci de studii, orientate spre a demonstra concepția slavă în 

117 Историографические аспекты славяно-волошских связей, Кишинев, Штиинца, 1973, p.  3; 
Н. А. Мохов, В. С. Зеленчук, П. В. Советов, Итоги и перспективы работы Научного Совета 
„Славяно-волошские связи и происхождение молдавской народости”. În: «Славяно-волошские 
связи», Кишинев, Штиинца, 1978, p. 5.

118 Юго-Восточная Европа в средние века, Кишинев, Штиинца, 1972; Юго-Восточная Европа в 
средние века, Кишинев, Штиинца, 1972; Карпато-Дунайские земли в средние века, Кишинев, 
Штиинца, 1975; Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев: 
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problema civilizației medievale timpurii din spațiul est-carpatic și originea slavo-
volohă a moldovenilor119. 

(методология и историография), Москва, 1976; Славяно-волошские связи / АН МССР, Отд. 
Этнографии и Искусствоведения, Научный Совет „Славяно-волошские связи и происхождение 
молдавской народости”, Кишинев, Штиинца, 1978, 242 p.; Этническая история восточных 
романцев: Древность и средние века, Москва, Наука, 1979; Славяно-молдавские связи и ранние 
этапы истории молдован / АН МССР, Отд. Этнографии и Искусствоведения, Научный Совет 
„Происхождение молдавского народа и славяно-молдавские связи”, Кишинев, Штиинца, 
1983, 175 p.; Юго-Восточная Европа в эпоху феодализма, Кишинев, Штиинца, 1983.

119 Н. А. Мохов, О соотношении земледелья и скотоводства в экономике Молдавии XIV-XIX 
вв. În:  «Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы», Киев, 1962, p. 95-105; Idem, 
Молдавия эпохи феодализма, Кишинев, 1964; Idem, Очерки истории формирования молдавского 
народа, Кишинев, Штиинца, 1978, 131 p.; Idem, Студий де историе асупра формэрий 
попорулуй молдовенеск, Кишинэу, 1983; Н. А. Мохов, В. С. Зеленчук, П. В. Советов, Итоги 
и перспективы работы Научного Совета „Славяно-волошские связи и происхождение 
молдавской народости”. În: «Славяно-волошские связи», Кишинев, Штиинца, 1978, 
p.  3-18; Г. Б. Федоров, Население Пруто-Днестровского междуречья в I тыc. н. э.; Idem, 
Древние славяне в Прутско-Днестровском междуречье, 26 p.; Idem, Генезис и развитие 
феодализма у древнерусского населения Днестровско-Прутского междуречья в IX-XII вв. 
(по археологическим данным). În: «Юго-Восточная Европа в эпоху феодализма», Кишинев, 
1973, p. 42-52; Г. Б. Федоров, В. М. Негруша, Славяне и балкано-дунайская археологическая 
культура. În: «Комплексные проблемы истории и культуры народов центральной и юго-
восточной Европы», Москва, Наука, 1979, p. 48-56; Г. Б. Федоров, Л. Л. Полевой, Римляне 
в Карпато-Дунайских землях и культура местного населения II-V вв. н. э. În: «Славяно-
молдавские связи и ранние этапы истории молдован», Кишинев, Штиинца, 1983, p. 5-19; Т. Д. 
Златковская, Некоторые проблемы этногенеза влахов в связи с романизацией Балканского 
полуострова в античное время. În: «Историографические аспекты славяно-волошских 
связей», Кишинеа,1973, p.  19-90; Idem, Исторические аспекты романизации балканских 
земель в античное время (к проблеме этногенеза влахов). În: «Славяно-волошские связи», 
Кишинев, Штиинца, 1978, p. 19-29; В. С. Зеленчук, Молдавские летописи как источник 
изучения ранней этнтической истории молдован. În: «Историографические аспекты славяно-
волошских связей», Кишинев, Штиинца, 1973, p. 11-22; Idem, Проблемы ранней этнической 
истории волохов Карпато-Дунайских земель. În: Археология, этнография и искусствоведение 
Молдавии: итоги и перспективы. Тезисы докл. респуб. науч.-теорет. конф. 8-9 августа 1989  г., 
Кишинев, Штиинца, 1989, p. 36-39; Idem, Волохи в Карпато-Дунайских землях, проблемы 
ранней этнической истории. În: Археология, этнография и искусствоведение Молдавии: 
итоги и перспективы. Матер. респуб. конф. 8-9 августа 1989 г., Кишинев, Штиинца, 1990, 
p. 96-108; В. С. Зеленчук, Л. Л. Полевой, Расселение восточнороманского населения в 
Днестровско- Прутском междуречье (XIV-XV вв.). În: «Славяно-молдавские связи и ранние 
этапы этнической истории молдован», Кишинев, Штиинца, 1983, p. 114-126; И. А. Рафалович, 
Молдавия на пути расселения славян в Юго-Восточной Европе. În: «Юго-Восточная Европа 
в средние века», Кишинев, Штиинца, 1972, p. 7-31; П. П. Бырня, И. А. Рафалович, Проблема 
местного населения Днестровско-Прутского междуречья X-XII вв. и Балкано-Дунайская 
культура,  p. 67-75; Idem, Проблемы этнической истории Днестровско-Карпатских 
земель в конце I – началe II тысячелетия н. э., p. 79-98; П. П. Бырня, К вопросу о заселении 
территории Прутско-Днестровского междуречья в эпоху средневековья. În: Тр. III конф. 
молодых ученных Молдавии, Вып. 3 (сер. общ. наук), Кишинев, Штиинца 1963, p. 90-93; 
Idem, Северо-Западный путь заселении территории Молдавии волохами. În: Тезисы докл. 
Первого симпозиума по археологии и этнографии Юго-Запада СССР, Кишинев, Штиинца, 
1964, p. 40; Idem, Данные топонимики о заселении территории Молдавии восточнороманским 
населением. În: Всесоюзная конференция по топонимике СССР, Тезисы докл. и сообщ, 
Ленинград, 1965, p.  147-150; Г. Ф. Чеботаренко, К вопросу об этнической принадлежности 
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Un rol important în promovarea teoriei volohe l-au avut și remarcabilii istorici 
de la Institutul de Balcanistică și Slavistică din Moscova, academicienii V. D. Koro-
liuk120 și G. G. Litavrin121, care au susținut ideea așa-zisei sinteze slavo-volohe și a 
modului de viață mobil specific volohilor. 

În contextul teoriei volohilor, în perioada respectivă au fost elaborate și cercetări 
referitor la problema romanizării geto-dacilor, care acceptau ideea unei influențe 
romane pronunțate asupra culturii populației spațiului pruto-nistrean, fără a vorbi 
despre un proces de romanizare în acest spațiu122. 

балкано-дунайской культуры в южной части Пруто-Днестровского междуречья, p. 86-
105; Idem, Балкано-Дунайская археологическая культура в зарубежной историографии. În: 
«Славяно-молдавские связи и ранние этапы истории молдован», Кишинев, Штиинца, 1983, 
p. 58-79.; Л. Л. Полевой, Формирование основных гипотез происхождения восточно-романских 
народностей Карпато-Дунайских земель (феодальная и буржуазная историография XVII – 
первой половины XX вв.). În: «Юго-Восточная Европа в средние века», I, Кишинев, Штиинца, 
1972, p. 46-91; В. Н. Стати, Некоторые особенности развития молдавского этноса. În: 
Археология, этнография и искусствоведение Молдавии: итоги и перспективы. Тезисы докл. 
респуб. науч.-теорет. конф. 8-9 августа 1989 г., Кишинев, Штиинца, 1989, p. 39-40; И. О. 
Князький, Письменные источники о кочевниках в Днестровско-Карпатских землях XI-XII вв. 
În: «Проблемы источниковедения истории Молдавии периода феодализма и капитализима», 
Кишинев, Штиинца, 1983, p. 5-23; Idem, Половцы в Днестровско-Карпатских землях и 
Нижнем Подунавье в конце XII – первых десятелетиях XIII в. În: «Социально-экономическая 
и политическая история периода феодализма», Кишинев, Штиинца, 1988, p. 22-32.

120 В. Д. Королюк, Волохи и славяне русской летописи, Кишинев, Штиинца, 1971, 22 p.; Idem, 
Волохи и славяне «Повести временных лет». În: «Советское Славяноведение», № 4, 1971; 
Idem, К вопросу о месте известий о волохах в «Повести временных лет». În: «Советское 
Славяноведение», № 1, 1972; Idem, Славяне, влахи, римляне и римские пастухи венгерского 
«Анонима». În: «Юго-Восточная Европа в средние века», 1, Кишинев, Штиинца, 1972; 
Idem, К исследованиям в области этногенеза славян и восточных романцев. În: «Советское 
Славяноведение», № 3, 1973, p. 73-91; Idem, Контактная зона в Юго-Восточной и Централь-
ной Европе эпохи раннего средневековья и проблемы ее этнической истории. În: «Советское 
Славяноведение», № 1, 1974, p. 53-67; Idem, К исследованиям в области этногенеза славян и 
восточных романцев. În: «Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных 
романцев», Москва, Наука, 1976, p. 6-29; Idem, Перемещение славян в Подунавье и на Балканы 
(Славяне и волохи в VI–середине VII в.). În: «Советское Славяноведение», № 6, 1976; Idem, 
Пасту шество у славян в I тысячелетии н. э. и переиселение их в Подунавье и на Балканы. 
Славяне и волохи (Попытка реконструкции по письменным источникам). În: «Славяно-
волошские связи», Кишинев, Штиинца, 1978, p. 177-198; Idem, Термин «Волошская земля» в 
раннесрелневековых письменных источниках. În: «Этническая история восточных романцев. 
Древность и средние века», Москва, Наука, 1979, p. 5-17; Idem, «Волошская земля» и 
формирование восточнороманской (волошской) общности. În: «Cоциально-экономическая и 
политическая история юго-восточной Европы до середины XIX в.», Кишинев, Штиинца, 1980, 
p. 28-62; Idem, Славяне и восточные романцы в эпоху раннего средневековья: Политическая и 
этническая история, Москва, 1985.

121 Г. Г. Литаврин, Влахи византийских источников X-XIII вв. În: «Юго-Восточная Европа в средние 
века», Кишинев, Штиинца, 1972, p. 91-138.

122 Э. А. Рикман, Об ареале романизации населения северных низовьев Дуная в первой половине 
I тыc. н. э. În: «Актуальные вопросы этнографии: Материалы комиссии этнографии 1972-
1973». Москва, Наука, 1973, p. 51-59; Idem, О некоторых аспектах романизации населения 
северных низовьев Дуная в первой половине I тыc. н. э. Москва, Наука, 1974; Idem, О некото-
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În anii 1975-1976, în contextul unor schimbări survenite în cadrul AȘ a RSSM, 
aspectul migraționist al teoriei volohe își pierde, pentru o vreme, poziția monopo-
listă, dat fiind faptul că ideea continuității romanicilor în spațiul pruto-nistrean este 
repusă în dreptul de liberă exprimare prin arheologul Ion Hîncu, susținut de acade-
micianul A. M. Lazarev și de B. C. Vizer, directorul Institutului de Istorie. Această 
situație s-a menținut până în decembrie 1977, când noua conducere a Academiei de 
Științe a revenit pe cale administrativă la vechile poziții. În consecință, deceniul care 
a urmat s-a caracterizat prin dominația exclusivă a concepției slaviste și a teoriei 
volohe, aceste idei fiind impuse metodic prin aceleași pârghii administrative. Mai 
mult ca atât, în anii ’80 se fac încercări directe de a promova ideea prezenței slavilor 
în spațiul pruto-nistrean din primele secole ale erei noastre123. 

Cu toate acestea, către sfârșitul anilor ’80, teoria volohă a dat faliment. Consiliul 
științific specializat din cadrul AȘ a RSSM a suferit, pe parcurs, mai multe modifi-
cări, în scopul adaptării la noile condiții istorice pentru ca, în final, să dispară. 

După proclamarea independenței de stat a Republicii Moldova, teoria volohă 
s-a prăbușit definitiv. În același timp, în contextul problemelor politice apărute în 
Transnistria, începând cu anii 1993-1994, vechile postulate ale teoriei slaviste sunt 
revigorate de către istorici de la Tiraspol și Moscova124, din alte centre ale Rusiei125, 
dar și de către cercetători din Chișinău126. 

рых аспектах романизации населения северных низовьев Дуная в первой половине I тыc. н. э. 
Москва, Наука, 1974; Idem, О романизации населения Карпато-Дунайских областей в первой 
половине I тыc. н. э. În: «Карпатский сборник», Москва, Наука, 1976, p. 27-30; Idem, Проблема 
этногенеза в современной румынской историографии. În: «Вопросы этногенеза и этнической 
истории славян и восточных романцев». Москва, Наука, 1976, p. 232-244; Idem, Некоторые 
вопросы романизации левобережья Нижнего Дуная в I половине I тыc. н. э. În: «Славяно-
волошские связи». Кишинев, Штиинца, 1978; Idem, О начале расселения и этнических 
контактах праславян в Карпато-Днестровских землях. În: «Советская Этнография», 1981, 
№ 2, с. 167-175; Н. А. Чаплыгина, Население Днестровско-Карпатских земель и Рим в I-м 
начале III вв. н. э., Кишинев, Штиинца, 1990; Idem, Римляне на Дунае, Кишинев, Штиинца, 
1990; Idem, Ареал романизации и проблема античного населения в истории Молдавии. În: 
«Молдавский феодализм. Общее и особенное», Кишинев, Штиинца, 1991.

123 Т. А. Щербакова, Могильник первых веков нашей эры у c. Этулия. În: АИМ в 1974-1976 гг., 
Кишинев, Штиинца, 1981; Idem, Поселения первых веков нашей эры в бассейне озера Кагул. 
În: АИМ в 1977-1979, Кишинев, Штиинца, 1982; Idem, Раскопки поселения позднеримского 
времени у c. Чишмикиой. În: АИМ в 1979-1980, Кишинев, Штиинца, 1983; Т. А. Щербакова, 
М. Т. Кашуба, Два новых культурно-хронологических горизонта на посаде древнерусского 
городища Алчедар (МССР). În: «Проблемы истории и хронологии Нижнего Поднестровья», 
Белгород-Днестровский, 1990.

124 История Приднестровской Молдавской Республики, т. 1, Тирасполь, 2000, 591 c.
125 И. О. Князький, Славяне, волохи и кочевники Днестровско-Карпатских земель с середины XII 

в. до нашествия татар / Автореферат диссертации на соискаеие ученой степени доктора 
исторических наук, Москва, 1990, 17 с.; Idem, Славяне, волохи и кочевники Днестровско-
Карпат ских земель (конец IX-сер. XIII вв.) / Коломенский педагогический ин-т, Коломна, 
1997, 271 с.

126 Р. А. Рабинович, Карпато-Днестровские земли во второй половине IX – первой половине 
XIII вв. (историко-археологическое исследование). Автореферат диссертации на соискание 



164

În ultimii ani, în legătură cu lansarea în Republica Moldova a proiectului politic 
«Русин», concepția slavă privind civilizația medievală timpurie din spațiul pruto-
nistrean și est-carpatic în general a suferit modificări, urmând ideea legăturii de con-
tinuitate dintre rusinii (rusnacii) contemporani din teritoriile nominalizate cu slavii 
(tiverții și croații) din perioada medievală timpurie127.

Un loc aparte în promovarea concepției slave privind civilizația medievală 
timpurie din spațiul pruto-nistrean îl ocupă cercetătorii din Ucraina128. Istoriografia 
ucraineană, începând cu perioada postbelică și până în prezent, consideră în unani-
mitate că civilizația medievală timpurie din spațiul pruto-nistrean reprezintă un fe-
nomen de factură exclusiv slavă. În viziunea cercetătorilor ucraineni, teritoriul dintre 
Nistru și Prut n-a făcut parte din spațiul de etnogeneză a românilor. În primele secole 

ученой степени кандидата исторических наук, Санкт-Петербург, 1997, 18 p.; Idem, Искушение 
«волошским орехом», или Балканские волохи и русские волхвы. În: «Stratum Plus: Великая 
Скифь», 2000, № 5, p. 262-390; Idem, От ултинзуров к уличам, или Предыстория одного 
летописного племени. În: «Stratum Plus: Славянские древности», 2001-2002, № 5, p. 282-
299; Н. П. Тельнов, О соотношении древностей типа Луки-Райковецкой с последующими 
культурами в Днестровско- Прутском междуречье, p. 246-251; Idem, Об исторической 
судьбе восточнославянских древностей типа Луки-Райковецкой в Днестровско-Прутсом 
междурьече, p. 184-189; Г. Б. Федоров, Этногенез волохов, предков молдаван, по данным 
археологии (историографический аспект), p. 14-74; История Республики Молдова, Кишинэу, 
1997.

127 Н. П. Тельнов, В. П. Степанов, Н. Д. Руссев, Р. А. Рабинович, «И… разошлись славяне по земле». 
Из истории Карпато-Днестровских земель VI-XIII вв., 240 с.; С. Суляк, Руснаки Бесарабии: 
почему им нет места в учебниках истории? În: «Мысль», Кишинев, 2003, № 4 (22), с. 72-79; 
С. Суляк, Осколки Святой Руси, Кишинев, 2004, 240 с.; С. Суляк, Русины: этапы истории, 
часть 1. În: «Русин», Кишинев, 2005, № 1 (1), с. 49-60.

128 И. С. Винокур, Б. О. Тимощук, Давнi слов’яни на Днiстрi, Ужгород, 1977, 111 p.; И. П. Русанова, 
Б. А. Тимощук, Древнерусское Поднестровье, Ужгород, 1981, 140 p.; Idem, Кодын  – славян-
ские поселения V-VIII вв. на р. Прут, Москва, Наука, 1984. 87 p.; Б. О. Тимощук, Пiвнiчна 
Буковина – земля слов’янська, Ужгород, 1969, 192 p.; Idem, Давньоруська Буковина (X-перша 
половина XIV ст.), Киiв, 1982, 206 p.; Idem, Восточнославянская община VI-X вв.; Idem, 
Восточные славяне: от общины к городам, Москва, Наука, 1995; В. Д. Баран, Пражская 
культура Поднестровья (по материалам поселений у c. Рашков), 160 p.; Idem, Проблемы 
этнокультурного развития населения лесостепной зоны Восточной Европы в первой 
половине I тыc. н. э. În: «Древние славяне и Киевская Русь», Киев: Наукова Думка, 1989, p. 45-
58; O. M. Приходнюк, К вопросу о присутствии антов в Карпато-Дунайских землях, p. 180-
190; Idem, Анты и пеньковская культура,  p. 58-70; Idem, Пеньковская культура, Воронеж, 
1998; Л. В Вакуленко, О. М. Приходнюк, Славянские поселения I тыc. н. э. у c. Сокол на 
Среднем Днестре, Киев: Наукова Думка, 1984, 108 p.; Idem, Этнокультурные процессы в 
Карпатском басейне и Подунавьи в период раннего средневековья (V-VII вв.). În: «Славяне и 
Русь (в зарубежной историографии)», Киев: Наукова Думка, 1990, p. 79-99; А. Т. Смиленко, 
Этнокультурная карта Восточной Европы второй половины I тыc. н. э. În: «Становление 
раннефеодальных славянских государств», Киев: Наукова Думка, 1972; Idem, К изучению 
локальных особенностей культуры союзов восточнославянских племен VIII-X вв. În: «Древние 
славяне и Киевская Русь», Киев: Наукова Думка, 1989, p. 105-114.; Idem, Спорные вопросы 
в изучении древностей VIII-X вв. Северо-Западного Причерноморья, p. 166-186; Idem, Про 
пограниччя Болгарїi i Руci в ранне средньовiччя. În: «Проблеми похождення та iыторичного 
розвитку слов’ян», Київ-Львiв, 1997, p. 190-196.
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ale erei noastre, aici, ar fi locuit o populație mixtă, care cuprindea și triburi slave 
vechi (venezii)129, teritoriul respectiv fiind parte din spațiul de etnogeneză al slavilor. 
În viziunea acelorași autori, în secolele V-XIII, anume slavii reprezentau populația 
autohtonă a acestor ținuturi, iar volohii, strămoșii moldovenilor, ar fi migrat aici abia 
în secolele XII-XIV.

2.2. Concepția interpretării romanice a vestigiilor medievale timpurii
Concepția romanică referitor la civilizația medievală timpurie din spațiul pru-

to-nistrean a fost expusă, în linii generale, în istoriografia românească din prima 
jumătate a secolului XX, în contextul cercetărilor privind etnogeneza românilor130.

În conformitate cu teoria nominalizată, se recunoaște caracterul general romanic 
al civilizației sedentare din spațiul pruto-nistrean în secolele V-XIII, în cadrul căreia, 
la diferite etape cronologice, într-o proporție mai mare sau mai mică, sunt evidențiate 
elemente culturale caracteristice slavilor, populațiilor turanice sau iraniene. 

În istoriografia sovietică, concepția romanică a fost formulată în perioada 
„dezghețului” poststalinist de către Ion Hîncu, practic singurul cercetător de la 
Chișinău din anii ’60-’70 care, cu riscul de a-și periclita cariera științifică, a promo-
vat consecvent o teorie ce venea în contradicție cu poziția oficială de stat131. 

129 А. В. Гудкова, Группа венедов в низовьях Дуная. În: VI Международный конгрес славянской 
археологии. Тезисы докладов сов. делегации, Москва, 1990, p. 20-23; Idem, Черняховские 
памятники в Буджакской степи. În: «Древности юго-запада СССР», Кишинев, Штиинца, 
1990, p. 64-84.

130 Ion Nistor, Die moldawischen Anspüche auf Pokutien, Wien, 1910; Nistor I. Românii şi rutenii din 
Bucovina, Bucureşti, 1915; Idem, Istoria Basarabiei, Ed. a III-a, Cernăuţi, 1923; Nicolae Iorga, 
Istoria Românilor. Volumul II: Oamenii pământului (până la anul 1000), Vălenii de Munte, 1936; 
Alexandru Boldur, Istoria Basarabiei, vol. I, Chişinău, 1937.

131 И. Г. Хынку, К вопросу о средневековой керамике Молдавии [По данным раскопок 1957 
г. на поселении Лукашевка V Оргеевского района МССР]. În: «Материалы по археологии 
Северного Причерноморья Одесского археологического музея», Вып. 1, 1957, p. 79-84; 
Idem, Славянские и романские черты в керамике в жилищах IX-XVI веков, p. 5-6; Idem, К 
вопросу о волошско-славянской материальной культуре в Молдавии. În: Труды III конф. 
молодых учен. Молдавии, Вып. 3 (Сер. общ. наук), Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1963, 
p. 87-89; Idem, К вопросу о судьбах романизированного населения Дунайско-Днестровских 
земель в VI-XI вв. (волохи и славяне). În: Тезисы Первого симпозиума по археологии и 
этнографии юго-запада СССР, Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1964, p. 37-38; Idem, К вопросу 
о соотношении восточнославянской и балкано-дунайской культур лесостепной Молдавии. 
În: «Труды Государственного Историко-Краеведческого Музея», Вып. 1, 1968, p. 106-120; 
Idem, Памятники балкано-дунайской культуры X-XIV вв. лесостепной полосы Молдавии. În: 
«Археология, этнография и искусствоведение Молдавии», Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 
1968, p. 106-124; Idem, Поселения XI-XIV веков в Оргеевских кодрах Молдавии, Кишинев, 
Штиинца, 1969, 115 p.; Idem, Лимбарь – средневековый могильник XII-XIV веков в Молдавии, 
Кишинев, Штиинца, 1970. 78 p.; Idem, Балкано-дунайская культура лесостепной Молдавии в 
X-XIV вв. În: Э. А. Рикман, И. А. Рафалович, И. Г. Хынку, «Очерки истории культуры Молдавии 
(II-XIV вв.)», Кишинев, Штиинца, 1971, p. 119-178; Idem, Кэпрэрия – памятник культуры 
X-XII вв., Кишинев, Штиинца, 1973, 64 p.; И. Г. Хынку, Памятники балкано-дунайской 
культуры (X-XIV вв.), p. 127-150; Idem, «Этнические черты в жилищах населения Молдавии 
(X-XIV вв.)», p. 224-231. 
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În condițiile în care la Chișinău nu se puteau folosi termenii român sau româ-
nesc în calitate de echivalent pentru moldovean sau moldovenesc Ion Hîncu încerca 
să evidențieze, printre așa-zisele vestigii culturale ale slavilor, elemente romanice 
care, în viziunea autorului, demonstrau continuitatea moldovenilor în spațiul pruto-
nistrean. Având în vedere faptul că începutul activității lui Ion Hîncu a corespuns cu 
perioada „democratizării” de la sfârșitul anilor ’50-începutul anilor ‘60, istoriografia 
oficială sovietică a lăsat inițial să se facă impresia că acest proces ar cuprinde și do-
meniul istoriei spațiului pruto-nistrean. Dar, foarte curând, Ion Hîncu a simțit o pre-
siune foarte puternică din partea forurilor conducătoare de la Moscova și Chișinău. 

În anii ’80, în cadrul istoriografiei sovietice, concepția romanică este promova-
tă prin implicarea subsemnatului, în baza unor materiale arheologice de la Hansca132 
și Dănceni133. În acest context, era fundamentată ideea continuității etnoculturale în 
spațiul pruto-nistrean în perioada de tranziție de la antichitate la evul mediu timpuriu, 
constatându-se o legătură de continuitate între siturile arheologice datate cu secolele 
III-IV și siturile arheologice din secolele VI-VII. Astfel, limita cronologică inferioară a 
civilizației medievale timpurii din spațiul pruto-nistrean era coborâtă din secolul VI în 
secolul V, opinie care va fi susținută de către mai mulți arheologi. 

Un nou pas în promovarea concepției romanice a fost făcut în anul 1988, în ca-
drul catedrei de arheologie a Universității „Mihail Lomonosov” din Moscova, prin 
susținerea publică de către subsemnatul a tezei de doctorat „Ceramica din Moldova 
Centrală de la sfârșitul mileniul I – începutul mileniului II ca sursă istorică”, în 
care, pentru prima dată în istoriografia sovietică, ideea continuității populației roma-
nice era demonstrată metodic, în baza unui material arheologic concret, de la secol 
la secol, pentru întreaga perioadă medievală timpurie, de la sfârșitul antichității la 
formarea statului moldovenesc (secolele V-XIV)134.

În anii 1990-1991, la Chișinău, pentru prima dată în perioada postbelică, a apă-
rut posibilitatea expunerii libere a concepției romanice și publicării fără restricții a 
unor lucrări științifice care s-o susțină135. 

Pasul hotărâtor în promovarea concepției romanice l-a constituit elaborarea și 
publicarea, la mijlocul anilor ’90 a secolului XX la Chișinău a unor lucrări136 care au 
constituit o cotitură în evoluția cercetării problemei date în Republica Moldova. În ace-

132 Г. И. Постикэ, Археологические исследования на средневековом поселении Ханска. În: АИМ в 
1981, Кишинев, Штиинца, 1985, p. 156-168; Г. И. Постикэ, Н. П. Тельнов, Раннесредневековое 
поселение Ханска-ла Маткэ, p. 142-152.

133 В. А. Дергачев, О. В. Ларина, Г. И. Постикэ, Раскопки 1980 г. на многослойном поселении 
Данчены I, p. 112-136.

134 Г. И. Постикэ, Глиняная посуда центральной Молдавии конца I – начала II тысячелетия н. э. 
как исторический источник, 17 p.

135 Ion Hîncu, Cine sunt strămoşii moldovenilor, Chişinău, Ştiinţa, 1990, 40 p.; Ion Hîncu, Gheorghe Postică, 
Despre greşeli evidente şi falsificări intenţionate în istoria veche a Moldovei. În: „Pagini de istorie: 
Culegere de referiri istoriografice”, Chişinău, Universitas, 1991, p. 3-17; Gheorghe Postică, Formarea 
poporului român şi continuitatea lui pe teritoriul Moldovei în sec. V-XIII, p. 20-33; Idem, Satul medieval 
Petruha - argument al continuităţii românilor din Moldova. În: Procesele etnoculturale şi etnosociale la 
finele mileniului I î. e. n. – prima jumătate a mileniului I e. n. în sud-vestul U. R. S. S. şi teritorille limitrofe 
(tezele referatelor sesiunii a III-a a şcolii seminar), 27-29  noiem brie 1991, Chişinău, 1991, p. 66-68.

136 Gheorghe Postică, Românii din codrii Moldovei în evul mediu timpuriu (studiu arheologic pe baza 
ceramicii de la Hansca); Idem, Formarea poporului român în spaţiul carpato-nistrean şi destinul 
lui istoric în mileniul migraţiilor, p. 3-11.
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lași timp, concepția romanică se îmbogățește, la Chișinău, cu o nouă serie de lucrări 
monografice și articole, elaborate de Ion Hîncu137, Gheorghe Postică138, Ion Tentiuc139, 
Sergiu Musteață140, Ion Dron141 etc. Totodată, la promovarea concepției romanice pentru 
spațiul carpato-nistrean în ultimele decenii ale secolului XX rolul decisiv l-au avut stu-
diile arheologilor români Dan Gh. Teodor142, Victor Spinei143, Ioan Mitrea144 și Mugur 
Andronic145.

137 Ion Hîncu, Soarta românilor din Basarabia în Evul Mediu timpuriu: schiţă istorico-arheologică, 
p.  319-329; Idem, Cu privire la cultura materială a românilor din Moldova în Evul Mediu timpuriu, 
p. 217-225; Idem, Triburile tiverţilor şi ulicilor în spaţiul carpato-nistrean, p. 125-132; Idem, Aspecte 
etnoculturale ale locuinţelor din Moldova în Evul Mediu timpuriu, p. 29-35; Idem, Istoria unui 
sat străvechi din Codrii Hânceştilor în lumina izvoarelor arheologice, p. 110-137; Idem, Cultura 
băştinaşilor din spaţiul pruto-nistrean în evul mediu timpuriu, 147 p.

138 Gheorghe Postică, Monumentele arheologice din sec. V-VII în spaţiul pruto-nistrean, p. 207-215; 
Idem, Permanenţă şi continuitate în spaţiul pruto-nistrean în perioada evului mediu timpuriu (sec. 
V-XIII), p. 11-16; Idem, Unele consideraţii privind interpretarea etnică a monumentelor arheologice 
medievale timpurii din nordul Bucovinei, p. 117-124; Idem, Continuitatea aşezărilor autohtone din 
spaţiul pruto-nistrean în epoca migraţiilor (sec. V-XIII), p. 329-364; Idem, Reperele etnogenezei 
românilor. În: „Cugetul”, 1999, nr.  4, p. 31-36; Idem, Civilizația medievală timpurie din spațiul 
pruto-nistrean (secolele V-XIII), București, Editura Academiei Române, 2007, 487 p.

139 Ion Tentiuc, Populaţia din Moldova centrală în secolele XI-XIII, 228 p.; Idem, Contribuții la istoria 
și arheologia spațiului pruto-nistrean. Siturile de la Durlești și Molești, Chișinău, Ed. Bons Offices, 
2012, 288 p.; Idem, Populația din Moldova Centrală în secolele X-XIII, Chișinău, 2017, 324 p.

140 Sergiu Musteaţă, Populaţia spaţiului pruto-nistrean în secolele VIII-IX; Idem, Realităţi arheologice din 
spaţiul pruto-nistrean în secolele VIII-IX. În: „Istros”, VIII, Brăila, 1997, p. 125-146.; Idem, Autohtoni 
şi bulgari în spaţiul pruto-nistrean în secolele VIII-IX. În: „Probleme actuale ale ştiinţelor umaniste. 
Anale ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor”, Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, vol. II, 
Chişinău, 1998, p. 181-189.

141 Ion Dron, Tiverienii – reflecţie târzie a unui exoetnonim al populaţiei autohtone tiragete romanizate 
(expunere propedeutică). În: Basarabia, 1997, nr. 11-12; Idem, Mărturii arheologice, documente 
istorice şi nume topice privind unitatea şi continuitatea neamului românesc în sudul Basarabiei. În: 
„Destin românesc”, 1998, nr. 1.

142 Dan Gh. Teodor, Unele consideraţii privind încheierea procesului de formare a poporului român, 
In: „Arheologia Moldovei”, X, 1980, p. 75-84; Idem, Romanitatea carpato-dunăreană şi Bizanţul în 
veacurile V-XI e. n., Iaşi, 1981, 122 p; Idem, Creştinismul la est de Сarpaţi de la origini până în secolul 
al XIV-lea, Iaşi, 1991, 230 p; Idem, Societatea est-carpatică în perioada celei de a doua jumătăţi a 
mileniului I al e. n. În: „Probleme actuale ale istoriei naţionale şi universale”, Chişinău, 1992, p. 109-
125; Idem, Autohtoni şi slavi în spaţiul carpato-dunăreano-pontic în secolele VI-VIII d.Hr. În: „Din 
Istoria Europei Romane”, Oradea, 1995, p. 285-294; Dan Gh. Teodor, Creştinismul în spaţiul Carpato-
Danubian în mileniul I d. Hr. În: Probleme actuale ale istoriei, economiei şi culturii moldovenilor de la 
Est de Prut, Caietul 2: Romanizarea la Est de Carpaţi, Mater. Sesiunii. din 3 iulie 1996, Chişinău, 1996, 
p. 35-42; Idem, Romanitatea spaţiului carpato-nistrean. În: „Carpica”, XXX, 2001, p. 43-52.

143 Victor Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, Bucureşti, Ed. Ştiinţ. şi Encicl., 1982, 383 p.; Idem, 
Realităţi etnice şi politice în Moldova meridională în secolele X-XIII. Români şi turanici, Iaşi, Ed. 
Junimea, 1985, 238 p.; Idem, Aspecte controversate ale contactelor românilor cu turanicii în secolele 
X-XIII. În: „Arheologia Moldovei”, XIX, 1996, p. 271-279; Idem, Bucovina în mileniul întunecat. În: 
„Spaţiul nord-est carpatic în mileniul întunecat”, Iaşi, 1997, p. 133-188.

144 Ioan Mitrea, Realităţi arheologice şi etno-culturale în spaţiul carpato-nistrean în secolele VI-VII e. n. 
În: „Carpica”, XXIII, 2, 1992, p. 209-221; Idem, Autohtoni şi slavi în secolele VI-VII în aşezarea de la 
Davideni. În: „Carpica”, XXVI, 1997, 1, p. 174-194; Idem, Aşezarea din secolele VI-IX de la Izvoare-
Bahna. Realităţi arheologice şi concluzii istorice. Piatra-Neamţ, 1998, 172 p; Idem, Consideraţii privind 
etnicitatea şi spiritualitatea la est de Carpaţi în secolul al VI-lea pe baza surselor arheologice. În: 
Adevărul omeneşte posibil pentru rânduiala binelui. Profesorului Sever Dumitraşcu la împlinirea vârstei 
de 65 de ani. Oradea, 2001, p. 299-306.; Idem, Romanitate şi creştinism în secolele V-VI în lumina satelor 
din spaţiul carpato-nistrean. În: „Zargidava”, Revistă de istorie, I, Bacău, 2002, p. 17-44.

145 Mugur Andronic, Teritoriul nord-est carpatic în a doua jumătate a primului mileniu creştin, Brăila: 
Edit. Istros, 2005, 508 p.
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THE HISTORIOGRAPHIC CONTEXT OF THE EARLY MEDIEVAL 
ARCHAEOLOGICAL VESTIGES OF THE PRUT-NISTRU SPACE

The early medieval civilization problem is in the attention of the researches for 
nearly one century. Starting with 1947 the study of the early medieval civilization 
in this region has become a main interest of the soviet archaeologists and histori-
ans, and in the last year it represents a constant activity of the researchers from the 
Republic of Moldova and the neighboring countries. In the last 85 years a lot has 
been written on this issue and the emphasis was on the archaeological or historical 
interpretations. 

Archaeological interpretations of early medieval sites focused on problems re-
ferring to the application of new methods of research; transition from late antiquity 
to early medieval age; delimitation of archaeological cultures and establishment of 
their chronologies; on the ethnicity of the population bearing these archeological 
cultures; ethno-cultural continuity and discontinuity; the archaeological culture 
of nomads; ethno-cultural relations between the sedentary and nomad peoples etc. 

The historical interpretation of the early medieval civilization favored as well 
the establishment of two concepts based on the ethno-cultural principle: a) The con-
cept of Slavic interpretation of the early medieval vestiges and b) The concept of 
Romanic interpretation of the same vestiges.

Although the Slavic concept has been given a final shape in the framework of 
the soviet official historiography, its roots can be traced in the Russian historiogra-
phy from the 19th – beginning of the 20th century. According to the soviet historio-
graphy and its successors the territory between rivers Prut and Nistru is considered 
historically Slavic land where, in the opinion of some researchers, the genesis of 
these tribes had occurred (V. D. Baran, B. A. Tymoščuk). This concept comprises 
two main elements: the idea of Slav autochthonism in the Carpathian-Nistrian re-
gion and the idea of Slav-Voloh origin of Moldavians which are considered to be an 
ethnos distinct of the Romanian one. 

The first trial to set the “scientific” foundations of the “Moldavian people” ori-
gin belongs to N. S. Derjavin who launched the idea of Moldavians’ origin from the 
„local Old Slavic population”. Sometime later the well-known Middle Ages resear-
cher A. D. Udal’cov, understanding the total absurdity of this idea, had formulated 
a new hypothesis according to which the Moldavian people had been formed as a 
result of Romanic and eastern Slavic elements crossing. From the beginning of the 
50ies the elaboration of the Slavic concept referring to the early medieval civili-
zation in the Prut-Nistru space became a constant preoccupation of historian N. A. 
Mohov and archaeologist Gh. B. Fedorov. The first articulated the so-called voloh 
theory regarding the Moldavians’ genesis, and the second launched the idea of Slavic 
character of the early medieval archaeological culture from the Prut-Nistru space. 

The Slavic concept of the early medieval civilization represented between the 
60ies and 80ies the official view of the soviet historiography and was supported 
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unconditionally by the absolute majority of researchers from Chişinău and other 
USSR academic centers (N. A. Mohov, Gh. B. Fedorov, V. S. Zelenciuk, P. V. So-
vetov, L. L. Polevoj, T. D. Zlatkovskaja, I. A. Rafalovič, P. P. Bîrnea, Gh. F. Cebo-
tarenco, I. Kneaz’kii, V. D. Koroliuk, V. V. Litavrin, I. S. Vinokur, B. A. Tymoščuk, 
I. P. Rusanova, V. D. Baran, O. Prihodniuk, L. V. Vakulenko, A. T. Smjlenko, A. V. 
Gudkova etc.). After the declaration of Republic of Moldova’s independence, the 
Slavic concept was supported by the Russian and Ukrainian historiography and by 
some historians from Tiraspol and Chişinău (N. Tel’nov, R. Rabinovič, N. Russev, 
V. Stati etc.). 

The general lines of the Romanic concept regarding the early medieval civi-
lization in the Prut-Nistru space were articulated in the Romanian historiography 
from the first half of the 20th century in the context of Romanian history researches 
(N.  Iorga, I. Nistor, Al. Boldur etc.). The Romanic concept was formulated in the 
soviet historiography in the period of post-Stalinist liberalization by the archaeolo-
gist Ion Hîncu who was its only supporter until the end of the 70ies. This concept 
supports the general Romanic character of the sedentary people from Prut-Nistru 
space between the 5th–13th centuries and that different proportions of ethno-cultural 
elements of Slavs, Turanians and Iranian peoples are highlighted at certain chrono-
logical stages. 

At the end of 1977 the Romanic concept has been declared by the leading cir-
cle from Chişinău an „anti-scientific theory” and was prohibited in the academic 
institutions. However, in the 80ies, in another context, the Romanic concept was 
relaunched on a new methodological basis, including the statistical-mathematical 
analysis (Gh. Postică). After the fall of the totalitarian soviet regime the Romanic 
concept was reflected in a series of archaeological and linguistic studies elaborated 
by researchers from Republic of Moldova (I. Hîncu, Gh. Postică, I. Tentiuc, S. Mus-
teaţă, I.  Dron] şi România [D. Gh. Teodor, V. Spinei, I. Mitrea, M. Andronic etc.). 

Keywords: the early medieval, the Prut-Nistru space, the archaeological vestiges, 
the archaeological sites, the historiography.
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Victor GHILAȘ

DOCUMENTARY TESTIMONIES 
ABOUT NATIONAL MUSIC IN EUROPEAN CULTURE. 

HISTORIOGRAPHICAL JOURNEY 
(XVI-XVII CENTURIES)

Introduction. The study brings to the forefront some reference information 
on the connections of national oral music with the European space. The sources 
of documentation, to which we turn, allow a first finding, according to which our 
music enters the attention of the West in the XVI century. Firstly, we refer to the 
first records of folklore, which appeared in publications in Poland, Germany and 
France, and which are found in tabulations, anthologies and (or) collections of music. 
Once they have come out of print and have been put into circulation, they reach the 
creative laboratory of European artistic personalities, who have gone on to capitalize 
on our ethnic music in various forms and genres. We catalog some creations through 
concrete examples, having the local melody as a source of suggestion. Along the way, 
the actual musical documents, from the period under investigation, are supplemented 
with data and information from adjacent fields. The paper takes into account the 
contribution of foreign authors in a limited period of time (XVI-XVII centuries), who 
have facilitated the promotion of the originality of our musical culture, increasing its 
visibility and value on the European continent through their contribution. 

Undertaking a diachronic survey of the narratives stored in literary sources 
on the local musical fund of oral tradition, accumulated so far (in manuscripts, 
chronicles, memoirs, diplomatic correspondence, ethnographic studies, memorial 
writings, other sources), we find that among our first local samples of music, which 
attract the attention of Europeans, are those dating from the XVI century. From the 
perspective of written sources, the native musicality, the originality of the song and 
dance of our people is observed by travelers, chroniclers, emissaries, missionaries, 
pilgrims, who were in passing through our country or settled here. Therefore, the 
written documents, which we will use along the way, will serve as support in dealing 
with the subject inserted in the title. 

Between the XV and XVII centuries, dance and music, as cultural forms, 
registered a period of obvious ascent, as well as the development of other fields of 
art. Having a substantial share in popular culture, instrumental music, as a support 
that highlights the pregnancy and expression of dance, was the one that facilitated the 
penetration and circulation of its basic elements in the European space. The music, 
which accompanied the choreographic phenomenon of the time – the pastoral and 
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haiduc folk dance, appears in some prints from abroad. Among the first noted musical 
documents are those published in Poland, Germany and France, which prove the 
origin of some melodies found in our country in the folk circuit of the XVI century. 
We refer to two dances – Haiducky and Conradus – transcribed in the famous organ 
tablature of Jean of Lublin, entitled Tabulatura Ioannis by Lyublyn Canonic [orum] 
Reg [u] lariu [m] by Crasnyk (1537-1548), whose manuscript with no. 1716 is kept in 
the Library of the Academy of Sciences of Poland. The names of these melodies are 
not edifying as to their national origin. However, the morphological analysis argues 
in favor of their origin in Romanian folklore. In this order of ideas, the arguments are 
provided by the musical documents, which we will rely on below. 

The two parts of the Haiducky dance - Moderato and Allegretto represent a 
form of double dances, approaching structurally, intonationally, and rhythmically 
the folk dance of cult origin Banul Mărăcine, as well as with two other male dances 
Bătuta and Călușeriu, the latter has similar features to both Romanians and Gorals 
in Poland, a community that, according to historians, is a population of Romanian 
origin. Another common stylistic feature, which shows the kinship of the haiduc 
dance with the melodies on both sides of the Carpathians, is the analogy of the sound 
pattern (after O. L. Cosma “sol-la-si formula”.)1 

1 Octavian Lazăr Cosma, Pagini din istoria muzicii româneșt. Partea 1: Cristalizări, București, Editura 
Academiei Române, 2018, p. 125.
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The sound profile of the Conradus dance is too little different from a variant of 
the melody of the pair dance Țarina din Abrud, spread in the eastern and southern part 
of the Apuseni mountains.

The five-part collection of melodies by the German lute player and composer 
Wolff Heckel (1515-1562) Lauten büch (Lute Book), published in Strasbourg in two 
editions (1st ed., 1556, 2nd ed., 1562), is considered one of the most important works 
for lute from the Renaissance era, it includes over a hundred pieces in tablature 
musical notation.

Excerpts from the Lautten Büch collection by W. Heckel
Dein Herz hat sich in lieb verpflichtet (Your heart is given to another)

The piece with Romanian intonations Ein sächsisch Tänzlein (The Saxon 
Dancer) is among the dance melodies of the collection. The tangent with the ethos 
of our popular melody can be observed in the second sentence of the dance song and, 
last but not least, in the rhythmic-melodic structure of the final cadence.
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In 1583, in Lauingen (Donau), Germany, the German composer, organist, and 
organ constructor Jacob Paix (1556-1623?) published the work Ein schön, Nutz unnd 
Gerbreuchlich Orgel Tabulaturbuch (Beautiful, Useful and Easy to Use Tablature 
Book for Organ). Among the approximately 100 creations, there is the melody 
Ungarescha, indexed with number 75, f. 163 in the section Various Dances (325).

Title page of Ein schön, Nutz unnd Ungarescha in J. Paix’s Tabulature
Gerbreuchlich Orgel Tabulaturbuch by J. Paix

The sound track of the piece is one of motivic construction, having a limited 
ambitus. The primary syntactic entities are grouped into two asymmetric phrases 
of four and six bars, respectively. The melodic structure of the first phrase consists 
of a diatonic pentachord, and the second is an oligochord of the diatonic tertachord 
type, both sound systems frequently encountered in our folklore, especially in the 
layer of early music. The correspondence with the style of the sound support of the 
Romanian folk dances is evident in the ascending cadence of the second phrase.
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While continuing the documentation, we identify the presence in the treatise 
Orchesographie, signed by the French clergyman Thoinot Arbeu (1520-1595) and 
published for the first time in 1589 in Langres, France, the dance melody with the 
suggestive title Air des Bouffons (The Aria of Buffoons). In some editions it appears 
under the inscription Danse des Bouffons ou Mathachins or Mathachius (The Dance 
of the Buffoons or the Dance of the Swords).2

Title page of the treatise Orchesographie by Th. Arbeu

The two musical phrases from the French tabulation of four measures each, noted 
in an extended time frame (4/2), reproduce the melody of the dance Banul Mărăcine 
practically unaltered.

2 Petre Brâncuși, Muzica românească și marile ei primeniri. I. , Chișinău, Editura Lumina, 1993, 
p. 138; Emilia Comișel, Folclor muzical, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1967, p. 17; 
Octavian Lazăr Cosma, Pagini din istoria muzicii românești. Partea 1: Cristalizări, București, Editura 
Academiei Române, 2018, p. 127; Romeo Ghircoiașiu, Contribuții la istoria muzicii românești, 
București, Editura Muzicală, 1963, p. 187.
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The melody Air des Bouffons from Orchesographie by Th. Arbeu

This cultural “transgression” comes to prove that another musical composition 
from the national artistic patrimony circulated outside the borders of the Romanian 
Lands. Moreover, the above can be placed in the position of a cultural translation, 
in which the local artistic product exchanges spiritual expressions with Western 
Europe, and the music, in this case dance music, functions as a nonverbal language 
of communication. 

A new testimony of the presence of ethnic music in the European space is the 
Tabulatur Buch Auff der Cythar (1592), approved in the literature as the Tablature 
from Dresden.

Page from Tabulatur Buch Auff der Cythar
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This old musical document includes, among others, two Haiduc dances with 
Romanian folk formulas. Outlawry mirrored a segment of social life in the Middle 
Ages leaving its mark on the spiritual life. The aesthetic value of musical productions 
related to the invoked phenomenon demonstrates that these goods have contributed 
to the spread of our artistic culture far from the borders of the country.

An important medieval document in organ tablature is the anthology by the com-
poser and organist of the Dresden court, August Nörminger (1560-1613) Tabulaturbuch 
auff dem Instrumente (Tablature Book for Instruments, 1598). The third part of the 
manuscript includes 94 of the most widespread period dances among the Saxon 
noblemen (struts, galliards, passamezzo, etc.). The tablature includes a testimony that 
completes the image of our musical phenomenon abroad. We refer to the melodic 
dress adopted by a dance from the XVI century. The possible descent in the local 
folklore is manifested by the obstinate repetition of the melodic formula sol-la-si, 
the general descending profile, the gradual melodic gait, sometimes arpeggiated, the 
restricted ambitus, the beginning on the fifth stage and the cadence on the first stage. 
We will notice through this that our music continues its spread in the western countries, 
and the printed foreign literature accumulates new data about the ethnocoreogra phic 
phenomenon from a musical aspect, as well as from a historical-cultural aspect.

The knowledge of ethnic music abroad in the XVI century, but also in the 
following ones, is due to other sources as well. The musical and historical documents 
from this period will be supplemented with new data and information from con-
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tiguous fields, such as ethnography, historical chronicle, literary memorialism, etc., 
these being equally important for the socialization of Europeans with the image and 
content of our creation.

During the life of the Hungarian troubadour Balassius (Balassa) Bálint (1551-
1594) – prisoner of war of the Habsburg law enforcement – we learn about the 
musical-interpretive practice in Romanian oral culture, information provided by the 
Croatian bishop, historian, poet and diplomat Nicolao Isthvanfio (1538-1615) in the 
work Historia Regni Hungariae, post obitum gloriosissimi Matthiae Corvini regis, 
a quo apostolicum hoc regnum Turcarum potissimum armis barbare invasum, Libris 
XXXIV 34. Rerum in Pannonia, Dalmatia, Transylvania, Moldavia, Bosnia, Illyrico 
... a Nicolao Isthvanfio (History of the Kingdom of Hungary after the death of the 
most glorious king Matthias Corvinus, after this apostolic kingdom was barbarically 
invaded by the Turks mainly with weapons, Books XXXIV 34. The state of Pannonia, 
Dalmatia, Transylvania, Moldova, Bosnia, Illyria ... by Nicholas Isthvanfio), published 
in Vienna in 1758.

According to the author, on the accession to the throne of King of Hungary 
and Croatia Rudolf II (1572), held in Pressburg (present-day Bratislava), the young 
Balassius performs the “Oil Dance”, admiring the assistance through its beauty 
and virtuosity (“palmam obtained, quum Cæsar & Rex, cæterique principes, illum, 
veluti Panes & Satyros imitantem modo retractis, mox divaricatis in terram cruribus 
subsistentem, (...) fine voluptate spectavissent.”).3 

3 Historia Regni Hungariae, post obitum gloriosissimi Matthiae Corvini regis, a quo apostolicum 
hoc regnum Turcarum potissimum armis barbare invasum, Libris XXXIV 34. Rerum in Pannonia, 
Dalmatia, Transylvania, Moldavia, Bosnia, Illyrico ... a Nicolao Isthvanfio, Viennæ, Pragæ et Tergesti, 
1758, p. 326.
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Cover and title page of Historia Regni Hungariae by N. Isthvanfio

Balassius Bálint’s mastery appreciated at the coronation of King Rudolf II 

Arriving in the territories located west of the Carpathians, Balassius gets 
acquainted with the folklore of the locals, which he capitalizes on in his lyrical work, 
sung on traditional Romanian melodies. The Hungarian lyric composes texts sung on 
the melodies of the local population. Two of them hold attention – “Savu, don’t leave 
the girl in the house” (or “Don’t leave my girl in the house”) and “Of the shepherdess 
who lost her flock” (sheep or goats), which she was searching in the mountains 
lamenting the loss she had suffered.

An external source, which follows the journey of the Polish historian Macieja 
(Matei) Strykowski (1547-1593) through Moldavia and Wallachia in 1574, is Ktora 
przed tym swiatla nie widziala Kronika Polska, Litewska, Żmódzka i Wszystkiéj Rusi 
(Chronicle of Poland, Lithuania, Samogitia and all of Russia, which had not seen 
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the light before). It was published in Královec, now Kaliningrad (the first edition in 
Polish in 1582, and in 1846, two volumes of the chronicle with a modified title were 
published also in Polish in Warsaw).

Title pages of the Chronicle by M. Strykowski: 1582 and 1846 editions

The author relates that he was an eyewitness of a “glorious and ancient custom”, 
which is still preserved in Greece, Asia, Thrace, Muntenia, Transylvania, Moldova 
(emphasis added), Hungary”, he confirms that “in all the assemblies of those peoples 
(…) the deeds of famous men are celebrated by songs with the accompaniment of 
violins, flutes, cobzas, and harpsichords, for the common people rejoice beyond 
measure listening to the great bravery of the princes and the burly.”4 The quoted 
source refers to a song, which glorified the brave deeds of Stephen the Great and 
the victories obtained by the ruler and his army in the battles with the neighboring 
peoples: “Moldovans and Muntenians sing about him unmistakably in all their 
banquets accompanied by lute music „Stefanŭ, Stefanŭ-vodă! Stefanu, Stefanu-
voda! was beating the Turks, was beating the Tatars, was beating the Hungarians, the 
Galacians, and the Poles!”5 

4 Bogdan Petriceicu-Hăjdeu, Estracte din cronica polono-litvană a luĭ Mateĭu Strykovski. În: 
Archiva istorică a României. Tomŭ II, București, Imprimeria Statuluĭ, 1865, p. 6.

5 Ibidem, 10.
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The deeds of famous people are celebrated in the accompaniment of
popular instruments. Excerpt from M. Strykowski’s Chronicle

The triumphal procession of Mihai Viteazul, Lord of Moldavia, Wallachia and 
Prince of Transylvania at the entrance to Alba Iulia in 1599 (1601?) was accompanied, 
as reported by Istfan (Ștefan) Szamosközy (1570-1612), Hungarian chronicler, 
present at the ceremony, in Monumenta Hungariae Historica (Hungarian Historical 
Monuments, 1876) by an instrumental formation “of the Turkish custom” having in its 

Cover and title page of I. Szamosközy’s Monumenta Hungariae Historica
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composition “eight trumpets that with great harmony modulated their sounds to the  
same number of brass drums, (…) to a good number of flutes and pipes”, and following 
it came the Voievode on horseback on a great white horse (…) A crowd of ten fiddlers 
(“decem citharaedi”) immediately followed the lord, playing national melodies.”6 

The presence of national music recorded on the pages of 
Monumenta Hungariae Historica by I. Szamosközy 

The information, submitted to attention above, speaks quite eloquently about 
the interest that Europeans have continued to show for the knowledge of our musical 
folklore. 

In 1632, Paul Strasburg (1595-1654), the envoy of the King of Sweden, undertook 
a trip to Constantinople. On his way to the capital of the Gate, he passes through 
Muntenia, being received with great pomp, according to a well-developed protocol, 
by the Wallachian Lord Leon Tomsa. He expresses his travel impressions in a report 
to King Gustav Adolf. Testifying about what he had observed, the Scandinavian 
envoy notes that the end of the conversations at the palace, which anticipated the 
lunch given in his honor, was marked by the sound of horns and trumpets, and at 
the party in the country, the escort led by the Prince was accompanied by a group of 
fiddlers and by a vocal group (“citharoedi & Musicorum”), who sang with all their 
might in „Valachia lingua” national songs (“patrium carmen”).7 

6 Monumenta Hungariae Historica. Scriptores XXVIII. Stepahani Szamosközy, Rerum Transylvanarum, 
Pentas Qvinta, Budapest, 1876, p. 349.

7 Cf. Paul Strasburgii, Sviciæ regis quondam Consiliarii secretioris aulici et ad Amurathem IVtum 
legati, Relatio de Byzantino itinere ac negotiis in Ottomanica. MDCCCXXXII. În : Historiæ 
ecclesiasticæ, politicæ et literarriæ seculi decimi sexti et septimi. Monumenta selectiora acrariora. 
Francofurti ad Maximilianum, apud Iohanmem Maximilianum à Sande Anno MDCCXXV, p. 202.
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Title page of Historiæ ecclesiasticæ… Page from Sviciæ regis quondam… by P. Strasburg

Music of oral tradition at the royal court, observed by P. Strasburg

Thus, from the information provided, we will retain the opinions of a foreigner 
on traditional instruments, music of spontaneous expression and its execution  – 
instrumental and vocal, song language and the occasion of their manifestation broadcast 
outside the visited country, which resulted from live contact with Romanian culture. 
As George Breazul judiciously sums up, “One might think that «patrium carmen» is a 
common current expression that defines the distinctive features of folk song in general, 
from anywhere, of any people. But the historical truth is different. Namely, that this 
expression had never been used until then and since then to reproduce the idea of   the 
folk song”. Through Strasburg’s expression, the phrase “patrium carmen” is recorded 
only “in the history of Romanian song”, and our music “inscribes this exceptional 
characteristic in the history of folk song from everywhere.”8 

A valuable source of information for the knowledge of the popular artistic culture 
of Moldova from the mid-seventeenth century is the document Codex Bandinus (in the 
original Visitatio generali omnium eccesiarum catholicarum ritus in Provincia Mol-
daviae). Marco Bandini (known as the Latinized Marcus Bandinus, 1595-1650) com-
missioned by the Pope of Rome as vicar of Moldavia, arrives in the country to begin 
his apostolic mission in 1644. From direct contact with the realities of Moldavia, he 

8 George Breazul, Patrium carmen. Contribuții la studiul muzicii romanești, Craiova, Scrisul Românesc, 
1941, p.18.
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benefited of the discovery and promotion of our ethnic music in the form of pertinent 
descriptions. The significance of the Codex for national historiography derives from the 
museographic data valorized by the texts of the extensive original reports to the pontiff.

Important for us are the observations of the Roman Catholic prelate on the 
solemnity in Iasi, held at the royal palace in 1647, where he remembers the celebration 
of the Baptism of the Lord with the participation of trumpets, drums, various pipes, 
lyres and other musical instruments (“Tubicines, Tympanistae, varii Fistulatores, 
Lyricines, aliiisque instrumentis ludentes”). It is also mentioned the presence of 
dance during the holidays (“festa choreis et poculis vino fluentibus celebrant”), as 
well as the fact that at the funeral women weep (“foeminae complorantes et musici 
cum Cantoribus conducunt.”)9 

Between 1652 and 1659, the Syrian Christian Orthodox chronicler in honorary 
rank of archdeacon, Paul of Aleppo (born Būlus ibn Makārijūs az Zaim al-Halabī, 
1627-1669?) accompanied his father Macarius, patriarch of Antioch, on his way to 
Moscow. The itinerary of the journey included a stopover of about eight months 
in Moldova and Wallachia, which offered him the opportunity to meet the Lords 
Gheorghe Ștefan of Moldova and Constantin Șerban of Wallachia. All this time, he 
meticulously recorded what he saw in his travel diary.

Paul’s descriptions of our ethnic music are indicative, which are found in the 
manuscript entitled The Travels of Macarius, Patriarch of Antioch, written in Arabic,

9 Codex Bandinus, Bucuresti, Editura Academiei Române, Lito-Tipografia ”Carol Göbl”, 1895, p. 142 
and 144.

The title pages of the travel journal in English (1836) and Russian (1896) 
The Travels of Macarius, Patriarch of Antioch by Paul of Aleppo
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later translated and published in English in London (The Travels of Macarius, Patriarch 
of Antioch, 1829-1836), in Russian in Moscow (Путешествiе Aнтiохйскаго патрi-
арха Макарiя въ Pоссiю, 1896) and in Sankt-Petersburg (Путешествiе Aнтiохй-
скаго патрiарха Макарiя въ Моcкву въ XVII вђкђ, 1898), and in French in Paris 
(Voyage du patriarche d’Antioche Macaire Za’im, 1949). The first translation into Ro-
manian (Călătoriile Patriarhului Macarie de Antiohia în Țările Române 1653–1658) 
appeared in Bucharest in 1900.

We will reproduce some of the notes of the author from Aleppo in relation to 
the mentioned musical phenomenon. The functionality of the music is attested at 
the feast of the Epiphany, when “all the clowns and conjurors, with drums, pipes, 
eardrums and trumpets, Turkish and Romanian singers, went to all the houses of the 
rich, cheered them with their games and instruments and congratulated our Lord the 
Patriarch on the occasion of the feast and wished him well.”10 It is also shown in 
the travel diary that the sound of instruments was heard at the handing over of the 
tribute to the sultan’s governor, when “the musicians began to play drums, pipes and 
trumpets”11 and at the departure of the convoy accompanying the tribute when it was 
seen off “with drums and trumpets, in the midst of the joy of the soldiers.”12 

Describing the Christian feast of the Baptism of Jesus and the conduct of the 
religious ceremony provided for its celebration – purification and prophylaxis of the 
environment and of waters influenced by evil forces, acts of baptism of believers, 
immersion of the cross, water sprinkling, launching shots, caroling, and other specific 
elements –, Paul signals the presence of musicians, who “(…) sounded the tabors, 
pipes, horns, trumpets and every other kind of instrument (…).”13 

Fragment from The Travels of Macarius, Patriarch of Antioch

10 Путешествiе Aнтiохйскаго патрiарха Макарiя въ Pоссiю въ половинђ XVII вђка, описанное его 
сыномъ Павломъ Алеппскимъ. Переводъ с арабскаго Г. Муркоса. Выпускъ первый, кн. III, гл. 4. 
(Отъ Алеппо до земли казаковъ, Москва, Университетская типография, Страстной бульваръ, 
1896, p. 123-124. Puteshestvie Antohiyskago patriarkha Makaria v Rossiu v polovine XVII veka, 
opisannoe ego sinom Pavlom Aleppskim. Perevod s arabskago G. Murkosa. Vipusk perviy: kn. 4. (Ot 
Aleppo do zemli kazakov), Moskva, Universitetskaia tipografia, Strastnoy bulivar, 1896.

11 The Travels of Macarius, Patriarch of Antioch, Written by his Attendant Archdeacon, Paul of Alep, 
in Arabic. Volume II, Translated by F. C. Belfour, London, Printed for the Oriental Translation Fund 
of Great-Britain and Ireland, M.DCCC.XXXVI, p. 384.

12 Ibidem.
13 Ibidem, p. 322.
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Given this valuable information, we can state with additional evidence the broade-
ning of the external horizon of our music and, at the same time, a deeper knowledge 
of its history and roots.

Martin Opitz, the well-known man of culture from the Baroque era (XVII 
century) considered the father of modern German poetry, the teacher and diplomat, 
originally from Silesia, (1587-1639), comes with an important contribution to the 
knowledge in Western Europe of the Romanian cultural life in Transylvania. Impres-
sed by the picturesqueness and richness (gold) of the Zlatna Mountains, but first 
of all, by the people from the surrounding localities and by their folk traditions, 
he brings them a eulogy in the poem of the same name. Written in 1623 in Gothic 
characters, Zlatna, oder Gedichte Von Ruhe des Gemüthes (Zlatna or about peace of 
mind) was printed in Strasbourg in 1624, followed by other editions – in Frankfurt 
am Mein in 1644, in Amsterdam in 1646 and in Bresału (present Wrocław) in the 
volume Des berühmten Schlesiers Martini Opitii von Boberfeld / Bolesl. Opera 
Geist⸗und Weltlicher Gedichte (The famous Silesian Martini Opitii von Boberfeld 
/ Bolesl. Opera. Spiritual and worldly poems, 1690). The poem was translated into 
Romanian in 1885 by G. Coșbuc and printed in Sibiu in 1888.

The cover of Des berühmten Schlesiers First page of the poem Zlatna,
Martini Opitii ... Opera or about peace of mind
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Delighted by the originality of the traditions, the dance and the folk song, 
M.  Opitz describes the artistic grace of the local people with versified artistic 
means:

În fiecare colibă, cu paie acoperită
Un sânge nobil spune că limba moştenită
Şi azi e tot aceea ca datinile sunt
Păstrate cu credinţă, cu al vostru îmbrăcământ
Şi jocul chiar e martor c-aveţi tulpina veche
Un joc care în frumuseţe abia-şi are pereche.

In each hut covered with straw
A noble blood says that the inherited language
Today, it’s just like the old customs kept faithfully with your attire
And the dance really shows that you have the old stem
A dance that in beauty barely has a pair.

(Translation by G. Coșbuc)

As enthusiastic as he is, he speaks explicitly about ethnic music, which he 
characterizes as a song with deep and subtle lyrical specificity (“Und spielt ein 
artliches Lied”):

O, cântecele voastre cât de frumoase sunt!
Întârziu cu plăcere din drum să le ascult;
Sunt nobile și limpezi, chiar muza Terpsichore
V-a înzestrat cu viersul înlegânatei Hore
Căreia însuși Febos îi dase armonia,
Împlând a voastră doină de dor cu veșnicia!
În toate-aceste arte și-alese fapte bune
Vă făuriți în lume un strălucit renume!

Oh, how beautiful your songs are!
I am delighted to be late on the road to listen to them;
They are noble and clear, even the muse of Terpsichore
Endowed you with the verse of the rocky Hore
To which Phoebus himself gives harmony,
Filling your longing doina with eternity!
In all these arts and selected good deeds
You are making a brilliant name in the world!

(Translation by the same author)
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Fragment from the poem Zlatna by M. Opitz

The notes of the Silesian poet M. Opitz are in line with the previous ones, which 
promote the image of Romanian artistic manifestations in European culture.

Interesting data and information about our musical past through external sources, 
presented by another foreigner, emerge from the accounts provided by the Swedish 
linguist and lexicographer Alf Lombard (1902-1996). His compatriot, Baron Claes 
Ralamb (1622-1695), transited Wallachia on his way to Istanbul in 1657, making a 
stopover in Bucharest. The Scandinavian suite is received by Constantin Șerban, the 
then Lord of the country. After the official meeting and discussions, at the protocol 
table offered by the host in honor of the high guest, “a loud music, with wind 
instruments, cimbaloms, trumpets, harps, violins, etc. began”, whose penetrating 
sound force disturbed Ralamb (“Tous avaient a peine pris place que commença une 
musique bruyante, avec instruments à vent, timbales, trompettes, harpes, violons, 
etc. Ralamb, peu habitué, trouva ce vacarme unpeu trop fort.”/“Everyone had barely 
taken a seat when loud music began with wind instruments, cimbaloms, trumpets, 
harps, violins, etc. Ralamb, unaccustomed, found this din a little too loud.”)14 Music 
was also present at making of toasts, marked by the standing up of the feasters, 
imprinting solemnity and a complementary atmosphere of comfort at the reception 
(“Pour porterces toasts, tout le monde se leva, et chaque toast fut souligné par un 
morceau de musique.”/“To make these toasts, everyone stood up, and each toast was 
underlined by a piece of music.”15 

As the Lord of the country was the person exercising the supreme function in 
the state, it can be stated from the above that the guests witnessed a special event, in 
which the instrumental music from the court represents the Lord, involved as a host, 
publicly illustrating his dignity before the envoys of the Nordic kingdom. 

Several other important documents, which tell us about the attention of foreigners 
to the musical culture of the Carpatho-Danube area, date from the second half of the 
XVII century. The music of bagpipers, surlars, and other instrumentalists was com-
mon at the court of Gheorghe Stefan of Moldova. The German Daniel Speer (1636-
1707), composer and writer, also worked as a trumpeter for this Lord, who lived for 
a while in Iași, manifesting himself on several artistic levels. A special interest of his 
preoccupations was the passion for the folklore of the peoples of South-Eastern and 

14 Alf Lombard, Les terres roumanies vues par un voyageur suédois en 1657. În: Revue des etudes sud-
est europeennes (Tome XII, № 4, 1974), 558.

15 Ibidem.
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Central Europe, which he knows and capitalizes on in his creation. The composed 
ballet, entitled Musikalisch Türckisher Eulen-Spiegel (Turkish Musical [History] 
Til Buhoglindă, 1688), is signed under the pseudonym Dacianischer Simplicissimo 
(Dacian Simplicissimus).

 

Cover of the ballet Musikalisch Türckisher Page from the ballet score Musikalisch
Eulen-Spiegel by D. Speer Eulen-Spiegel

Important in this work is the fact that it also contains two Wallachian ballets, 
along with Hungarian, Polish, Muscovite, Russian, Cossack and Greek dances. The 
music associated with the choreographic element is contained in the first twenty-four 
items, with which the musical-theatrical performance begins, anticipated by a festive 
Intrada (entrance) in marching rhythm. 

Intrada from D. Speer’s ballet (fragment)
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The melodies are arranged for a chamber ensemble of strings (two violins, two 
violas and basso continuo) and tenor (soloist, narrator, presenter). The Wallachian 
ballets are numbered four and twenty-two.

The identity signs of the Romanian folklore in the two ballets are observed 
by preserving the modal diatonism, by the short size of the sound arc, by melodic 
repetition formulas, rhythmic groups of pyric, spondeic and anapestic structure, 
specific interval without big jumps, melodic profile with sinuous preponderance (the 
melody goes up, then down and vice versa), and popular intonations.

Musical fragment from the Wallachian ballets by D. Speer 

These and other elements, which underlie the melodic configuration of ballets, 
give them a special expression, characteristic of our folk song and dance, while 
highlighting the differences from the music of other peoples.

Conclusions
The information, extracted from written sources, regarding the presence of our 

ethnic music in European culture is not exhausted here. They will be attested in the 
coming centuries. However, their examination exceeds the limits of the time period 
set for the present study and could be the subject of future research.

As a synthesis of the narrated above, having in the center of attention the 
national music observed by the foreigners, it is worth to remember the following 
thoughts below.

The succinct preliminary presentation aims to briefly illustrate the image of 
the national artistic heritage, expressed in the culture abroad through music, which 
is found in collections, anthologies, creations, descriptions, etc., along with that of 
other peoples in Europe. 

Not all music, attested by foreigners in the XVI and XVII centuries, should be 
confused with folklore. Although, often, it represented an artistic entity characteristic 
of the rulers’ courts and (or) of the protipendada salons, we could still talk about a 
product with local specificity from a musical point of view, based, at that time, on 
orality and anonymity.

The numerous accounts from this period, selected, presented and interpreted 
in the approached thematic context, have as a common element of the observations 
the Romanian melody projected abroad, projections that serve as an argument of its 
value in the European culture as a whole.
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MĂRTURII DOCUMENTARE DESPRE MUZICA NAŢIONALĂ 
ÎN CULTURA EUROPEANĂ. PERIPLU ISTORIOGRAFIC 

(SECOLELE XVI-XVII)

Studiul îşi propune să prezinte unele informaţii privind conexiunile muzicii 
naţionale cu spaţiul european. În baza surselor de documentare cercetate, constatăm 
faptul, potrivit căruia primele consemnări ale muzicii etnice de la noi în străinătate se 
referă la secolul al XVI-lea, acestea regăsindu-se în tabulaturi, antologii şi culegeri 
de melodii, publicate în Polonia, Germania şi Franţa. Documentele muzicale din 
perioada supusă cercetării sunt suplimentate cu date şi informaţii adiacente. Demersul 
ia în considerare lucrărie autorilor străini elaborate într-un interval temporal limitat 
(sec. XVI-XVII), ale căror contribuţie a înlesnit promovarea culturii noastre în 
occident, sporindu-i vizibilitatea și valoare peste hotarele ţării.

Cuvinte-cheie: muzică etnică, melos popular, colecţii de melodii, documente 
medievale, cultură europeană.

Victor GHILAȘ 
doctor habilitat,

Directorul Institutului Patrimoniului Cultural 
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II.
ROMÂNII ȘI ROMÂNITATEA 

ÎNTRE MEDIEVAL ȘI MODERN

Andrei Eșanu, Valentina Eșanu

UN POST-SCRIPTUM  LA CANTEMIRIANA 
(ASPECTE CONTROVERSATE)

Studiul cu denumirea Post-scriptum cuprinde câteva aspecte din viața și acti-
vi tatea unor reprezentanți ai dinastiei Cantemir. În special, autorii încearcă să răs-
pundă la unele întrebări, care mai frământă azi cercurile savante și literare, prin 
care precizează data nașterii (19 august 1700) prințesei Maria Cantemir; resping 
cu dovezi convingătoare ideea că prințesa Maria Cantemir a avut legături intime cu 
împăratul Petru I al Rusiei; în a treia secvență înaintează ipoteza că aceeași fiică a lui 
Dimitrie Cantemir, cunoscând limba română, a citit romanul „Istoria Ieroglifică” a 
principelui moldovean; iar în cea din urmă secvență arată prin exemple concrete că 
lucrarea filosofică „Divanul…” de D.  Cantemir a circulat în sec. XVIII – prima jum. 
a sec. XIX și în spațiul dintre Prut și Nistru.

Cuvinte-cheie: Prințesa Maria Cantemir, împăratul Petru I, campanie persană, 
roman medieval, scriere filosofică.

Timp de mai bine de un secol de când a început valorificarea și cunoașterea 
profundă a vieții și activității lui Dimitrie Cantemir, mai cu seamă în plan politic 
și științific, în paralel mai mulți cercetători s-au aplecat și asupra investigațiilor, 
care țin de tot ce au lăsat mai valoros unii dintre urmașii marelui gânditor român, 
fiind vorba de Antioh Cantemir (1709-1744) și Maria Cantemir (1700-1757). Pe 
măsură ce se aprofundau în valorificarea și publicarea moștenirii celor mai de seamă 
Cantimerești, au fost scoase în prim-planul cercetărilor mai multe aspecte ce țin de 
prezența și manifestarea lor în istorie și cultură, în politică și gândire filosofică. Pe 
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parcurs unele dintre aceste probleme mai mari sau întrebări mai înguste ce țineau 
de biografiile lor sau de intepretarea scrierilor lăsate de ei, aprecierea lor valorică 
în contextul lor istoric de atunci, dar și în actualitate, mai continuă să atragă atenția 
istoricilor. Aspectele întrunite în studiile de mai jos reprezintă un post-scriptum la 
„Cantemiriana ...” lucrare care a fost scoasă recent de sub tipar 1.

Una dintre întrebările la care au încercat să răspundă unii specialiști, între care 
și subsemnații, a fost cea cu privire la data nașterii unui sau altui reprezentant al 
acestei viguroase stirpe românești. De exemplu, s-a încercat să fie identificată data 
nașterii lui Constantin Cantemir (?-1693) 2, domnitor al Moldovei (1685-1693), a 
lui Dimitrie Cantemir 3  și a fiului său Antioh 4, și în cele din urmă a domniței Maria, 
fiica mai mare a fostului domn moldovean. 

1.  Când s-a născut Maria Cantemir?

Întrucât în ultima vreme tot mai frecvent au fost exprimate diferite păreri în 
privința zilei de naștere a Mariei Cantemir, în cele ce urmează încercăm să venim cu 
unele noi considerații. Cu mai mulți ani în urmă, pe când redactam compartimentele 
monografiei colective „Dinastia Cantemireștilor...” 5, arătam că tânărul Dimitrie 
Cantemir și-a ales-o de mireasă pe prințesa Casandra Cantacuzino 6, fiica domnului 
valah Șerban Cantacuzino și că nunta a avut loc la Iași în mai 1699 și că prima lor 
odraslă Maria se născuse în capitala Moldovei la 29 aprilie 1700 7 sau pe la Ispas, 
dată care părea să coroboreze perfect cu ziua căsătoriei lui Dimitrie Cantemir și a 
Casandrei. Această din urmă informație am preluat-o de la cunoscutul autor din sec. 

1 Eșanu A., Eșanu V., Cantemiriana. Noi Contribuții, Chișinău, 2021.
2 Rezachevici C., Data nașterii lui Constantin Cantemir, în „Dinastia Cantemireștilor. Secolele XVII-

XVIII”. Coord. A. Eșanu, Chișinău, 2008, p. 50-51.
3 Коробан В. Димитрие Кантемир (1674–1723). [230 ань де ла моарте], ын ревиста „Октомбрие”, 

Кишинэу, 1953, № 5, п. 77-83. Eșanu A., Eșanu V., Considerații privind data nașterii [lui D. Cantemir], 
în „Dinastia Cantemireștilor. Secolele XVII-XVIII”. Coord. A. Eșanu, Chișinău, 2008, p. 156-159. 
Eșanu A., Eșanu V., Studiu introductiv, în: Dimitrie Cantemir, Cuvânt Panegiricesc de laudă Marelui 
Mucenic Dimitrie din Tesalonic … 1719 / Слово Панегирическое в похвалу Великомученика Димитрия 
Фессалонитскаго … 1719. Ediție îngrijită, studiu introductiv și traducere de acad. Andrei Eșanu și 
dr.  Valentina Eșanu, Iași, Doxologia, 2017, p. 29-32.

4 Eșanu A., Eșanu V., Când s-a născut Antioh Cantemir?, în: „Moștenirea culturală a Cantemireștilor”, 
Studii, Chișinău, 2010, p. 188-191.

5 Dinastia Cantemireștilor. Secolele XVII-XVIII. Coord. A. Eșanu, Chișinău, 2008, p. 182. 
6 Eșanu Andrei, Eșanu Valentina, Casandra Cantacuzino (?-1713), în: „Dinastia Cantemireștilor. 

Seco lele XVII-XVIII”. Coord. A. Eșanu, Chișinău, 2008, p. 444-453.
7 Eșanu Andrei, Eșanu Valentina, Maria Cantemir (1700-1757), în: „Dinastia Cantemireștilor. Secolele 

XVII-XVIII”. Coord. A. Eșanu, Chișinău, 2008, p. 462, vezi și p. 182 din același volum. În lumina 
calendarului ortodox, în 1699 Paștele s-a serbat pe 9 aprilie, de unde am putea admite cu mai multă 
precizie că nunta a avut loc pe la sfârșitul lunii mai.
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al XVIII-lea N.N. Bantâș-Kamenskii 8, un nepot al mamei lui Dimitrie Cantemir, 
stabilit în Rusia după 1711. Din păcate, cercetătorul nu a indicat sursa din care a 
preluat datele respective. Criticii noștri 9 au respins cu virulență această opinie, mai 
ales din cauza că nu indicasem sursa în alte studii ulterioare despre Maria Can-
temir 10, aceștia „precizând” că prințesa s-ar fi născut pe 28 aprilie, dar fără careva 
argumentări 11.

În rezolvarea acestei dileme par să fie utile însemnările lui F.V. Berhgolz, 
secretarul personal al Ducelui de Holstein, care în Zilnicul său nota că la 19 august 
1721 „…seara Altețea Sa a plecat cu barca la principele valah (Dimitrie Cantemir  – 
n.n.), la care cu ocazia onomasticii lui sau a zilei de naștere a lui sau a cneaghinei 
(Anastasia 12 – n.n.), s-a adunat multă lume bună …” 13. Întrucât F.V. Berhgolz 
nu a înțeles a cui zi de naștere sau onomastică se serba, recurgem la însemnările 
(Notationes Cotidianae 14) altui martor ocular, fiind vorba de Ivan Ilinskii, secretarul 
„principelui valah”, sursă istorică deosebit de valoroasă, dar mai puțin pusă în 
circuitul științific (editată în câteva redacții, de fiecare dată cu omisiuni și imprecizii), 

8 [Бантыш-Каменский Н.Н.]. Родословие Князей Кантемиров, в кн.: Беер [Г.З.] «История о 
жизни и делах князя Константина Кантемира», Москва, 1783, с. 519. Aceiași dată a fost preluată 
de istoricul L. N. Maikov în lucrarea sa Княжна Мария Кантемирова, в журн. «Русская старина», 
Спб., 1897, том 89, январь, с. 52. Aceeași dată o aduce și Leonte Ivanov, care traduce integral 
studiul lui L. N. Maikov împreună cu întregul set de corespondențe dintre Maria și Antioh Cantemir 
(Prințesa Cantemir: portret de epocă și corespondență inedită. Ed. îngrijită de Leonte Ivanov. Cuv. 
înainte de Ștefan Lemne, trad. de Marina Vraciu și Leontie Ivanov, Iași: Editura Universității „Al. I. 
Cuza”, 2005, p. 6).

9 Цвиркун В.И. Биография Марии Кантемир. Вымыслы и реальность, în: „Factorul feminin în 
istoria. Culegerea de studii şi documente”, Chişinău, 2012, p. 420.

10 Într-adevăr nu am dat data nașterii prințesei, dat fiind faptul că abordam cu totul altă problemă 
(Eșanu  A., Eșanu V., Considerații privitoare la demnitatea prințesei Maria Cantemir, în: Idem, 
„Moștenirea culturală a Cantemireștilor”, Studii, Chișinău. 2010, p. 177-187. Idem, Considérations 
sur la dignité de la princesse Maria Cantemir , dans Travaux de Symposium International Le Livre. 
La Roumanie. L’Europe. Troisième édition – 20 à 24 Septembre 2010, tome IV : „La quatrième section  – 
Latinité orientale”, Bucarest, 2011, p. 89-100. Idem, Prințesa Maria Cantemir între ficțiune artistică 
și realitate istorică, în „Akademos”. Revistă de Știință, Inovare, Cultură și Artă, 2011, nr.  3 (22), 
p.  121-127). 

11 Заболотная Лилия, История жизни Марии Кантемир в письмах и документах, Кишинэу, 2018, 
с. 8. Idem, Известная и неизвестная история жизни дочерей Дмитрия Кантемира – Мария 
Кантемир и Екатерина-Смарагда Голицына (Сборник статей, документов и иллюстраций), 
Кишинев, 2020, 6, прим. 1; с. 32, прим. 4.

12 Anastasia, a doua soție a lui Dimitrie Cantemir, cu care s-a căsătorit în februarie 1720, căsnicie 
din care s-a născut la 4 noiembrie 1720 fiica lor cneajna Smaragda-Ecaterina (Eșanu A., Eșanu  V., 
Anastasia Trubețkaia-Cantemir (1700/1705-1755), în: „Dinastia Cantemireștilor. Secolele XVII-
XVIII”. Coord. A. Eșanu, Chișinău, 2008, p. 453-462).

13 Берхгольц Ф.В. Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование 
Петра Великого с 1721 по 1725 год, часть 1, Москва, 1857, с. 149.

14 Ilinskii I., Notationes quotidianae / Повсядневные записки, Arhiva de Stat a Actelor Vechi a Rusiei 
(Российский Государственный Архив Древних Актов (РГАДА) din Moscova, fond 181, ms. 
nr.  388, f. 1-67 v. 
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întocmite în anii 1721-1730. Spre deosebire de predecesorii noștrii care au editat sau 
au făcut referințe la acest „Zilnic...”, noi am recurs direct la acest document păstrat 
în varianta sa originală autografă într-o arhivă din Moscova. Astfel, în nota din 19 
august 1721, adică din aceiași zi cu F.V. Berhgolz, Ilinskii arăta: „Герцок с своими и 
наши некоторые министры гуляли здесь и ужинали для княжниных именин” 
/ „Ducele (K. F. de Holstein - n.n.) cu ai săi și ai noștri miniștri au petrecut și au 
rămas la cină cu ocazia onomasticii prințesei (cneajinei Maria – n.n.)” 15. Întrucât, 
în limba rusă prin noțiunea „княжна”, este desemnată o fiică de cneaz sau principe, 
reiese că în acea zi se celebra ziua de naștere sau cea onomastică, așa cum arăta și 
F.V. Berhgolz, dar nu a principelui Dimitrie sau a cneaghinei (or prin această noțiune 
era desemnată soția unui cneaz) – Anastasia, ci a cneajinei Mariei, cum arată Ivan 
Ilinskii, prin formula „onomastica prințesei/cneajinei” („княжниных именин”). După 
noi, sunt mai credibile cele arătate de secretarul principelui nostru, căci el cunoștea 
mult mai bine evenimentele din familia Cantemir, decât omologul său occidental.

 Reieșind din relatările celor doi martori oculari reiese că prințesa sau „княжна” 
Maria s-a născut mai curând la 19 august 1700. Un alt argument că Maria s-ar fi 
născut în această zi, pare să fie faptul că pe atunci la 19 august (stil vechi) în Biserica 
Ortodoxă se serba praznicul Adormirii Maicii Domnului a Sfintei Maria. Poate și 
numele care i s-a dat primei născute în familia lor ar putea fi legat de serbarea Sfintei 
Marii, așa cum s-a întâmplat când s-a născut tatăl ei, în ziua prăznuirii Sfântului 
Dimitrie la 26 octombrie. Ion Neculce, care era o persoană foarte apropiată de 
frații Cantemir, scria că în 1700, pe la începutul verii „...s-au ridicat și Dumitrașco 
baizade din Iași cu doamna (Casandra – n.n.) și cu tot agărlâcul 16 său, și s-au dus 
la Țarigrad să trăiască acolo” 17. Această informație fie și indirect, pare să arate 
că Maria încă nu se născuse până la plecarea lor din Iași. Acest din urmă fapt luat 
împreună cu cele arătate de Ivan Ilinskii ne fac să deducem că Maria s-a născut nu la 
Iași, la 29 aprilie, ci mai curând la Constantinopol, la 19 august 1700. 

2.  Din nou cu privire la presupusa aventură amoroasă 
a prințesei Maria Cantemir

De mai multă vreme s-a dezlănțuit o aprigă polemică în privința unei legături 
amoroase a domniței Maria Cantemir cu împăratul Petru cel Mare al Rusiei, 
punctul culminant al acestei relații ar fi fost pierderea sarcinii de către „prințesă” la 
27  noiembrie 1722 la Astrahan.

În această polemică s-au inclus și subsemnații care în baza unor dovezi con-
vingătoare au arătat că, de fapt pe atunci a pierdut sarcina cneaghina Anastasia, soția 
lui D. Cantemir. 

15 Ilinskii I., Notationes quotidianae, л. 2 об.
16 Agărlâc – bagaj.
17 Neculce I., Letopsețul Țării Moldovei, Ed. de I. Iordan, București, 1959, p. 150.
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Din păcate, atât noi, cât și alți exegeți nu au observat că încă în 1783 N.N. Bantâș-
Kamenskii într-un studiu al său arăta că „cneaghinea Anastasia în două rânduri a 
avut nenorocirea să nască copii morți: la 10 decembrie 1721 în drum de la Sankt-
Petersburg spre Moscova, în satul Berezae, și la 27 noiembrie 1722 în timpul șederii 
lor la Astrahan” 18. Deși autorul acestor rânduri arăta că a preluat informațiile din 
„Jurnalul campaniei la Astrahan a lui D. Cantemir”, în realitate s-a dovedit că infor mații 
cu referire la aceste luni (decembrie 1721 și noiembrie 1722) lipsesc total în însemnările 
principelui, ele fiind preluate de fapt din „Notationes cotidianae” ale lui Ivan Ilinskii, 
secretarul personal al marelui învățat 19: „10 [декабря, 1721, Воскресенье]. В деревне 
Березае, которая отстоит от Москвы 355 верст, кн[я]г[и]ня выкинула” /„10 
[decembrie 1721, Duminică]. În satul Berezae, situat la 355 verste 20 de Moscova, 
cneaghina a pierdut sarcina” 21 și „27 [ноября, 1722, Вторник]. Кн[я]гиня наша 
выкинула” / „27 noiembrie 1722 [Marți]. Cneaghina noastră a pierdut sarcina” 22. 

Aceste relatări arată cu certitudine că deși Maria Cantemir a mers în 1722 cu alți 
membri ai familiei principelui în Campania persană 23, or ea apare în câteva rânduri în 
notele de călătorie pe Volga până la Astrahan ale lui Ilinskii, de o întâmplare nefericită 
(pierderea sarcinii) a avut parte nu „княжна / cneajina Maria” ci „княгиня / cneaghina 
Anastasia” mama ei vitregă, soția lui Dimitrie Cantemir. Anume din cauza agravării 
bolii lui D. Cantemir și a acestei situații nefaste din viața „княгиня / cneaghinei 
Anastasia”, deși urmau să se întoarcă la Moscova sau Petersburg în toamna  anului 
1722 împreună cu împăratul Petru I sau cu unul din marii săi demnitari, ei au fost 
nevoiți să rămână la Marea Caspică până la sfârșitul lunii ianuarie 1723.

18 [Бантыш-Каменский Н.Н.]. Родословие Князей Кантемиров, в кн.: Беер [Г.З.] «История о 
жизни и делах князя Константина Кантемира», Москва, 1783, с. 318, примечание.

19 Ilinskii I., Notationes quotidianae / Повсядневные записки, Arhiva de Stat a Actelor Vechi a Rusiei 
din Moscova, fond 181, ms. nr. 388, л. 5, 16 об.

20 Verstă – veche unitate de măsură a lungimii echivalentă cu 1,067 km.
21 Ilinskii I., Notationes quotidianae / Повсядневные записки, Arhiva de Stat a Actelor Vechi a Rusiei 

din Moscova, fond 181, ms. nr. 388, f. 5. Regretabila situație s-a produs în viața cneaghinei Anastasia 
în urma stresantelor evenimente de la Petersburg de la sfârșit de octombrie și început de noiembrie, 
care a fost amplificat de drumul spre Moscova.

22 Ilinskii I., Notationes quotidianae / Повсядневные записки, Arhiva de Stat a Actelor Vechi a Rusiei 
din Moscova, fond 181, ms. nr. 388, f. 16 об. Această însemnare este extrem de importantă, deoarece 
aruncă lumină asupra părerii eronate, răspândite mai ales de scriitori, precum că Maria, fiica lui 
D. Cantemir, ar fi pierdut sarcina. Nota lui I. Ilinskii, demonstrează fără dubii că a pierdut copilul 
nu fiica, ci soția principelui – Anastasia, deoarece formula de adresare pentru ea era „cneaghinea” 
(княгиня) adică soție de cneaz (așa cum apare în însemnare), în timp ce pentru Maria, ca fiică 
de principe sau cneaz era – „cneajna / cneajina” (княжна). Vezi mai detaliat: Eșanu Andrei, Eșanu 
Valentina. Considerații privitoare la demnitatea prințesei Maria Cantemir. În: Idem, „Moștenirea 
culturală a Cantemireștilor”. Studii, Chișinău, 2010, p. 177-187. Цвиркун В. Биография Марии 
Кантемир. Вымыслы и руальность. În: „Factorul feminin în istorie / Womenʼs Factor in History / 
Женский факторв истории. Culegere de studii și documente”, Chișinău, 2012, p. 419-420.

23 În 2008 la o primă încercare de a contura o biografie a Mariei Cantemir în urma lecturii edițiilor 
incomplete ale „Notationes cotidianae” de Ivan Ilinskii, am arătat în mod eronat că Maria nu a mers 
până la Astrahan.
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3.  A citit oare Maria Cantemir „Istoria Ieroglifică” a lui D. Cantemir?

Prin punerea în valoare prin ediții și investigații a „Istoriei Ieroglifice” a lui 
Dimitrie Cantemir, s-a constatat că această operă poate fi calificată drept primul 
roman în literatura română, dar și în egală măsură veritabil studiu istoric, care a fost 
finalizat prin anul 1705. Se mai discută și astăzi ce scopuri a urmărit principele învățat 
prin întocmirea acestei lucrări pline de satiră și sarcasm, un lucru rămâne aproape 
unanim recunoscut și anume: dintr-o cauză sau alta, fie că nu a dorit autorul, fie că 
așa s-au sedimentat lucrurile în activitatea cărturarului, nimeni dintre contemporanii 
săi nu a citit această scriere literară, drept urmare fiind apreciată ca una de uz 
personal 24. Această operă a fost descoperită și publicată mult mai târziu, prima ediție 
fiind realizată la București în 1883 în seria Operele Princepelui Demetriu Cantemiru, 
tomul VI. Scrierea va avea parte de ediții mai solide în 1957 25 și 1965 26. Într-un 
studiu recent apărut 27, în care este prezentată o interesantă panoramă a atmosferei 
în care a fost elaborat romanul, dar și scopurile urmărite de principele D. Cantemir, 
acesta fiind definit drept manifest politic, autorul studiului monografic la care ne 
referim mai afirmă că acesta a fost un „mijloc de propagare a ideilor sale” și că el a 
fost unul de sertar și nu l-a citit nimeni.

În procesul continuu de investigații și aprofundări în moștenirea Cantemi-
reștilor am revenit la unele publicații mai vechi și mai noi, care m-au determinat cel 
puțin să-mi pun întrebarea: într-adevăr nu a citit nimeni în epocă romanul „Istoria 
Ieroglifică”?

Deși se consideră că „Istoria Ieroglifică” a rămas uitată și necunoscută de 
nimeni în Rusia în afară de D. Cantemir, totuși un document din epocă, fiind vorba 
de „Vita et Elogium Principis Demetrii Cantemyrii/Viața și Elogiul Principelui 
Dimitrie Cantemir” întocmit în 1726 de Ivan Iliinskii, fostul secretar al cărturarului 
la rugămintea Academiei din Berlin, în lista de lucrări anexată figurează la punctul  7 
și „Ieroglifica”, adică Istoria Ieroglifică 28, de unde conchidem că lucrarea în cauză 
rămânea în vizorul urmașilor săi care l-au însărcinat pe cărturarul rus să întocmească 
„Vita…”. Totodată mai sunt și alte surse, de astă dată indirecte care par să confirme 
că „Ieroglifica” nu a fost trecută cu vederea nici de Maria Cantemir. 

Astfel, din studiile care însoțesc traducerea în limba română a corespondenței 
prințesei Maria cu fratelele ei Antioh, pe atunci ambasador și reprezentant al curții 
imperiale ruse la Londra, apoi și la Paris reiese că prințesa noastră cunoștea într-o 

24 Crețu B., Inorogul la porțile Orientului. Bestiarul lui Dimitrie Cantemir, Chișinău, 2021, p. 14.
25 Д. Кантемир, История Иероглификэ. Eд. ынгрижитэ де И.К. Вартичян, Кишинэу, 1957, п. 410.
26 Istoria Ieroglifică. Editi̧e îngrijită și studiu introductiv de P.P. Panaitescu, I. Verdeș, București, 1965.
27 Crețu B., Inorogul la porțile Orientului. Bestiarul lui Dimitrie Cantemir, Chișinău, 2021, p. 26-37.
28 Pop. E., Dimitrie Cantemir și Academia din Berlin, în: „Studii”. Revistă de Istorie, 1969, nr. 5, 

p.  840-844.
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anumită măsură conținutul acestei „Istorii…” în limba română. Dintre scrisorile 
păstrate și publicate, or o bună parte dintre acestea nu s-au păstrat sau nu au fost 
descoperite, cea mai timpurie este datată cu 11 (22) februarie 1732, pe când ultima 
purta data de 12 aprilie 1744. Cei care s-au aplecat asupra acestei moșteniri epistolare, 
or aceste scrisori sunt unicele scrieri rămase de la Maria, remarcă vastul orizont 
intelectual și cultural al prințesei noastre, interesul ei față de noutățile editoriale (de 
altfel, carte de bună calitate sub raport științific și cognitiv), care apăreau pe atunci 
în Occident, solicitând multe dintre acestea fratelui ei 29. Printre altele, în stilul și 
forma de expunere din scrisorile prințesei este remarcat și subliniat „...limbajul 
aluziv din texte, numele criptate ca în „Istoria Ieroglifică” a lui D. Cantemir 30. 
Aceiași paralelă cu opera tatălui ei este sesizată și într-un alt studiu inclus în același 
volum publicat la Iași: „...Însemnările Mariei Cantemir aduc date despre moravu-
rile acelei lumi, în tablouri menite să-i potolească poetului dorul de țară adesea în 
cheie «ieroglifică»” 31. De la asemenea asociații sau reflecții până a intui cel puțin că 
prințesa Maria Cantemir ar fi putut citi „Istoria Ieroglifică” a tatălui său, lucrare pe 
care o luase în Rusia unde a fost mult mai târziu descoperită, mai rămânea un pas.

Întradevăr, manuscrisul „Istoriei Ieroglifice” pare să fi rămas intact timp de 
aproape 180 ani, or pe paginile acestea așa cum le trecuse pe curat autorul nu s-a 
aflat nici o însemnare care ar fi trădat atingerea din partea vreunui eventual cititor. 
Cu toate acestea, unele pasaje din epistolele prințesei către prințul Antioh par să arate 
contrariul și anume că Maria a putut să se inspire din opera lui Dimitrie Cantemir, în 
care personajele sunt cifrate prin întreg spectrul de nume ale bestiarului cantemirean. 
La același procedeu, se pare, a recurs prințesa Maria în corespondența cu fratele ei. 
Chiar în una din primele scrisori din 20 martie 1733 pe care o expedia la Londra, în 
care domnița Maria îi relata lui Antioh despre pașii întreprinși în vederea rezolvării 
problemei partajării moștenirii tatălui lor 32, aceasta a recurs la limbajul ieroglific, 
utilizând în raport cu numele lui Aleksei Mihailovici Cerkasskii (socrul fratelui 
său Constantin Cantemir, care era pe atunci membru al cabinetului de miniștri al 
Rusiei) porecla „жаба” (broască râioasă), iar pe fiica acestuia Varvara Alekseevna 
Cerkasskaia 33 drept „тигрица” (tigroaică): „...Am primit de asemenea șase pachete 

29 Prima dată a fost descoperită și publicată această corespondență de academicianul rus Л.Н. Майков, 
Княжна Мария Кантемирова, в журн.: «Русская старина», Спб., 1897. Acestea au fost traduse 
în română și publicate relativ recent cu o seamă de studii explicative și în același timp interpretative 
de o bună ținută științifică: Prințesa Cantemir. Portret de epocă și corespondență inedită. Îngrijirea 
ediției L. Ivanov, trad. Marina Vraciu, Iași, 2005, 273 p.

30 Ibidem, p. 12.
31 Ibidem, p. 243.
32 Eșanu Andrei, Eșanu Valentina, Maria Cantemir (1700-1757). În: „Dinastia Cantemireștilor. Secolele 

XVII-XVIII”. Coord. A. Eșanu, Chișinău, 2008, p. 462-477.
33 Varvara Alekseevna Cerkasskaia a fost dragostea din fragedă tinerețe al lui Antioh Cantemir, dar 

cu  care nu s-a mai căsătorit.
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de tutun și le-am împărțit cu tigroaica. Dumneavoastră, poate, n-o să vă placă faptul 
că nu i le-am dat ei pe toate” 34.

Într-o altă epistolă din 23 iunie 1733, pe contele Ernst Johann von Biron, luat la 
curte de împărăteasa Anna Ioannovna chiar în anul încoronării sale 1730 și favorit al 
Majestății Sale, care s-a ocupat de fapt de cele mai importante probleme politice ale 
Imperiului Rus, prințesa Maria îl categorisește drept „Всесильнный” (Atotputer-
nicul) 35 și „Первый” (Primul): „...Imaginați-vă că nu dispun de mijloace să stau în 
Petersburg, iar pentru a merge la Peterhof trebuie să am echipaj. Îmi pun speranțele 
în prințesa Romodanovskaia, în Atotputernicul și ocrotitorul Dumneavoastră pentru 
care mi-ați dat scrisoare de recomandare”.

Dintr-o cauză sau alta, pentru ca să păstreze în taină numele persoanei la care s-a 
referit, prințesa noastră o numește „Elena” 36 pe soția fratelui său Constantin Cantemir, 
deși aceasta purta numele de Anastasia Dmitrievna Golițâna, fiica cneazului Dmitrie 
Golițân, mare om de stat al Rusiei în perioada lui Petru I și a Annei Ioannovna. 
Deosebit de grăitoare în sistemul de exprimare voalată este scrisoarea lui Antioh către 
Maria din 12 (23) martie 1741, în care Antioh preluând aceeași formă de exprimare 
arăta: „Mi-e greu să mă dumeresc în cele ce mi-ați scris, pentru că nu înțeleg cum 
de-a nimerit acest unchi al tigroaicei la Sf. Petru, că doar prin sarcinile de serviciu a 
fost trimis undeva mai departe, după cum el însuși îmi scria. Nu pot de asemenea să 
înțeleg, cum de s-a avântat în zbor țestoasa, alături de icar 37. Un om atât de cumpătat 
n-ar trebui să-și uite obligațiile pe care le are față de casa imperială 38 ”. Cu altă ocazie, 
când era vorba de încercările lui Matei Cantemir, un alt frate al ei, să se căsătorească, 
Maria a făcut totul pentru a zădărnici pețirea acestuia la „Haraika” 39, în argoul din 
epocă însemnând o văduvă. Prințesa Maria a recurs la porecle și în raport cu mama 
sa vitregă Anastasia Trubețkaia-Cantemir în anii, când relațiile cu aceasta din urmă 
erau destul de tensionate din cauza unor pretenții exagerate ale acesteia din urmă la 
anumite părți din moștenirea rămasă de la soțul ei Dimitrie Cantemir. 

Asemenea mostre, spicuite din corespondența dintre cei doi urmași ai lui Dimitrie 
Cantemir, par să ne îndreptățească să emitem ipoteza că prințesa Maria Cantemir a citit 
câte ceva din „Istoria Ieroglifică”. Or, pe când ajungea în Rusia, prințesa Maria avea 11 
ani și la sigur cunoștea limba română din familie, limbă în care comunica mai curând 
cu slugile ei din Moldova. Printre altele, ținem să amintim că și cățelușa prințesei era 
poreclită românește „Perla”.

34 Prințesa Cantemir. Portret de epocă și corespondență inedită. Îngrijirea ediției L. Ivanov, trad. 
Marina Vraciu, Iași, 2005, p. 173.

35 Ibidem, p. 177.
36 Ibidem, p. 181.
37 După părerea editorilor (Ibidem), Antioh Cantemir l-ar fi avut în vedere pe A.P. Bestiujev-Riumin, 

important om politic rus din epoca lui Petru I, Anna Ioanovna și Elizabeta Petrovna, în perioada 
anilor 1734-1740 rezident al coroanei ruse în Danemarca. Prințesa Cantemir. Portret de epocă și 
corespondență inedită. Îngrijirea ediției L. Ivanov, trad. Marina Vraciu, Iași, 2005, p. 141.

38 Ibidem, p. 205.
39 Ibidem, p. 118.
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4.  A circulat oare „Divanul...” lui D. Cantemir și la est de Prut?

În decurs de mai mulți ani, am întreprins mai multe investigații privind moște-
nirea științifică și culturală a lui Dimitrie Cantemir. Acestea s-au concetrat mai cu 
seamă asupra a două probleme: valorificarea și aprecierea critică a mai multor dintre 
operele sale 40, iar cea de-a doua direcție de cercetare a cuprins o serie de lucrări, 
în care a fost urmărit procesul de receptare și circulație a scrierilor marelui nostru 
cărturar în spațiul etnic și cultural românesc de la hotarul sec. XVII-XVIII încoace, 
inclusiv în stânga Prutului, ulterior Basarabia 41. Or, cele mai multe dintre lucrările 
lui D. Cantemir au fost elaborate în timpul aflării sale în străinătate. Mai mult, chiar 
și cele elaborate în Moldova, cu excepția „Divanului…” au ajuns în Rusia odată cu 
retragerea lui D. Cantemir după campania de la Prut a lui Petru I.

Investigațiile noastre au arătat că unele lucrări ale lui D. Cantemir au avut o 
circulație destul de intensă în spațiul indicat mai sus, fiind vorba în primul rând de 
„Descrierea Moldovei”, care a ajuns în această regiune încă de la sf. sec. XVIII, 
dar mai ales în sec. al XIX-lea prin edițiile în limbile germană (1771), rusă (1789) 
și cea română (1825) 42. Mai mult, încă în prima jumătate a secolului al XIX-lea în 
Basarabia ajung exemplare ale edițiilor de la Iași a unor opere cantemirene – de 
exemplu, în biblioteca mănăstirii Noul Neamț, fiind vorba de „Scrisoarea Moldovei” 
(Tipografia Mănăstirii Neamț, 1825) și de cele două tomuri ale „Hronicului romano-
moldo-vlahilor” (Iași, Tipografia Mitropoliei, 1835-1836)43.

Prima dintre lucrările lui D. Cantemir tipărită la Iași în 1698 a fost „Divanul sau 
gâlceava înțeleptului cu lumea, sau județul trupului cu sufletul”, care s-a bucurat de 
căutare în țările române, ajungând în mai multe colecții particulare și în biblioteci 
mănăstirești în scurtă vreme după apariție 44. Întrucât tirajul acestei lucrări era unul 

40 Dimitrie Cantemir, Principele Moldovei, Descrierea stării de odinioară şi de astăzi a Moldovei. Studiu 
Introductiv, notă asupra ediţiei şi note de Valentina şi Andrei Eşanu. Traducere din limba latină şi indici 
de Dan Sluşanschi. Bucureşti, Institutul Cultural Român, 2007, 407 p. Dimitrie Cantemir. Despre numele 
Moldaviei: în vechime şi azi • Istoria moldo-vlachică • Viaţa lui Constantin Cantemir  • Descrierea stării 
Moldaviei: în vechime şi azi. Editarea textului latinesc, aparatul critic şi indicii Florentina Nicolae, 
Traducere din limba latină Ioana Costa, Studiu introductiv Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, Bucureşti, 
Academia Română - Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2017, CLI + 1736  p. Dimitrie Cantemir, 
Cuvânt Panegiricesc de laudă Marelui Mucenic Dimitrie din Tesalonic … 1719 / Слово Панегирическое 
в похвалу Великомученика Димитрия Фессалонитскаго … 1719. Ediție îngrijită, studiu introductiv și 
traducere de acad. Andrei Eșanu și dr.Valentina Eșanu, Iași, Doxologia, 2017, 82  p. Dimitrie Cantemir, 
Descrierea stării de odinioară și de astăzi a Moldovei. Studiul introductiv, note și iconografie de Andrei 
și Valentina Eșanu. Traducere în limba latină de Dan Slușanschi, Chișinău Editura Știința, 2019, 392 p.

41 Vezi de exemplu Eșanu Andrei, Eșanu Valentina, Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir în cultura 
europeană, Chișinău, 2004; Idem, Moştenirea culturală a Cantemireştilor, Chişinău, Ed. Pontos, 2010, 
212 p.; Idem. Cantemiriana. Noi contribuții, Chișinău, 2021, 268 p.

42 Eșanu Andrei, Eșanu Valentina, Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir în cultura europeană, 
Chișinău, 2004.

43 Cereteu Igor, Valori cărturărești din Biblioteca Mănăstirii Noul Neamț: (tipărituri din secolele XVI-
XX), Chișinău: Lexon-Prim, 2021, p. 223, 226, 227.

44 Ilieș Aurora, Adam Marieta, Date noi despre circulația și cititorii operei lui Dimitrie Cantemir 
„Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea, în: „Studii”. Revista de Istorie, 1973, nr. 5, p. 999-1023.
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destul de redus, nu rareori această scriere era copiată de unii dintre cititori, care 
doreau mult să o aibă și să o lectureze mereu. Drept urmare, multe din bibliotecile 
mari moderne din România au în posesie câte unul sau mai multe exemplare ale 
acestei ediții și copii manuscrise ulterioare, fapt care denotă o circulație susținută 
a acestei opere în spațiul românesc. În urma investigațiilor s-a constatat că această 
lucrare a cunoscut o anumită circulație și în ținuturile din stânga Prutului, adică în 
Basarabia. Astfel, pe un exemplar al acestei ediții aflăm următoarea însemnare: „Să 
să știia cîndu au stricat turcii pace cu muscalii, că eu Lupu fiul lui Vasile uricar eram 
diac la Tighine, trimis de Neculai vodă (Mavrocordat – n.n.). Thighine, let 7217 
(1709), aprilie” 45. Un alt exemplar al operei cantemirene a ajuns și la Cernăuți, fapt 
care reiese din însemnarea posesorului: „Să să ștei cînd au înpușcat turcii pi Hagi 
Mustafa beșleaga di Cernăuți în zălili Mării Sale Matei (Ghica – n.n.)” 46.

Cel mai frecvent apar persoane care au posedat exemplare ale „Divanului…” la 
Hotin, fapt despre care mărturisesc unele însemnări din epocă: „V dini Ion Grigori 
Ghica voievod, bojeiu milostiu gospodari zemli moldavskoi (formulă cu caractere 
slavone - n.n.), în dzileli Mării Sali au murit badea Lupul diiacul și Sandul brat 
lui, și mi-au fost veri primari mii ficiori din 2 frați. Și ii au murit de ciumă aicea 
la Hotin la velet 7238 (1730) avgust 19, miercuri. Și aicea capichihai au fostu u 
Hotin, Lascar vel Pitar. Eu Ursul am scris, iscal (iscălit – n.n.)” 47; „Vă dni Io Grigori 
Ghica voiavoda, întru dzilili Mării Sali murindu văru-mieu Lupul diiacu – sîn (fiul – 
n.n.) uricariului Vasilii – de ciumă, aicea la Hotin și slujindu eu la dumnialui Lascar 
Carabudzas, capichihae și nehiindu altu diiacu m-au făcutu diiac pe mini în locul 
Lupului, văru-mieu, aicea în Hotin, la zurbali, cînd au pus turcii pe sultan Mahmutu 
împăratu, în velet 7239, ghenarie 1 (1731)” 48. 

Pe un alt exemplar al aceleiași tipărituri s-a păstrat o altă inscripție relevantă 
pentru subiectul nostru: „În această sfântă carti am cetit și eu (cari esti vrednică de 
mari laudă) mai vârtos și folositoari de suflet. Dacă însă va ceti-o oricare față cu 
luare aminti și păzind cariva celi cuprinsă, numai că îndoială nu rămîni că va fi fără 
prihană și va dobîndi celi făgăduiti. La anul 1822, noiembrie 7, în Hotin”49. În studiul 
citat se mai arată că un exemplar al „Divanului…” tipărit la Iași în 1698 a fost și în 
posesia mitropolitului Moldovei Iosif Naniescu 50. Întrucât acest înalt prelat român 
este originar din Basarabia (născut în satul Răzălăi din apropriere de or. Bălți), am 
putea admite că această carte a procurat-o ori a aflat-o pe undeva în provincia natală 
până la stabilirea sa peste Prut în 1831.

45 Ibidem, p. 1012.
46 Ibidem, p. 1013.
47 Ibidem, p. 1013.
48 Ibidem, p. 1013.
49 Ibidem, p. 1008.
50 Ibidem, p. 1006.



201

Aceste exemplare care au circulat în spațiul basarabean au ajuns în cele din 
urmă în marile biblioteci din România.

Totodată, examinând o serie de codice care au circulat sau care au fost întocmite 
în această provincie românească stăpânită de Imperiul Țarist, ne-a atras atenția unul 
copiat în 1844 în limba română, întitulat „Cărtișoară cu stihurele”, care aparținea lui 
„Ioan Enachi (Enacu), blănar gălățean”, adică din orașul Galați. Puțin mai târziu, în 
1846 acest mic codice a trecut conform notei posesorale personale la „chir Iordache 
Ivanovici din Comrat”, pentru ca în 1851 să ajungă la Chișinău, aparținând de astă 
dată unui oarecare Dimitrii Egorovici în urma donației făcute de către negustorul 
„hagi Ianic”. Anume acest manuscris, care a circulat după cum vedem și în Basarabia, 
cuprinde pe lângă „Precuvântarea autorului” două compartimente care ne interesează 
direct, deoarece acestea au tangență vizibilă cu lucrarea lui D. Cantemir „Divanul...”: 
„Mustrarea trupului de la suflet” (f. 23v) și „Trupul către suflet” (f. 24) 51. În aceste 
pagini sunt expuse, se pare, într-o formă rezumativă secvențe din această scriere 
cantemiriană tipărită la 1698, ceea ce ne face să înaintăm ipoteza că într-o anumită 
formă, fie comprimată, fie aluzivă, pe meleagurile basarabene au ajuns și pe această 
cale ecouri ale scrierii lui D. Cantemir arătate mai sus.

Acest manuscris a rămas la Chișinău sau poate în altă localitate din Basarabia până 
în ultimele decenii ale secolului XIX, când a fost preluat de cunoscutul om de știință 
Polihronie Sârcu și inclus în colecția sa de cărți manuscrise din secolele XIII-XIX. 
După moartea sa, această colecție de peste 80 de codice, între care și „Cărtișoara...” 
la care ne-am referit mai sus, a fost achiziționată de biblioteca Academiei Imperiale 
de Științe din Sankt-Petersburg, unde se păstrează până în prezent 52.

Din exemplele aduse mai sus tragem concluzia că în ținuturile din estul Moldovei 
de la Cernăuți până la Tighina și Comrat a circulat și a fost gustată de cititori, și 
prima dintre lucrările lui Dimitrie Cantemir, „Divanul…” tipărit la Iași în 1698.

A POST-SCRIPTUM  TO CANTEMRIANA (CONTROVERSIAL ASPECTS)

The following Post-scriptum includes a couple of aspects linked to the life and 
activity of some members of Cantemir dynasty. The authors try especially to answer 
some questions that still puzzle the scientific and literature circles, précising the 
birthday (19th of August 1700) of princess Maria Cantemir; rejecting with convincing 
evidence the idea that princess Maria Cantemir had intimate relations with the 
emperor Peter I of Russia; bringing forth in the third compartment a hypothesis 
that the same daughter of Dimitrie Cantemir, knowing Romanian language, read the 

51 Pelin Valentina. Manuscrise românești din secolele XIII-XIX în colecții străine (Rusia, Ucraina, 
Bielorusia). Catalog, Chișinău, 2017, p. 312, nr. 307.

52 Ibidem, p. 312, nr. 307.
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novel „Istoria Ieroglifică” written by the Moldavian prince; and showing in the final 
sequence through particular examples that the philosophical writing „Divanul…” 
by D. Cantemir circulated in XVIIIth – first half of XIXth century also in the lands 
between Prut and Dniester.

Keywords: Princess Maria Cantemir, Emperor Peter I, Persian campaign, medieval 
novel, philosophical writing.
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Vlad MISCHEVCA

DOMNII FANARIOŢI DIN MOLDOVA ŞI 
ŢARA ROMÂNEASCĂ (1711–1821)

Secolul al XVIII-lea nu se prezintă unitar din punctul de vedere al presiunii 
economice otomane asupra Țărilor Române, fiind divizat de anul 1774, după care 
s-a resimțit mai acut impactul factorului fanariot 1, pe fundalul agravării situației 
socioeconomice și prin imixtiunile Porții în activitatea domnilor greci și al integrității 
teritoriale a Principatelor de la Nord de Dunăre. Această perioadă din istoria Moldovei 
și Țării Românești, numită tradițional în istoriografie – „fanariotă”, se caracterizează 
printr-o subordonare și mai pronunțată a activității politice a domnilor intereselor 
Porții și a presiunilor diplomatice și militare din partea Marilor Puteri.

Odată cu sfârșitul primei domnii în Moldova a grecului Nicolae Mavrocordat din 
cartierul Fanar al Constantinopolului (noiembrie 1709 – noiembrie 1710; descendent, 
prin mamă, al lui Alexandru Lăpușneanu), se încheie perioada numită „prefanariotă”, 
când grecii fanarioți veneau la domnie doar sporadic. Cea de a doua domnie a lui în 
Țara Moldovei (1711-1715) și prima în Țara Românească (1716) au pus începutul 
propriu-zis al „epocii fanariote”, când grecii, dregători în serviciul Porții și promotori 
ai intereselor turcești, s-au perindat la tronurile Principatelor Române până la 1821.

În așa-numita epoca Fanarului, când grecii fanarioți au dominat sistemul 
politic în Țările Române, instituția domniei a fost extrem de instabilă, demonstrând 
o mobilitate extremă în sensul schimbării dese sau al pendulării voievozilor din 
scaunul domnesc al Moldovei în cel al Țării Românești și viceversa 2. 

Considerăm că s-au perindat 30 de domni (reieșind din activitatea lor de facto 
în Principatele Române, fiind nominalizați de jure de către Poarta Otomană), având, 
în general, domnii destul de scurte (de unul-doi sau trei, rareori mai mult de patru 
ani, deși existase și domnii efemere de câteva luni), ale reprezentanților celor 11 
mari clanuri familiale din Constantinopol (și nu doar): Mavrocordat (6), Ghica (5), 
Callimachi (4)3, Racoviță (3), Suțu (3), Caragea (2), Moruzi (2), Ypsilanti (2); iar 

1 Despre termenul „fanariot”, de când există acest cuvânt în dicţionare a se vedea: Bouchard J., Depuis 
quand existe le terme „Phanariote”, în: εισήγηση στη συνάντηση εργασίας Normative knowledge 
in  the age of the Greek hominess novi in the Ottoman Empire (30/11/2012 – 01/12/2012), Berlin, 
http://www.sfb-episteme.de/_media/Veranstaltungsmaterlialien/C06/Workshop_Regelwissen/
Bouchard.pdf?1370250215 (accesat 02.02.2017).

2 Soutzo D.S., Les familles princières grecques de Valachie et de Moldavie, În: “Symposium. L’époque 
Phanariote”, Institutul de Studii Balcanice, Salonic, 1974, p. 237; Sturdza M.-D., Dictionnaire 
historique et généalogique des grandes familles de Grèce, d’Albanie et de Constantinople. Paris, 
1983, p.  151.

3 Scarlat Al. Callimachi a reușit doar în a treia sa numire în scaunul Moldovei să ocupe efectiv tronul 
țării (1812-1819. Deoarece, fiind numit de turci în august - octombrie 1806 și 1807-1810, așa și nu a 
putut ajunge în Moldova și nu a ocupat efectiv domnia.
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Mavrogheni, Ruset (Rosetti), Hangerli – câte unul 4. Pe parcursul acestui secol al 
cărui caracteristici au fost războaiele rușilor și austriecilor cu turcii duse, în fond, 
pe teritoriul Principatelor Române, au existat numeroase perioade de căimăcămii 
temporare și ocupații militare străine, când domnii nu-și mai puteau exercita 
funcțiile. Astfel, pe tronurile de la Iași și București domnii fanarioți s-au urcat de cca 
70 de  ori 5. 

De observat că 14 domni ai Fanarului constantinopolitan au domnit în ambele 
Principate:

1. Ghica Grigorie Al. (III)6

2. Ghica Grigorie M. (II)7

3. Ghica Matei Gr.8

4. Ghica Scarlat Gr.9

5. Mavrocordat Constantin N.10

6. Mavrocordat Nicolae Al.11

7. Moruzi Alexandru C.12

8. Racoviță Cehan Constantin M.13

9. Racoviță Cehan Mihail I.14

4 Doar Constantin Hangerli domnise efectiv în Țara Românească între anii 1797-1799; deoarece nu-l 
putem considera domn al Moldovei, decât nominal, pe Alexandru Hangerli – numit de Poartă în 
martie 1807, când Principatele erau ocupate de Rusia. 

5 Neagu Djuvara indică cifră de 31 domni, care au urcat de 75 ori tronul celor două țări. – Djuvara  N., 
Între  Orient şi Occident. Ţările Române la începutul epocii moderne (1800-1848). Bucureşti: 
Humanitas, 1995, p. 32.

6 Domn al Moldovei: martie 1764 – ianuarie 1769, septembrie 1774 – octombrie 1777; Domn al Țării 
Românești: octombrie 1768 – noiembrie 1769.

7 Domn al Moldovei: septembrie 1726 – aprilie 1733, noiembrie 1735 – septembrie 1739, octombrie 
1739 – septembrie 1741, aprilie 1747 – aprilie 1748; Domn al Țării Românești: mai 1733 – noiembrie 
1735, aprilie 1748 – august 1752.

8 Domn al Țării Românești: august 1752 – iunie 1753; Domn al Moldovei: iunie 1753 – februarie 1756.
9 Domn al Moldovei: martie 1757 – august 1758; Domn al Țării Românești: august 1758 – iunie 1761, 

august 1765 – decembrie 1766.
10 Domn al Țării Românești: octombrie – noiembrie 1730, octombrie 1731 –  mai 1733, noiembrie 1735  – 

septembrie 1741, iulie 1744 – aprilie 1748, februarie 1756 – august 1758, iunie 1761 – martie 1763; 
Domn al Moldovei: mai 1733 – noiembrie 1735, septembrie 1741 – iulie 1743, aprilie 1748 – august 
1749, iunie 1769 – decembrie 1769.

11 Domn al Moldovei: noiembrie 1709 – noiembrie 1710, noiembrie 1711 – decembrie 1715; Domn al 
Țării Românești: decembrie 1715 – noiembrie 1716, martie 1719 – septembrie 1730.

12 Domn al Moldovei: martie 1792 – ianuarie 1793, septembrie 1802 – august 1806; Domn al Țării 
Românești: ianuarie 1793 – august 1796, ianuarie 1799 – octombrie 1801.

13 Domn al Moldovei: august 1749 – iunie 1753, februarie 1756 – martie 1757; Domn al Țării 
Românești: iunie 1753 – februarie 1756, martie 1763 – ianuarie 1764.

14 Domn al Moldovei: septembrie 1703 – februarie 1705, iulie 1707 – octombrie 1709, decembrie 1715 – 
septembrie 1726; Domn al Țării Românești: octombrie 1730 – octombrie 1731, septembrie 1741 – 
iulie 1744.
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10. Rosetti (Ruset) Manuel Giani15 
11. Suțu Alexandru N.16

12. Suțu Mihail C. (I)17

13. Ypsilanti Alexandru I.18

14. Ypsilanti Constantin Al.19

Până la mijlocul secolului al XVIII-lea domnii au fost desemnați din trei clanuri 
familiale: Mavrocordat, Racoviță și Ghica, toți fiind înrudiți cu Mavrocordații, care 
erau, prin linia maternă, descendenți din Alexandru cel Bun. Iar cele cinci domnii în 
Principatele Române ale lui Mihai Racoviță (între 1703-1744) au avut o durată de 
aproape două decenii.

Reamintim că nu toți domnii epocii fanariote au fost de etnie greacă. Astfel, soția 
lui C. Ypsilanti era descendenta lui C. Brâncoveanu – Elisaveta (Safta) Văcărescu, iar 
despre familia Callimachi C. Sion scria următoarele: „Moldoveni drepți, țărani răzeși 
de la Dorna și Câmpu-Lung, din ținutul Sucevei, unde Ioan vodă Theodor Calimah au 
fost născut;... dreapta lor poreclă era Calmâș (Kalmâș).”20 Cu mai recentele precizări ale 
istoricului Ștefan S. Gorovei, credem că discuția privind originea familiei Callimachi 
poate fi socotită încheiată: „Începuturile ei pot fi așezate tocmai spre 1600-1620, în 
boierimea orheiană căreia îi aparținea Bene de Highidiș.”21 

Totodată, nu toți cei din Fanar sunt  fanarioți. Formarea nucleului inițial al acestor 
clanuri – caste este încă parțial necunoscută. Pe la începutul secolului la XVIII-lea 
existau 19 familii patriciene. Dragomanatul și domnia în Principatele Române deter-
minase apariția socio-politică a fanarioților. Altoirea unor familii fanariote pe case 
nobiliare moldovenești și muntene a pecetluit sinergia, chiar simbioza celor două 
grupuri până la Revoluția greacă.22 După 1821, fanarioții au acceptat alte provocări 
și și-au diversificat activitățile. Percepția negativă a fanarioților în rândul grecilor și 
românilor poate fi observată în izvoarele călătorilor străini încă din secolul XVIII, 

15 Domn al Țării Românești: mai 1770 – noiembrie 1770; Domn al Moldovei: aprilie 1788 – martie 
1789.

16 Domn al Moldovei: iunie 1801 – septembrie 1802; Domn al Țării Românești: noiembrie 1818 – 
ianuarie 1821.

17 Domn al Țării Românești: iulie 1783 – martie 1786, martie 1791 – decembrie 1792, octombrie 1801 – 
mai 1802; Domn al Moldovei: februarie 1793 – aprilie 1795.

18 Domn al Țării Românești: septembrie 1774 – ianuarie 1782, august 1796 – noiembrie 1797; Domn 
al Moldovei: ianuarie 1787 – aprilie 1788.

19 Domn al Moldovei: martie 1799 – iunie 1801, decembrie 1806 – august 1807; Domn al Țării 
Românești: august 1802 – august 1806, octombrie 1806 – august 1807.

20 C. Sion, Arhondologia Moldovei. Amintiri şi note contimporane / Prefață de Gh. Ghibănescu, Iași, 
1892, p. 137-138.

21 Gorovei Şt. S., Contribuţii la genealogia familiilor Tăutu şi Callimachi, În: „Analele Ştiinţifice” ale 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. (Serie Nouă) Istorie, Tom LIX, 2013, p. 116.

22 Bouchard J., Perception des Phanariotes avant et après Zallony, În: Joëlle Dalègre, Cécile Folschweiller 
et Georges Kostakiotis (dir.), „Cahiers balkaniques”, 42, 2014, Grèce-Roumanie : héritages communs, 
regards croisés, p. 70.



206

dar s-a cristalizat după publicarea diatribei de Marc-Philippe Zallony (1824), și tra-
ducerea acestei calomnii în greacă și română.23 

În răstimpul unui secol au existat nu mai puțin de câte aproximativ 40 de 
nominalizări otomane de domni în Valahia și în Moldova. Iar otomanii fixaseră, 
practic, durata unei domnii la trei ani, iar din 1802 – șapte ani, pentru înnoirea căreia 
trebuia plătită o sumă importantă numită mucarer, pe lângă mucarerul mic, care se 
plătea în fiecare an. La acestea se adaugă peșcheșurile oficiale, al căror număr și 
cuantum dea lungul anilor a crescut considerabil.

Noi forme de manifestări restrictive în epoca fanariotă se prezintă a fi: abrogarea 
dreptului Principatelor Române de a întreține legături diplomatice cu alte state, 
desființarea oștirii pământene, întărirea monopolului otoman asupra exportului 
produselor economice și desconsiderarea inviolabilității teritoriului celor două țări 
române în virtutea vechilor privilegii acordate inițial de către Imperiul Otoman. 
Domnii fanarioți de la Iași și București erau echivalați în protocolul otoman pașalelor 
cu două tuiuri, coroana fiind înlocuită de „cucă” (kuka, căciulă înaltă, împodobită cu 
pene de struț, pe care o purtau în semn de distincție anumiți demnitari otomani și 
domnitorii români în timpul ceremoniilor de învestitură).

N. Iorga vine cu o caracterizare a stăpânirii fanariote în Principatele Române, 
care însemna pentru o sută și ceva de ani un obicei otoman de a așeza pe tronurile 
românești „prinți greci sau grecizați, unii pe jumătate grecizați numai, care veneau 
din Constantinopol, din Fanar, după ce fuseseră funcționari otomani, mari dragomani, 
sau dragomani ai flotei mai pe urmă, cu tot elementul comun”, existând deosebiri 
hotărâtoare între cele trei faze ale așa-numitei epoci fanariote: I. Până la 1768 – 
fanariotismul de tradiție românească; II. 1768-1774 – fanariotismul filosofic, al 
raționamentului politic european; III. 1774-1821 – fanariotismul național grecesc, 
care intrase în contradicție cu societatea românească, deoarece la Iași și București îi 
acceptau pe fanarioți ca „domni care să facă pe filozofii francezi, dar nu pe grecii cu 
program național grecesc.”24 Totuși, perioada anilor Războiului ruso-turc din 1768-
1774, când Principatele s-au aflat sub ocupația militară rusă, poate fi considerată una 
tranzitorie (elitele române au încercat încă să demonstreze Ecaterinei II drepturile 
și vechile privilegii ale țărilor lor, poziționate sub suzeranitatea otomană în baza 
„capitulațiilor”), anul de hotar rămânând 1774. 

După cum apreciază un șir de istorici contemporani (B. Murgescu, D. Dragnev, 
ș.a.), perioada aceasta n-a fost o cezură în istoria Principatelor Române, ele păstrân-

23 Zallony Marc-Philippe, Essai sur les fanariotes: où l’on voit les causes primitives de leur élévation 
aux hospodariats de la Valachie et de la Moldavie, leur mode d’administration, et les causes 
principales de leur chute; suivi de quelques réflexions sur l’état actuel de la Grèce, Marseille: 
A.  Ricard, 1824, 351  p.; Marc Philippe Zallony, Despre fanarioți / Prefață de Iorgu P. Balş, București 
(Biblioteca pentru toţi).

24 Iorga N., Istoria românilor prin călători / ed. A. Anghelescu, București: Editura Eminescu, 1981, 
p.  351.
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du-și statutul politico-juridic de state vasale neîncorporate în Imperiul Otoman.25 
„Povara  fiscală medie nu a crescut semnificativ și durabil în secolele XVII-XVIII”.26 
Astfel, odată cu instaurarea domniilor fanariote societatea românească a cunoscut o 
evoluție lentă, nefiind supusă unui regim impus la o dată precisă (1711/1716), deoarece 
nu a fost instaurat un nou regim politico-juridic, numit în istoriografie „turco-fanariot” 
sau „fanariot”, deoarece, „toate componentele dependenței Principatelor Române de 
Poartă se regăsesc și în perioada precedentă.”27 O „anticipare a regimului fanariot” 
din secolul al XVIII-lea și definită de către Florin Constantiniu drept un „experiment 
protofanariot” a fost considerată perioada anilor 1673-1685 (în Moldova) și 1673-
1678 (în Țara Românească), când grecii din familiile Cantacuzino, Ruset și Duca 
(bucurându-se de încrederea Porții) au fost numiți la cârma Țărilor Române.28 

Cum bine a subliniat Ștefan Lemny, limitele cronologice „nu au valoare absolută” 
pentru această perioadă distinctă din istoria Principatelor Române, istoricul fiind, 
totodată, de părerea că termenul de „epoca fanarioților” nu mai este acceptabil din 
perspectiva istoriografiei actuale, optând pentru termenul „regim fanariot”.29 Ne 
raliem părerii istoricilor care, reieșind din rezultatele obținute prin studierea surselor, 
dar și a opiniilor dezbătute, consideră că mai preferabil ar fi termenul „domnii 
fanariote”, remarcând că la această etapă unii domni „nu exercitau doar funcțiile 
de simple slugi fidele sultanului. Pentru a-și menține tronul, ei recurgeau la relații 
diplomatice secrete chiar și cu adversarii Porții.”30

În concepția autorității de stat otomane, ce a stat la baza numirii domnilor în 
cele două Țări Românești, a prevalat noțiunea de comunitate de aceeași confesiune 
religioasă (Millet) și nu cea etnică. Astfel, Rum Milleti (comunitatea ortodoxă) a 
Imperiului Otoman îngloba deopotrivă români, greci, dar și alte etnii de confesiune 
ortodoxă din cadrul Imperiului, fiind extinsă însăși semnificația noțiunii de „grec” 
în cea de „ortodox”.31 Ceea ce însemna că ei au reprezentat o anumită categorie 

25  Murgescu B., România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010), Iaşi: Polirom, 
2010, p. 36, 53; Dragnev D., Istorie şi civilizaţie medievală şi modernă timpurie în Ţările Române, 
Chişinău: Cartdidact, 2012, p. 182.

26 Murgescu B., România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010)…, p. 56; 
Murgescu B., Ţările Române între Imperiul Otoman şi Europa creştină, Iaşi: Polirom, 2012, p. 59.

27 Dragnev D., Istorie şi civilizaţie medievală şi modernă timpurie în Ţările Române, Chişinău: 
Cartdidact, 2012, p. 185; Cf.: Panou N., Greek-Romanian Symbiotic Patterns in the Early Modern 
Period: History, Mentalities, Institutions, în: Historical Review, vol. 3 (2003), p. 71-110, vol. 4 
(2004), p. 59-104.

28 Constantiniu Fl., O istorie sinceră a poporului român / Ed. a IV-a, Bucureşti, 2011, p. 161.
29 Xenopol A.D., Istoria românilor din Dacia Traiană / Ed. a IV-a, vol. V: Epoca fanarioților: Istoria 

modernă (partea a II-a) după manuscrisul de la Arad / ed. îngrijită de Ștefan Lemny și Alexandru 
Istrate; note și comentarii de Ștefan Lemny cu colab. Ovidiu Olar și Alexandru Istrate; postfață de 
Ștefan Lemny. – Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2020, p. 25.

30 Dragnev D., Istorie şi civilizaţie medievală şi modernă timpurie în Ţările Române, Chişinău: 
Cartdidact, 2012, p. 183, 185.

31 Turcitu Cl. V., Istorie în documente. Mavrocordaţii (1711-1786). Bucureşti: Arhivele Naţionale ale 
României & DAR Development Association, 2015, p. 13.
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elitară a ortodocșilor din păturile culte și înstărite în ierarhia otomană. Iar exemplul 
ascensiunii către începutul secolului al XIX-lea a armeanului Manuc Bey (Mirzaianț) 
este încă un exemplu de obținere a privilegiilor râvnite (titlurilor de Dragoman și 
Bei) și statutului de „om al Fanarului”, fără ca persoana să fie un etnic grec. 

Totodată, așa-zisul secol fanariot sau epocă fanariotă (1711-1821) poate fi 
numit „secolul reformelor”, întrucât de-a lungul a peste o sută de ani toate sectoarele 
vieții sociale – administrație, justiție, fiscalitate, relații agrare, biserică și cultură – 
au făcut obiectul unei ample restructurări, vizând, în ultimă instanță, instaurarea 
ordinii și modernizarea Principatelor Române. Nu în zădar, Nicolae Iorga și-a 
intitulat sugestiv volumul VII al operei sale „Istoria Românilor” – „Reformatorii”.32 
Evoluția societății românești impune apariția unor noi legi, care deschideau calea 
spre o reală modernizare și sincronizare cu Occidentul. Între 1774 și 1821, apar noi 
culegeri de texte cu caracter juridic – sinteze legislative, cum ar fi „Pravilniceasca 
Condică” (Al. Ypsilanti, 1780), „Codul Calimah” ( „Codica ţivilă a Moldovei”, 
1817), „Legiuirea Caragea” (Ioan Gheorghe Caragea, 1818). Demarează procesul 
ireversibil de renaștere a elementelor unei suveranități în plan extern și a lărgirii 
autonomiei interne. 

Grecii Fanarului, familiarizați cu ideile iluministe ale Occidentului, au fost 
ei înșiși oameni instruiți, care s-au înconjurat cu cărturari de seamă ai timpului. 
Instituția otomană, care le conferea statutul de privilegiați (cel de dragomani și 
domni în Principatele Române) și de cei mai bogați demnitari ai Porții Otomane, îi 
făcea, totodată, să fie „captivi ai sistemului”.33 Fanarioții cochetau cu ideea originii 
lor din aristocrația bizantină, pentru a-și legitima autoritatea, nicidecum pentru a 
contesta instituția care îi promova.34 

S-a atestat că în Principatele Române încă de la sfârșitul sec. al XVI-lea şi până 
la sfârșitul sec. al XIX-lea a existat o varietate a limbii grecești moderne folosită 
în Principatele Române (numită fie „parlér neogrec de Valachie” – în varianta ei 
vorbită, limba conversaţiei, fie „jargon roumanisé des chancelleries phanariotes”, 
atunci când se avea în vedere varianta elevată a acestei varietăți.35 După cum a arătat 
Lia Brad-Chisacof, analiza transferului lexical de la română la greacă şi problemele 
aferente acestuia furnizează o serie întreagă de sugestii prețioase pentru transferul 

32 Iorga N., Istoria Românilor. Vol. VII, Reformatorii / Ed. a II-a. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 
2015.

33 Papachristou P. Al., The Three Faces of the Phanariot’s: an Inquiry into the Role and Motivations 
of Greek Nationality under Ottoman Rule (1683-1821) / Unpublished Master Thesis, Simon Fraser 
University, 1992, p. 13.

34 Petrescu Şt., Migraţiune şi ortodoxie în Europa de Sud-Est de la „destrămarea” societăţii fanariote 
la constituirea comunităţilor greceşti în prima jumătate a secolului al XIX-lea, Editura Muzeului 
Naţional al Literaturii Române, 2013, p. 35.

35 Brad-Chisacof L., Limba greacă din Principatele Române, în: „Sud-Estul și contextul european. 
Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene”, vol. V (Mentalitate si politică), București, 1996, 
p. 43-44.
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de la greacă la română, cele două fenomene aflându-se într-o complementaritate 
indubitabilă. Ele sunt consecințe ale bilingvismului care caracterizează cu precădere 
societatea din Principatele Române în sec. al XVIII-lea şi la începutul sec. al XIX-
lea. De menționat că, în Principatele Române din această epocă cercetătorii limbii 
elene regăsesc o variantă de neo-greacă în literatura epistolară (începând cu secolul 
al XVII-lea şi până în deceniul al șaptelea al secolului al XIX-lea), în memorialis-
tică, în literatura beletristică greacă din Principate, în istoriografie şi literatura de 
specialitate.36

Unele informații privind interesul lui Constantin Ypsilanti (fiul domnului 
Alexandru Ypsilanti) faţă de ştiinţele exacte se evedenţiază chiar prin prezenţa sa la 
Constantinopol (în 1790), împreună cu boierul Al. Mano (care era agentul principal  – 
capuchehaia Ypsilanţilor pe lângă Înalta Poartă), cu o „maşină electrostatică”, în fă-
ţişată sultanului Selim III, înaintea cărui au făcut demonstrații”.37 Iar, dragostea faţă 
de carte învățatul domn a păstrat-o pe parcursul întregii sale vieţi tumul toase. Astfel, 
la 1802, călătorul străin Joseph Rohrer menţiona că „Al. Moruzi şi C. Ypsilanti... 
sunt prieteni ai culturii. Ypsilanti a fost în tinereţe la Viena, fiind preţuit de Iosif II”38. 

Încercările de a revigora cultura bizantină în teritoriile aflate sub dominația 
otomană au fost semnificative. Cu toate acestea, deși cercurile aristocratice ale 
Fanarului au avut acces la gândirea occidentală, sursa lor de inspirație a fost inițial 
Rusia, ca stat creștin ortodox. Ascensiunea Rusiei ca o putere politică majoră în 
secolul al XVIII-lea a dat credibilitate în ceea ce privește speranțele pentru un 
Imperiu bizantin resuscitat, iar unii fanarioți, fiind creștini ortodocși devotați, 
considerau Biserica Ortodoxă ca păstrătoare a religiei tradiționale, culturii și limbii. 
Prin urmare, speranța lor a fost crearea unui stat ortodox multinațional, vorbitor de 
limbă greacă, sub conducerea Rusiei. Abia după Războiul ruso-turc din 1768-1774, 
care le-a spulberat fanarioților această speranță, ei își întorc privirea spre Vest, în 
special către Franța. Astfel, raționalismul francez a exercitat o mare influență asupra 
grecilor din cadrul Imperiului Otoman, culminând cu Războiul de Independență din 
Grecia în 1821.39 Iar odată cu expansiunea Marilor Puteri și escaladarea războaielor 
ruso-austro-turce, Poarta avea nevoie din ce în ce mai stringent de asemenea supuși 
loiali, precum erau grecii din Fanar, care să negocieze tratativele de pace și să 
servească competent în serviciul diplomatic al Imperiului. Aceștia fiind promovați 

36 Ibidem, p. 43.
37 C. G. Mano, Documente din secolele al XVI – XIX-lea privitoare la familia Mano. Bucureşti, 1907, 

p. 367; Istoria românilor. Vol. VI (1711–1821). Bucureşti, 2002, p. 832.
38 Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea. Serie nouă. Vol. I (1801 –1821). Bucureşti, 

2004, p. 154.
39 Papachristou P. Al., The Three Faces of the Phanariot’s…, p. 124-130; Arnakis G. G., The Role of 

Religion in the Development of Balkan Nationalism, în: “The Balkans in Transition: essays on the 
development of Balkan life and politics since the eighteenth century”, ed. Charles Jelavich. Berkeley: 
University of California Press, 1963, 115-144.
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în cele trei demnități importante în administrația otomană: Mare dragoman, Mare 
dragoman al flotei și Domn al unuia dintre Principatele Române.

Vorbind despre instituția Dragomanatului în cadrul Imperiului Otoman, vom 
observa că diferiți supuși otomani, inclusiv evrei, creștini ortodocși și convertiți la 
islam, au servit drept dragomani ai Porții, adesea fără titlu oficial, încă din secolul al 
XV-lea. Spre sfârșitul secolului al XVI-lea și al XVII-lea, interpreții otomani ad-hoc 
erau uneori completați cu dragomani de cancelarie numiți de guvern, în special în 
centrele urbane din toate provinciile de limbă arabă, greacă și slavă ale Imperiului. 
La fel ca omologii lor venețieni, unii dragomani de cancelarie otomani staționați în 
zonele de frontieră otoman-habsburgice au fost implicați nemijlocit în negocieri de 
frontieră și în alte misiuni diplomatice delicate.

Pozițiile mai formalizate ale dragomanilor au apărut în cadrul administrației 
otomane la începutul anilor 1670, inclusiv pe lângă dragomanul Consiliului Imperial 
(Divan-i Hümâyûn tercümani), dragomanul flotei (Donanma tercümani), care era 
al doilea la comanda marelui amiral și dragomanul Armatei Imperiale (tercüman-i 
ordu-yu Hümâyûn). Spre deosebire de dragomanii provinciali, care au fost în mod 
evident recrutați în mare parte din populația locală și care și-au completat adesea 
veniturile cu colectarea impozitelor, gradele mai vechi de dragomani care au apărut 
în secolul următor au fost rezervate fanarioților, fiind numiți centralizat de Consiliul 
Imperial și frecvent a servit ca o piatră de temelie către poziții chiar mai înalte și mai 
profitabile – precum cele de voievod din Moldova și Țara Românească.

Vechimea și autoritatea individuală a dragomanilor consulatelor străine nu au 
putut fi întotdeauna culese pe deplin din titlurile lor, deoarece nu a existat o corelație 
necesară între calificări și traiectorii de carieră, cu atât mai puțin vârsta. De fapt, 
după cum s-a menționat, unii dragomani au fost chiar ținuți pe poziția de a fi plătiți 
ani de zile, fără a presta, în esență, nicio muncă, pur și simplu din cauza legăturilor 
lor de familie cu alte consulate și, prin urmare, de teama că, dacă ar fi concediați, ar 
putea dezvălui secrete de stat la o putere rivală.40

Fanarioții, îndeplinind funcții oficiale, s-au lansat și în afaceri private, câștigând 
controlul asupra comerțului de maximă importanță pe Marea Neagră și extinzân-
du-și negoțul în multe țări europene și asiatice. Toate aceste afaceri și relații 
diplomatice au intensificat contactele lor cu lumea occidentală, iar o premisă și, 
ulterior, o consecință a acestor legături economice și culturale a fost cunoașterea 
bună a limbilor străine de către familiile fanariote.

Domnii fanarioți, la fel ca și domnii pământeni, dispuneau de agenți diploma-
tici la Poartă (capuchehai)41 și beneficiau de aceleași forme de ceremonial.42 Marile 

40 Rothman E. N., The Dragoman Renaissance. Diplomatic Interpreters and the Routes of Orientalism, 
Cornell University Press, Ithaca & London, 2021, p. 47-48.

41 Capuchehaia, intendent sau reprezentantul unui demnitar otoman la Poartă; agentul diplomatic al 
domnilor români la Poartă (tur., sin. cu kapukethuda, kapukehaya).

42 Cf.: Golimas A. H., Despre capuchehăile Moldovei şi poruncile Porţii către Moldova până la 1829  : 
contribuţii la cunoaşterea raporturilor de drept dintre Moldova şi Turci. Iaşi: Tipografia Ligii Culturale, 
1943, p. 1-107.
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Puteri europene urmăreau să profite de regresul în care se afla potențialul Imperiului 
Otoman, ceea ce oferea în unele împrejurări și Principatelor posibilitatea recuceririi 
anumitor prerogative smulse cu forța de către Poartă. În această ordine de idei, anul 
1774, când în urma Războiului ruso-turc din 1768-1774 s-a semnat Tratatul de pace 
de la Kuciuk-Kainargi, este considerat drept începutul unor schimbări calitative 
în relațiile Principatelor cu Poarta, favorizând creșterea rolului acestora pe arena 
internațională și ameliorarea situației interne. Totodată, otomanii acceptase dreptul 
Rusiei victorioase de a se prezenta în calitate de putere protectoare.

Tratatul de pace, care a pus sfârșit celui de al treilea război ruso-turc din secolul 
al XVIII-lea, a fost încheiat la Kuciuk-Kainargi (pe teritoriul Bulgariei), într-o zi de 
joi, pe 10 (21) iulie 1774. Apărarea și lărgirea drepturilor popoarelor creștine supuse 
sau vasale Porții au fost expuse în articolele 7, 16, 17, 23 și 25. Articolul 16 din tratat 
prevedea limitarea tributului Principatelor plătit Porții, amnistierea locuitorilor care 
au participat la război de partea Rusiei și scutirea lor de impozite timp de doi ani, 
restituirea pământurilor transformate în raiale ș.a.43 

La insistența diplomatică а boierilor, Rusia а prevăzut, în articolul XVI al 
Tratatului, reconfirmarea vechilor privilegii, făcându-se astfel о știrbire esențială 
а aservirii Principatelor de către Poartă: „9) A permite domnitorilor celor două 
Principate, al Tării Românești și al Moldovei, de a avea fiecare pentru sine, pe 
lângă Sublima Poartă, însărcinați cu afaceri, dintre creștinii de rit grecesc, care vor 
veghea asupra treburilor privitoare la sus-amintitele Principate și vor fi tratați de 
Poartă cu bunăvoință în pofida micii lor importanțe, vor fi considerați persoane care 
beneficiază de dreptul ginților și în consecință vor fi ocrotiți de orice violență. 10) 
Sublima Poartă consimte de asemenea că, după cum o vor putea cere condițiile în 
care se găsesc aceste două Principate, miniștrii Curții Imperiale a Rusiei, rezidenți 
pe lângă, ea să poată vorbi în favoarea acestora și promite să aibă față de aceste 
intervenții considerația cuvenită puterilor prietene și respectabile.”44

Îngăduirea din partea otomanilor ca domnitorii Principatelor Române „să aibă 
pe lângă ei un însărcinat cu afaceri, ales dintre creștinii comunității grecești, care vor 
veghea asupra treburilor privind numitele Principate” legifera statutul internațional 
al fanarioților în calitatea lor de diplomați, nu doar ai Porții, ci și ai Curților de la Iași 
și București. Stipularea clauzei date urma să contribuie la consolidarea sistemului 
tradițional de reprezentare diplomatică prin capuchehăi. Acceptarea, însă, de către 
Poarta Otomană a dreptului Rusiei de а „vorbi în favoarea lor (Principatelor – N.N.) 

43 Pentru textul integral al tratatului de pace ruso-otoman de la Kuciuk-Kainargi (Kűçűk Kaynarca) 
de la 10/21 iulie 1774, a se vedea: Дружинина Е.И., Кючук-Кайнарджийский мир 1774 г. Его 
подготовка и заключение. Москва, 1955, с. 349-360; Idem, 200-летие Кючук-Кайнарджийского 
мира, în: “Etudes Balkaniques”, 1975, nr. 2; Noradounghian, Recueil d’actes internationaux de 
l’Empire ottoman, vol. I (1300-1789), Paris-Leipzig-Neuchâtel, 1897, p. 237-245; Acte şi documente 
relative la istoria renascerei României, Editori: D.A. Sturdza, C. Colescu-Vartic, vol. I, Bucureşti, 
1900, p. 125-139.

44 Tertecel A., Tratatul de pace ruso-otoman de la Kűçűk Kaynarca (1774), în: „Revista română de 
studii euroasiatice”, Anul I, nr. 1, Constanţa, 2005, p. 187.
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și făgăduința de а-i asculta (pe plenipotențiarii Rusiei – N.N.) cu toată considerația 
ce se cuvine unei puteri prietene și respectate”45, a generat premise pentru instaurarea 
în Principate a „protecției” duble a ambelor puteri. 

A.D. Хеnороl menționase că „prin acest tratat, dobândit atât prin izbânzile 
armatelor moscovite, cât și prin corupția celor însărcinați din partea Turciei pentru 
încheierea lui, împărăția otomană primea о lovitură din care nu se mai putea 
ridica”46. Prin semnarea acestui tratat factorul extern, îndeosebi cel „rusesc”, devine 
un vector permanent în toate problemele care făceau obiectul raporturilor dintre 
Poarta Otomană și Principate. Dreptul de protecție al Rusiei va prilejui agravarea 
și permanentizarea situației Principatelor ca obiect de litigiu ruso-turc, în care 
amestecul celorlalte puteri va evolua odată cu agravarea Problemei Orientale, în 
cadrul căreia se va recunoaște „chestiunea româna” ca problemă internațională47. 
Dar, de acest drept țarismul а profitat doar atunci când circumstanțele internaționale 
erau favorabile Rusiei. Văzând cum se împarte Polonia și alertați de acest exemplu 
alarmant, boierii moldoveni subliniau într-un memoriu din 27 iulie/ 7 august 1775, 
adresat ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al Rusiei la Constantinopol 
N. V. Repnin: „Poarta e obligată (6to: „La Porte est obligée…”) să ne mențină toate 
drepturile și privilegiile noastre și să ne conserve libertatea și patria noastră în 
virtutea tratatului (de la Kuciuk-Kainargi – N.N.), fără cea mai mică dezmembrare, 
astfel cum este în mod expres enunțat la fel în ultimul tratat”48.

Or, la puțin timp după încheierea tratatului de la Kuciuk-Kainargi, Rusia, având 
о atitudine echivocă, nu s-а hotărât să intervină împotriva anexării părții de nord 
а Moldovei (Bucovinei) de către Habsburgi. Memoria istoriei а reținut doar figura 
tragică а principelui rusofil Grigore al III-lea Ghiса49, care, solicitând în cele din 
urmă, însă fără niciun rezultat, excluderea din teritoriul cedat a Sucevei, fosta capitală 
a Moldovei50, la 1777 а plătit cu capul implicarea sa în politica Marilor Puteri, din 
motive rămase încă obscure (iar povestea că nu a acceptat răpirea Bucovinei – rămâne 
o legendă elogioasă)51. În lucrarea sa despre familia Sion, Gh. Ungureanu citează 
descrierea omorârii lui Grigore Ghica Vodă, făcută în cronica scrisă de Iordachi Sion 

45 Ionaşcu I., Bărbulescu P., Gheorghe Gh., Relaţiile internaţionale ale României în documente (1638-
1900), p. 230.

46 Xenopol A.D., Istoria românilor din Dacia Traiană, Ed. a III-a, vol. IX, p. 140.
47 Boicu L., Geneza chestiunii române ca problemă internațională. Iaşi, 1975, p. 41.
48 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privind istoria României, serie nouă, vol. I, Bucureşti, 1962, 

p.  102.
49 Grigore III Ghica (1724–1777), mare dragoman al Porţii (1758–1764), domn al Moldovei (1764, 

martie – 1767, februarie; 1774, octombrie – 1777, octombrie) şi al Ţării Româneşti (1768, 
octombrie – 1769 noiembrie). Vezi: Ţipău M., Domnii fanarioţi în Ţările Române, 1711-1821. Mică 
enciclopedie  / Pref. prof., dr. P.M. Kitromilides. Bucureşti: Omonia, 2004., p. 75-78 ; Domnii Ţării 
Moldovei, p.  254-259.

50 Tcaci Vl., Grigore III Ghica, În: Domnii Ţării Moldovei. Studii / Volum editat de D. Dragnev. 
Chişinău: Civitas, 2005, p. 254-259.

51 Seton-Watson R.W., O istorie a românilor. Din perioada romană până la desăvârşirea unităţii 
naţionale. Traducere, introducere şi note explicative de C. Ardeleanu. Brăila, 2009, p. 126.
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și  continuată de fiul său Antohi: „Let 1777 (7286) în 1 a lui Octomvrie de când au 
venit un capigi-bașa cu poruncă di la Poartă di au mazilit pre Grigori Vodă Ghica și 
la trii ciasuri și jumătate di noapte l-au tăet la casele din Beilic, o vai de dânsul cum 
l-au omorât și ce fel de moarte au murit săracul – și pi Doamna lui și beizadelile 
i-au luat și i-au dus la Țarigrad - o vai de dânșii...”52

Această moarte cumplită i-a conferit lui Ghica voievod, care a fost un prizonier 
al propriului destin, „o postură simbolică, de martir al luptei naționale, în logica 
evoluțiilor” istoriografice din secolul al XIX-lea, când se căutau eroi și pilde de 
educație patriotică.53

Ulterior, printr-un șir de convenții încheiate de cele două mari puteri, Poarta 
а reconfirmat prevederile Tratatului de la Kuciuk-Kainargi, convenția explicativă 
de la Ainalî Kavak (1779), senedul din 1783, hatișeriful din 1784, firmanele din 
1791 și 1792 și hatișerifurile din 1802, 1806 etc. Victoriile obținute în războaiele 
ruso-turce din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea i-au permis Rusiei să obțină 
controlul temporar asupra cârmuirii civile din Principate și să obțină concesii majore 
din partea Porții Otomane. În asemenea condiții Rusia „avea (în Principate – N.N.) 
un dublu avantaj: putere fără responsabilitatea guvernării poporului”, deoarece ce 
nu s-ar fi întâmplat în acest teritoriu vinovată era Poarta Otomană, care „deținea 
suveranitatea teoretică asupra regiunii”54. După încorporarea Crimeii (1783) politica 
orientală а țarismului s-a reactivat evident în „problema Moldovei și Valahiei”55. 

Din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea Principatele Române au intrat 
pronunțat în vizorul politicii orientale și al intereselor Marilor Puteri europene, 
îndeosebi ale Rusiei imperiale. Reorientarea priorităților politicii externe ruse de la 
nord la sud cu subordonarea, în ierarhia priorităților geopolitice, a problemei polone 
celei Orientale56 au modificat esențial poziționarea Principatelor ca factor geopolitic 
important în confruntările politico-diplomatice și militare ale Porții Otomane cu 
puterile europene limitrofe, în formarea și evoluția problemei orientale, precum și a 
situației geopolitice regionale. Politica Ecaterinei a II-a57 de „armonizare” a relațiilor 

52 Ungureanu Gh., Familia Sion. Studiu și documente. Institutul de Arte Grafice „N. V. Ștefăniu”, Iași, 
1936, p. 10.

53 Amăriuței M.-C., Grigore al III-lea Ghica. Cronica unui principe din secolul al XVIII-lea, Iași, 2017, 
p. 348.

54 Jewsbury G. F., Anexarea Basarabiei la Rusia: 1774-1828. Studiu asupra expansiunii imperiale / 
Trad. de Alina Pelea, Iași: Polirom, 2003, p. 31.

55 Гросул Г.С.,  Дунайские княжества в политике России (1774-1806). Кишинев: Штиинца, 1975, 
с. 82, 84.

56 Стегний П. В., Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 1772, 1793, 1795. Москва, 2002, 
c. 87, 136.

57 Ecaterina a II-a, născută Sophie Augusta Fredericka de Anhalt-Zerbst (1729–1796), împărăteasa 
Imperiului Rus (1762 – 1796). În plan extern în perioada domniei Ecaterinei a II-a la Imperiul Rus 
au fost anexate teritoriile la nord de Marea Neagră (în urma războaielor ruso-turce din 1768–1774 
şi 1787–1791), Crimeea (1783); a instaurat protectoratul Rusiei asupra Georgiei de Est (1783); a 
efectuat partajarea Regatului Polonez (1772, 1793, 1795). A se vedea: Troyat H., Ecaterina cea 
Mare. Ed. a II-a. / Prefaţă de Şerban Papacostea, Bucureşti: Corint, 2015, 540 p.
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cu Prusia și Austria și de „dominare indirectă” în Polonia urmărea scopul să pună 
în siguranță flancul de vest al Rusiei în contextul pregătirii unei expansiuni vaste 
în direcția Mării Negre și a Balcanilor: anexarea peninsulei Crimeea și a spațiului 
din stânga Nistrului, înaintarea spre Principatele Moldova și Valahia, Balcani și 
Constantinopol cu ieșire, prin Bosfor și Dardanele, în Marea Mediterană58. 

În urma înglobării în sfera intereselor politice ale imperiilor vecine, dar și ale 
celor occidentale, Principatele au devenit nu doar obiecte ale pretențiilor teritoriale 
ale acestora, dar și piese de schimb la masa negocierilor diplomatice, fiind privite 
în acest sens ca mijloc de satisfacere, din contul Principatelor, a propriilor interese 
și proiecte. Iar, prin afirmarea Rusiei ortodoxe ca o mare putere în sistemul statelor 
europene, s-a proiectat și speranța grecilor în Imperiul Rus, văzut drept cea de a 
„Treia Romă”. Această forță politică a devenit, pe parcursul secolului al XVIII-lea, 
o orientare ideologică determinantă în viața elitelor elene.59

Principatele Române sub domniile fanariote (umili robi ai sultanului la Con-
stantinopol, numit de turci Istanbul, suverani atotputernici în Valahia și Moldova) 
către sfârșitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea, epocă fasci-
nantă, ce a pregătit trecerea la modernitatea românească, devin obiecte de dispută 
teritorială și state tampon între Marile Puteri vecine. Iar destinele și carierele politice 
ale unor importanți domni fanarioți (Alexandru și Constantin Ypsilanti, Manole 
Giani Rosetti, Alexandru II Mavrocordat ș.a.), care s-au implicat în disputele poli-
tico-militare ruso-austro-otomane, s-au încheiat, într-un final (nici pe departe de a 
fi cel scontat), prin emigrarea acestora (uneori temporară, dar de cele mai multe ori 
definitivă) în Imperiul Rus sau în cel Habsburgic. 

De remarcat că fenomenul emigrării politice în istoria Țărilor Române in clu de 
un șir de personaje marcante, mai mult sau mai puțin cunoscute, despre care con-
siderăm că s-a scris încă insuficient în istoriografia noastră (ca excepție, de abor dare 
istoriografică, ne poate servi, în primul rând, dinastia Cantemireștilor)60. 

În general, perioada secolului al XVIII-lea și începutul celui de al XIX-lea a 
reprezentat pentru Principatele Române o avalanșă de consecințe politice și militare 
parvenite din partea Marilor Puteri, încadrate în dispute diplomatice și războaie 
pentru acest colț al Europei. Românii au avut de suportat în aceste vremuri deosebit 
de grele și complexe, sub aspect politico-militaro-diplomatic în viața Principatelor, 
atât consecințele din exterior, cât și politica propriilor domni fanarioți, care încercau 
să-și promoveze interesele. Alexandru Vlahuță, descriind tragismul situației, avea 
să spună că, „Voievozii, supuși credincioși ai padișahului, nu mai însemnau nimic. 

58 Стегний П. В., Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 1772, 1793, 1795. Москва, 2002, 
c. 131.

59 Kitromilides P. M., Iluminismul neoelen. Ideile politice şi sociale, / Trad. din l. greacă de Olga 
Cicanci. Bucureşti: Omonia, 2005, p. 152-153.

60 Cf.: Neamul Cantemireştilor. Bibliografie / Coord. Andrei Eşanu. Alcăt.: Andrei Eşanu, Igor Cereteu, 
Valentina Eşanu, Dinu Poştarencu, Maria Poştarencu. Chişinău: Pontos, 2010, 388 p.; http://cantemir.
asm.md/dimitrie/bibliografie (ultima accesare: 05.03.2017).
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Boierii erau dezbinați: unii trăgeau spre nemți, alții spre ruși, din ce în ce mai puțini 
spre turci, spre care tot mai lacome se-ntindeau peste noi brațele muscalului. Și leșii 
ne săpau. Tătarii ne prădau mereu; și oaste nu mai aveam, și niciun viteaz nu se mai 
ridica să ne apere. Ne apărau doar munții – cetatea neatârnării noastre.”61

Totuși, avem în vedere că „epocile sociale” nu pot fi categorisite univoc, ele 
nici nu încep și nu sfârșesc la date fixe; periodizarea istoriei pe „epoci” nu este 
decât o modalitate de a marca existența, tipologic deosebită, a unor „structuri 
sociale”, care se succed în timp prin lente și lungi procese sociale de destructurări 
și restructurări, ele putând fi marcate prin câteva „evenimente” singulare, care, 
măcar din punct de vedere didactic, pot fi socotite „pietre de hotar”, mai curând 
simbolice decât reale. Ceea ce constituie miezul crizei sociale caracterizând această 
„epocă fanariotă derivă din începutul decadenței Imperiului Otoman, sub presiunea 
imperiilor înconjurătoare, la care se adaugă însă și puterile occidentale aflate în plină 
ascensiune capitalistă, dornice să-și deschidă și în Orient piețele lor de desfacere 
prinse de altfel ele însele în rivalități conflictuale cu privire la rezolvarea chestiunii 
orientale”.62 Cum bine a punctat istoricul român Henri H. Stahl, „Pentru a face față 
problemei, Imperiul turcesc, voind să evite „trădările” domnitorilor români, au 
recurs la înlocuirea lor prin „funcționari” aleși dintre „grecii” din cartierul Fanarului, 
rezervat acestor străini, stând de multă vreme în legătură cu comerțul Levantului, 
folosiți fiind și ca agenți diplomatici ai turcilor. Îndeobște oameni de înaltă cultură, 
atât orientală, cât și occidentală, numiți cu titlu temporar în calitate de „gospodari” ai 
țărilor românești, aveau prea puțin interesul de a cerceta și cunoaște marile probleme 
ale țărilor de a căror soartă erau răspunzători. Sarcina lor era de a sluji interesele 
Imperiului Otoman atât din punct de vedere diplomatic, cât și pentru a asigura în 
țară liniștea publică, plata regulată a haraciului și executarea muncilor cerute de 
nevoile armatei turcești aflate în continue războaie.”63 Important se prezintă că, în 
ciuda caracterului discontinuu al regimului, fanarioții erau intermediari ai culturii 
moderne, a iluminismul francez.64

Această perioadă nu poate fi caracterizată univoc, deoarece tabloul social, cultu-
ral, politic nu era pentru Țările Române, de fapt, unul monocrom... Circumstanțele 
asasinării unor principi fanarioți (Grigore III Ghica, Constantin Hangerli, Alexandru 
Ypsilanti, ș.a.) de către autocrația otomană, în care Principatele au fost un decor pe 

61 Vlahuţă Al., Din trecutul nostru. România pitorească : proză. („Sub fanarioţi”). Chişinău-Bucureşti: 
Litera, 2001, p. 183, 190.

62 Henri H. Stahl, Gânditori şi curente de istorie socială românească. Problemele Ţărilor Române în 
„criza orientală” (Capitolul I. Problemele Ţărilor Româneşti în „Criza Orientală”), în: http://ebooks.
unibuc.ro/Sociologie/henri/3.htm (accesat la: 06.06.2022).

63 Henri H. Stahl, Gânditori şi curente de istorie socială românească. Problemele Ţărilor Române 
în „criza orientală” (Capitolul I. Problemele Ţărilor Româneşti în „Criza Orientală”), în: http://
ebooks.unibuc.ro/Sociologie/henri/3.htm (accesat la: 06.06.2022).

64 Epure Violeta-Anca, La societe roumaine a la limite des XVIII-eme – XIX-eme siecles. Contacts et images 
françaises, în: „Codrul Cosminului”, XVI, 2010, nr. 2, p. 50.
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parcursul secolului domniilor fanariote, ilustrează brutalitatea raportului de putere 
dintre principii fanarioți greci și Sublima Poartă.

Cu toate că în istoriografie, după cum am mai spus, epoca fanariotă65 a fost 
caracterizată prin fenomenul înăspririi „controlului” otoman asupra Țărilor Române, 
care se manifesta atât în plan politic (reducerea semnificativă a relațiilor externe 
și, mai ales, numirea exclusivă a domnitorilor de către Poarta Otomană), cât și în 
plan economic (creșterea obligațiilor material-financiare oficiale, dar și a celor 
neoficiale), această epocă, după cum am văzut, a fost marcată și de realizări (reforme) 
în domeniile social, cultural și al evoluției mentalităților.66 Secolul XVIII, fiind, în 
general, veacul Luminilor, unii fanarioți (C. Mavrocordat, Al. Ypsilanti ș.a.) au 
contribuit la modernizarea Principatelor Române.67 Precum a remarcat acad. Ioan-
Aurel Pop, „Lumea noastră nu este de graniță, ci de interferență! Ea nu desparte, 
ci unește, iar fanarioții – deși ne vine mai greu să credem azi – au pus o piatră de 
temelie la această acțiune de apropiere a celor două jumătăți ale continentului”.68

De altfel, fresca secolului fanariot, fiind mult mai complexă și policromă, cu 
certitudine are și fațetele cu nuanțele sale pozitive. Lor li se datorează aducerea 
în Principate a culturii franceze, a operelor literar-filosofice occidentale și a 
ideilor „Secolului luminilor”. Fanarioții chiar dacă n-au făcut din îmbelșugarea 
Principatelor preocuparea lor majoră, au fost, în general, oameni învățați și poligloți, 
într-o societate majoritar analfabetă; ei aveau nevoie de aceste cunoștințe, deoarece 
învățătura și banii, erau un atu al lor în fața puterii otomane. 

În general, „domnia fanariotă n-a fost, la vremea ei, cea mai mare nenorocire. 
Într-adevăr, alternativa, pentru niște state-tampon ca Tara Românească și Moldova, 
în conjunctura internațională provocată de agresivitatea si succesul marilor puteri 
creștine Austria si Rusia, nu mai era între o cârmuire fanariotă și întoarcerea la 
domnitorii pământeni, ci între fanarioți și transformarea Principatelor în simple 
pașalâcuri, ceea ce ar fi însemnat sfârșitul libertăților ce le mai rămăseseră. Faptul 
este atestat atât de surse interne, cât și de rapoarte ale cancelariilor occidentale.”69

Fiind mai tranșant, diplomatul rus care a călătorit în Balcani (1808), Dimitrie 
Bantâș-Kamenski, infirmă cele sus-menționate, accentuând asupra cunoscutelor 

65 Despre termenul „fanariot”, de când există acest cuvânt în dicţionare a se vedea: Bouchard J., Depuis 
quand existe le terme „Phanariote”, În: εισήγηση στη συνάντηση εργασίας Normative knowledge in 
the age of the Greek hominess novi in the Ottoman Empire (30/11/2012 - 01/12/2012), Berlin, http://
www.sfb-episteme.de/_media/Veranstaltungsmaterlialien/C06/Workshop_Regelwissen/Bouchard.
pdf?1370250215 (accesat 02.02.2017).

66 Țipău M., Domnii fanarioţi în Ţările Române (1711-1821). Bucureşti: Omonia, 2004, p. 7.
67 Dragnev D., Ţara Moldovei în epoca luminilor, Chişinău: Civitas, 1999, p. 66-67.
68 Stamatiade E. I., Biografiile marilor dragomani (interpreți) greci din Imperiul otoman. Traducere 

din limba greacă şi prefață de C. Erbiceanu / Cuvânt de preţuire de I.-A. Pop. Ediţie îngrijită de 
R.  Baconsky şi A. Pelea. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2016, p. 11.

69 Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne (1800-1848), 
Bucureşti, 1995, p. 92-93.
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venalități ale fanarioților: „Fiecare dintre ei, în dorința de a căpăta acest loc (de domn 
al unuia dintre Principate – N.N.), se îngloda în mari datorii, pentru a mitui pe lacomii 
dregători turci; în schimb, în timpul scurtei lor domnii, căutau să se îmbogățească din 
dările percepute de la populație.”70

Deși mult mai incisiv, dar nu mai puțin convingător, generalul armatei ruse 
Alexandre Langeron susținea următoarele: „Fanarioții sunt cei ce mijlocesc, cei ce 
pun la cale, ațâță și, adesea, duc la îndeplinire toate nelegiuirile ce se săvârșesc zilnic 
la Constantinopol (...) Singurul țel al tuturor acestor fanarioți (...) este un loc de 
domnitor în Muntenia sau Moldova (Subl. N.). Ca să-l atingă, nicio fărădelege nu 
li se pare prea mare, nicio josnicie nu este prea umilitoare. De cumva vreun frate, 
unchi, văr sau chiar părinte se pun în calea năzuinței lor, otrava sau securea călăului 
îi scapă de ei; căci, atunci când nu-l poți nimici tu însuți pe cel ce-ți poate dăuna, îl 
pârăști, iar <de> la pâră (...) până la moarte, la Constantinopol, nu este decât un pas. 
Lăcomia, bine cunoscută, a acestei nemernice cârmuiri duce la locurile râvnite. Ca 
să ajungi până acolo, rămâi sărac lipit, apoi furi și jefuiești ca să-ți refaci averea.”71

Într-o manieră similară s-a exprimat, puțin mai târziu, și consulul general al 
Angliei William Wilkinson: „Niciunul dintre evenimentele care au influențat 
existența politică și au subminat spiritul public al muntenilor și moldovenilor nu 
s-a dovedit mai dezastruos pentru ei ca sistemul politic introdus de grecii din Fanar, 
<de> când <aceștia> sunt așezați în fruntea Principatelor.

Umiliți, obidiți și asupriți, așa cum sunt grecii de când au încetat de a fi o națiune 
(de când și-au pierdut independența și au fost subjugați de otomani – N.N.), civilizația 
a degenerat la ei, în raport cu asprimea și cu barbaria jugului la care au fost supuși; 
și ei au căpătat pe nesimțite acele moravuri de corupție și supunere servilă, <care 
sunt> nedespărțite de o stare de sclavie asemănătoare cu <aceea> a lor. Prefăcătoria 
și falsitatea au ajuns trăsăturile cele mai caracteristice ale firii lor; și pe scurt, forța 
împrejurărilor, care au acționat încontinuu asupra lor, i-a obișnuit, treptat, cu tot ceea 
ce poate înjosi și umili pe om.

Ambiția unor greci care duceau o viață obscură la Constantinopol s-a topit 
totuși atunci când slujba de dragoman („state-interpréter”)72 al Porții a dobândit o 
însemnătate aparentă, sub conducerea compatriotului lor Al. Mavrocordat, care (…) 
a sugerat Porții un nou mod de numire a <domnilor> acestor Principate, după ce a 
înlăturat cu totul dreptul de alegere <al țării>. Așadar, Curtea otomană a conferit 
aceste două demnități celor care o slujiseră odată spre mulțumirea ei, în calitate de 
dragomani, nu atât ca o răsplată pentru serviciile <aduse>, cât pentru că le cunoștea 
firea personală și gradul lor de iscusință. (…) De îndată ce posibilitatea de a lua parte 
la treburile obștești a pătruns în conștiința grecilor, cei care știau <limba> turcă și 

70 Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea (serie nouă), vol. I, p. 404.
71 Hurmuzaki, Documente. Supl. I. Vol. III. Bucureşti, 1889, p. 72.
72 Abbasbeyli E., „Le drogmanat dans l’Empire ottoman”, aiic. net. October 21, 2014. Accessed 

January 19, 2017 (http://aiic.net/p/6988).
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limbile europene (…) au alcătuit o clasă deosebită, care și-a luat titluri nobiliare și 
și-a atribuit dreptul exclusiv de a fi chemată în serviciul statului. Totuși, în scurtă 
vreme, numărul concurenților a crescut în mod considerabil. Toți fiind tot atât de 
dornici și de nerăbdători de a atinge aceeași țintă au introdus un sistem de intrigă și 
de corupție, care a dat naștere unor schimbări necontenite în cârmuirea Principatelor 
și a obișnuit Poarta să le privească <pe acestea> ca pe niște moșii care urmau să fie 
date în arendă concurenților care ofereau prețul cel mai mare. Ca urmare, domnii – 
arendași erau maziliți și rechemați ori de câte ori ofertele și făgăduielile unora dintre 
compatrioții lor păreau mai avantajoase”.73

Și tot acest englez, care s-a dovedit a fi primul autor al unei monografii temeinice 
(dintre conaționalii săi) referitoare la Țările Române, conchide, evidențiind și o cauză 
a acutizării Problemei Orientale: „Dar sistemul vexatoriu și prădalnic de guvernare, 
care se mai păstrează încă în Principate, este, trebuie să mărturisim, un subiect de 
regret cu privire la indiferența Porții față de măsurile cele mai bune pentru buna 
lor stare și proprietate. Curtea otomană a fost adeseori martoră a urmărilor terorii 
care însuflețește pe grecii folosiți de ea și a simțit în diferite împrejurări cât de mult 
politica ei tinde să îndepărteze pe locuitorii acestor Principate de la orice sentiment 
de bunăvoință față de turci, trezindu-le dorința de a se arunca ei înșiși în brațele 
primei națiuni ale cărei armate s-ar apropia de teritoriul lor pentru a purta război 
cu Turcia, și totuși ea continuă cu același sistem. (...) Nepăsarea cabinetului turc 
nu trebuie atribuită numai sistemului general de cârmuire a imperiului, ci mai ales 
vederilor egoiste și lăcomiei personale a miniștrilor care îl alcătuiesc. Ei s-au obișnuit 
să privească Țara Românească și Moldova ca două provincii bogate asupra cărora 
n-au decât o autoritate momentană și în loc de a căuta mijloacele cele mai potrivite 
pentru a-și asigura o stăpânire permanentă, ei își micșorează <singuri> posibilitățile, 
prădând în chip sistematic toate resursele lor”.74

Consulul Austriei, St. I. Raicewich, subscrie la cele enunțate mai sus de 
contemporanii săi, asumându-și același risc al exagerării și generalizării: „Nu vreau 
să obosesc pe nimeni povestind tertipurile și nedreptățile grecilor din Fanar când 
este vorba să sprijine un domnitor să se înalțe, el însuși omul și unealta vreunui 
ministru sau agent de la Poartă; este destul să spun că mulți dintre ei au terminat 
cu ștreangul de gât, că niciun grec nu s-a îmbogățit și că cele două provincii au fost 
ruinate și aproape părăsite...”75 Raicewich remarcase că, fiecare domn aducea cu el 
din Constantinopol un mare număr de conaționali și rude, cărora le dădea dregătoriile 
cele mai profitabile. Mulți dintre ei se însurau spre folosul lor, în Moldova sau Țara 
Românească, sau ajungeau boieri stăpâni de moșii și obțineau dregătoriile de ban, 

73 Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea (serie nouă), vol. I, p. 629-630.
74 Ibidem, p. 636.
75 St. Raicevich, Osservazioni storiche, naturali, e politiche intorno la Valachia, e Moldavia, – Napoli, 

1788. Apud : Djuvara, Între Orient şi Occident. Ţările Române la începutul epocii moderne (1800-
1848). Bucureşti: Humanitas, 1995, p. 36-37.
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vornic, logofăt și vistier, care sunt date de obicei băștinașilor țării, dar, care devenise 
„un adevărat Peru pentru greci”76. 

Istoricii insistă, pe bună dreptate, în mod deosebit asupra activității politico-
diplomatice a fanarioților: „Interpretarea regimului fanariot este demult nedespărțită 
de convingerea că el nu poate fi pe deplin înțeles fără a evoca rolul diplomatic al 
celor chemați în sec. al XVIII-lea și la începutul celui următor să domnească în Țara 
Românească și Moldova. Pentru definirea fanariotului, trebuie reținut că el este, 
înainte de toate, un diplomat de profesie (Subl. N.). (…) Onoruri, demnități, prestigiu 
social se îndreptau către diplomați de o abilitate recunoscută, care ocupau tronul 
numai după o educație menită a-i pregăti mai degrabă pentru tehnica negocierii decât 
pentru serviciul administrativ. Caracteristic în situația lor era că acea abilitate era 
pusă în slujba unui stat de care, prin origine, religie și miezul culturii lor, se simțeau 
străini și care-i închiria prin statutul social prin care li-l oferea. (…) Ei făceau parte 
simultan din două ierarhii birocratice, a centrului și a periferiei. Diplomația, pe care 
o cultivau ca armă defensivă, acționa în primul rând în interesul Porții.”77

În acest context, este recunoscut că, fanarioții au excelat în diplomație. „Prin 
felul cum au condus politica externă a Turciei, au reușit să pună în Carpați și la 
Nistru o pavăză seculară, să împiedice distrugerea Imperiul sultanului (...) să 
li se recunoască fără rezerve că au fost diplomați, că au servit Turciei și Țărilor 
Române, slujindu-și bineînțeles și propriile interese”78 – într-o epocă când se abuza 
la scară largă de „intrigi și manevre diplomatice”. Totodată, în postura fanarioților 
se regăsesc caracteristici ale marionetelor, întrucât, „în politică, în mod fatal, linia 
le-a fost impusă. Au fost buni diplomați (...) și greșelile de conduită, ca și erorile 
personale ce li se impută, nu depășesc, ca număr și gravitate, media celor comise de 
cei mai abili (diplomați – N.N.), din toate timpurile și de pretutindeni (...). Cât despre 
felul de a guverna, acesta a fost adesea marcat de asprime, de duplicitate și totdeauna 
de o fiscalitate excesivă. Totuși, la o cercetare atentă, ne vom da seama că hospodarii 
au fost siliți de împrejurări s-o facă și nu doar ca să-și satisfacă instinctele.”79

În ansamblu, este incontestabil (ceea ce au și confirmat, mai mult sau mai puțin 
obiectiv, unii dintre contemporanii acelor evenimente: Dimitri Bantâș-Kamenski, 
Alexandre de Langeron, William Wilkinson, St. I. Raicewich ș.a.) faptul că „domnii 
fanarioți au avut misiunea să asigure Poarta cu resurse materiale, să o informeze 
despre situația politică din țările vecine și să prevină o eventuală răscoală antiotomană 
a populației băștinașe”. Chiar dacă ei nu mai aveau o armată proprie, ci doar o 

76 St. Raicevich, Voyage en Valachie et en Moldavie: Avec des observations sur l’histoire, la physique 
et la politique, Paris, 1822, p. 88. 

77 Pippidi A., De ce orientalizare? Din activitatea diplomatică a domnilor fanarioţi. Istorie şi societate 
în spaţiul est carpatic (sec. XIII-XX) / Volum editat de D. Ivănescu, M. Chelcu, în omagiu prof. 
Al.  Zub. Iaşi: Junimea, 2005, p. 141.

78 G. I. Ionnescu-Gion, Din istoria fanarioţilor, Bucureşti, 1891, p. 118-119.
79 I. C. Filitti, Rolul diplomatic al fanarioţilor (1700-1821) / Pref. S. Vigneaux. Iaşi: Do-minoR, 2002, 

p. 10, 16. 



220

gardă domnească și slujitori cu funcții polițienești, domnii fanarioți erau numiți de 
către Poartă cu respectarea ceremonialului tradițional: înmânarea atributelor puterii 
și însemnelor distinctive, ritualul deosebit al întâlnirii domnului de către boieri, 
ungerea pe tron etc.80

Totodată, trebuie remarcat portul și modul de viață al elitelor grecești de la nord 
de Dunăre ce au influențat până în prima jumătate a secolului al XIX-lea tot ceea ce 
ținea de moda vremii în Principatele Române. Aceasta era o îmbrăcăminte luxoasă 
ce se caracterizează prin eleganță absolută, indiferent dacă urmează vechea tradiție 
orientală sau noua modă, venită din Occident.81

Pe de altă parte, secolul al XVIII-lea este caracterizat și de intensificarea 
contactelor dintre Imperiul Otoman și Marile Puteri occidentale, care, grație așa-
numitelor capitulații (privilegii), își puteau promova mult mai lesne interesele 
comerciale în Orient, neuitând firește și de cele politice, ce vizează, în bună măsură, 
limitarea acaparării de teritorii aparținând Înaltei Porți de către Austria și Rusia. 
Mai ales că marele imperiu islamic intrat fiind pe panta unui declin militar lent, 
dar inexorabil, își dădea seama de utilitatea, anterior ignorată, a diplomației pentru 
conservarea propriei puteri. Astfel, acesta își dezvoltă un minister de Externe sui 
generis condus de facto nu de reis effendi-ul turc, ci de Marele dragoman grec, și 
acreditează ambasadori străini la Constantinopol (Istanbul) și consuli în numeroase 
alte orașe, inclusiv la București și Iași.82

Contrar expresiei lui Friedrich al II-lea, cum că Diplomația fără de arme e ca și 
muzica fără instrumente, Principatele Române au încercat, în lipsa sau insuficiența 
sprijinului efectiv al armatei în timpul secolului fanariot, să fortifice statutul 
autonomiei, bazat pe drepturile istorice ale țărilor „închinate” puterii suzerane, deși 
n-au putut contracara tendințele anexioniste ale Marilor Puteri.

Istoria raporturilor internaționale se prezintă și în acest segment cronologic la 
fel de ascunsă și tăinuită în dosul frazeologiei diplomatice și numeroaselor acțiuni 
militare, când „cine nu câștigă nimic, pierde” (expresia Ecaterinei a II-a), deoarece 
factorii responsabili de soarta popoarelor și a țărilor continuau să rămână suveranii și 
domnitorii lor. Curentele noi ale epocii Luminilor țineau, în fond, încă de domeniul 
teoriei și nu al practicii politice.

Cu o anumită doză de incertitudine s-a putut de afirmat că, în Moldova de la 
mijlocul sec. XIV și până la 1711 (adică cca 350 de ani) au domnit 89 de voievozi, 
în timp ce din 1711 până în 1821 (110 ani) au fost, conform diferitor calcule ale 

80 Domnii Ţării Moldovei. Studii / Volum editat de Demir Dragnev. Chişinău: Civitas, 2005, p. 229; 
Cf.: Ottoman Diplomacy. Conventional or Unconventional? Edited by A. Nuri Yurdusev, Palgrave 
Macmillan, 2004.

81 A se vedea: Dinu T., Μόδα και Πολυτέλεια στη Βλαχία της Ελληνικής επανάστασης, / Μετάφραση: 
Ελισάβετ Κελπερή, Αθήνα: Ακρίτας, 2021, 284 σ. 

82 Dinu T., Călătorind la gurile Dunării, în epoca fanariotă, În: Dilema veche, nr. 891, 6-12 mai 
2021. https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/calatorind-la-gurile-dunarii-in-epoca-
fanariota 
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istoricilor: între 31 sau 3683; Vlad Georgescu consideră că, în Țara Românească în 
patru secole (până la 1716) s-au perindat 86 de domni, în timp ce din 1716 până în 
1821 (adică 105 ani) – 39; aceasta înseamnă reducerea la mai puțin de jumătate a 
termenului de domnie; domnia de 7 ani a fost introdus abia în 1802, iar termenul pe 
viață, teoretic, abia în 1829.84

Astfel, vom constata că, viața domnului fanariot și a familiei sale era permanentă 
în primejdie, iar numărul acestora din șirul principilor asasinați este unul convingător. 
Printre aceștia s-au numărat – Grigore Callimachi (1769), Grigore III Ghica (1777), 
Nicolae Mavrogheni (1790), Constantin Hangerli (1799), Alexandru Ypsilanti 
(1807), Alexandru Mihai Suțu (octombrie 1807), Scarlat Callimachi (1821); 
Alexandru Suțu (otrăvit de eteriști în ianuarie 1821); o moarte suspicioasă au avut-o: 
Ioan Al. Mavrocordat (1719), Constantin Ypsilanti (iunie 1816), Alexandru Moruzi 
(iulie 1816); iar printre domnii fugari au fost: Alexandru Mavrocordat Firaris (1787), 
Emanuil Giani Rosetti (1789), Alexandru Ypsilanti (1788), Constantin Ypsilanti 
(1806), Ioan Caragea (1818) si Mihai Suţu (1802, 1821). 

Dintre principii fanarioți doar șapte au murit în scaunul domnesc: Ioan 
Mavrocordat (1719), Nicolae Mavrocordat (1730), Grigore II Ghica (1752), 
Constantin Racoviță Cehan (1762), Scarlat Ghica (1766), Constantin Mavrocordat 
(1769), Alexandru Suțu (1821)85.

Pentru a obține statutul dorit, cel de domn sau dragoman și a putea a le și păstra 
cât mai mult timp familiile fanariote au trebuit să ducă o luptă permanentă, prin 
toate mijloacele ca să-și anihileze adversarii, fanarioți ca și ei. Continuând a râvni 
și a spera la tronul Valahiei sau al Moldovei, fanarioții erau fără pace nici liniște, 
până când ori se suiau pe treptele acestei dorite măriri, ori ștreangul, decapitarea sau 
moartea precedată de chinuri puneau capăt mult tumultoaselor lor vieți. A fi sau a 
nu fi – aceasta îi măcina zilnic în acțiunile lor la Constantinopol sau în Principate, 
fără liniște și fără pace. „Pacea și liniștea, în mijlocul acestei febrile activități a 
fanarioților, și a diplomaților, și a veneticilor de tot soiul care năpădeau asupra 
Bizanțului din patru părți ale lumii...”, era doar a turcilor.86

Cu toate acestea, activitatea lor febrilă politică și economică a avut adesea 
consecințe fatale atât pentru țările pe care le-au condus, cât și pentru însăși familiile 
lor. Rolul fanarioților implicați în politica europeană și otomană în secolele XVIII-
XIX se prezintă deseori contradictorie și ambiguă, chiar dacă din mijlocul lor au 

83 Georgescu Vl., Ideile politice şi iluminismul în Principatele Române, 1750–1831. (Biblioteca 
istorică, 32), București, 1972, p. 23; Țipău M., Domnii fanarioți în Țările Române (1711-1821). Mică 
enciclopedie. Ediția a 2-a revăzută și adăugită. București: Omonia, 2008, p. 14; Neagu Djuvara, Între 
Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne (1800-1848), Bucureşti, 1995, p. 32.

84 Georgescu Vl., Ideile politice şi iluminismul în Principatele Române, 1750–1831. („Biblioteca 
istorică”, 32), București, 1972, p. 23.

85 Țipău M., Domnii fanarioți în Țările Române (1711-1821). Mică enciclopedie. Ediția a 2-a revăzută 
și adăugită. București: Omonia, 2008, p. 14.

86 G. I. Ionnescu-Gion, Din istoria fanarioților, Bucureşti, 1891, p. 62.
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apărut mulți oameni de stat și cultură proeminenți: personalități de referință din 
istoria românilor și a grecilor, în general a istoriei Europei de Sud-Est, ancorată într-
un context balcanic al raporturilor politice internaționale de pe parcursul secolului al 
XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea, precum a fost cea a fanarioților Ypsilanti, 
Moruzi, Mavrocordat, Rosetti ș.a. Unii fanarioți au devenit emigranți politici, 
care din diverse motive au ales calea exilului benevol în Imperiul Rus sau în cel 
Habsburgic. A prevalat, desigur, interesul personal și securitatea familiei acestora, 
deși nu a lipsit nici implicarea lor nemijlocită în politica și diplomația Marilor Puteri 
angajate în Problema Orientală. 

În această perioadă istoria politicii externe a Principatelor Române este, de fapt, 
istoria legăturilor și relațiilor politice dintre familiile domnilor fanarioți și Marile 
Puteri din acea perioadă (la începutul secolului al XIX-lea evidențiindu-se în primul 
rând personalitățile reprezentanților celor două familii domnitoare din Principatele 
Române – a Ypsilanților și Moruzeștilor), aceste raporturi, care erau deseori tăinuite, 
fiind mult mai complexe și cu implicații polivalente în politica epocii decât se credea. 
De cele mai dese ori fanarioții încercau să profite în interes propriu din implicațiile 
lor în raporturile internaționale ale suveranilor europeni. Astfel, fanarioții cunoșteau 
unele planuri ale Marilor Puteri, inclusiv faimosul proiect de dezmembrare a Turciei 
– Proiectul Grec – ursit de Rusia și Imperiul Habsburgic (1783). Constantin Ypsilanti, 
la fel ca și Alexandru Moruzi, deținând scaunul domnesc în cele două Principate 
aveau și ambiția de a domni peste „Marea Dacie”, adică preconizau unirea „ambelor 
Dacii” – Moldovei și Valahiei.87 În programul său C. Ypsilanti a vizat o elenizare a 
creștinilor din Peninsula Balcanică ca parte a unui stat grec – preconizând învierea 
Imperiului Bizantin.

Astfel, aceasta este încă o latură a istoriei popoarelor balcanice din epoca de 
tranziție de la secolul „luminilor” la cel al „naționalităților”, perioadă în care domnii 
greci din Fanar au exercitat o influență decisivă în viața politică (și social-culturală) a 
Moldovei și Țării Românești, aceștia fiind factori importanți în planurile și acțiunile 
geopolitice ale Marilor Puteri promovate la adresa Porții Otomane. Nu ar trebui să 
tragem concluzia greșită că nu a existat o opoziție între universalismul iluminist și 
fenomenul național. Acest fenomen, a fost calificat ca o bipolaritate structurală și 
axiologică.88

Pentru aprecierea justă a evenimentelor pe parcursul secolelor XVIII-XIX, care 
s-au soldat la 1775 cu anexarea Bucovinei, iar la 1812 cu anexarea Moldovei dintre 
Prut și Nistru la Imperiul Rus este indispensabilă cunoașterea activității politice, 

87 Fl. Marinescu, Moruzi, o familie fanariotă. Evoluție istorică, În: „Arhiva genealogică”, II (VII), 3-4, 
Iași, 1995, p. 48-49.

88 V.  Al. Georgescu, La philosophie des Lumières et la formation de la conscience nationale dans le 
Sud-Est de l’Europe, in : Les Lumières et la formation de la conscience nationale chez les peuples 
du Sud-Est Européen. Actes du Colloque international…, (Paris, 11-12 avril 1968), Bucarest, 1970, 
p.  38-40.
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diplomatice și militare a acestor familii elitare de domni fanarioți, mai mult sau 
mai puțin marcante89. Istoria elitelor fanariote în contextul raporturilor internaționale 
din acest segment cronologic, începând cu Pacea de la Prut, de la 1711, și încheind 
cu Pacea de la București, din 1812 („atât de dezastruoasă pentru Moldova”),90 
contribuie într-o măsură considerabilă și la reflectarea istoriei mișcării de eliberare 
națională a grecilor, care s-a desfășurat inclusiv în Principatele Române, iar ulterior 
și în Basarabia.

LES PRINCES PHANARIOTES EN MOLDAVIE ET EN VALACHIE (1711-1821)

À l’époque dite Phanariote, lorsque les Grecs phanariotes dominaient le système 
politique dans les Principautés Roumaines, l’institution du règne était extrêmement 
instable, démontrant une extrême mobilité dans le sens de changements fréquents ou 
d’oscillations des voïvodes du trône de Moldavie à la Valachie et vice versa. Il y avait 
30 princes, en général, avec des gouvernements assez courts (pour un ou rarement 
plus de deux ans), des représentants des 11 grands clans familiaux à Constantinople 
(et pas seulement) : Mavrocordat (6), Ghica (5), Callimachi (4), Racoviță (3), Suțu 
(3), Caragea (2), Moruzi (2), Ypsilanti (2); et Mavrogheni, Ruset (Rosetti), Hangerli 
- un à la fois. Il convient de noter que 14 princes Phanariotes ont régné dans les deux 
Principautés (en Moldavie et en Valachie). En même temps, tous les principes de la 
période phanariote n’étaient pas d’origine grecque.

Le siècle ou période dit Phanariote (1711-1821) peut être appelé le „siècle des 
réformes”, car en cent ans tous les secteurs de la vie sociale – fiscalité, relations 
agraires, administration, justice, église et culture – ont été l’objet d’une vaste restruc-
turation, visant, en dernier ressort, à mettre de l’ordre et à moderniser les Principautés 
Roumaines.

Mots clés: Phanariote, Constantinople, Principautés Roumaines, Dragoman, 
diplomatie, réformes.
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89 Vezi: Mischevca Vlad, Între pace și război: Domnii fanarioți în contextul raporturilor internaționale 
(1774-1812) / Ministerul Educației și Cercetării, Institutul de Istorie. – Chișinău: Cartdidact, 2021. 
429 p.

90 Urechia V. A., Istoria românilor, T. IX al seriei 1800-1830, București, 1896, p. 709.



224

Александр ПОНОМАРЁВ

КРЫМСКО-ПРУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В 1761–1762 ГОДАХ В СВЕТЕ ДОНЕСЕНИЙ 

ЗАПОРОЖСКОЙ РАЗВЕДКИ

Во время Семилетней войны (1756–1763), когда поражение Пруссии было 
почти неизбежным взгляды прусского короля Фридриха ІІ обратились в сторо-
ну Крымского ханства. Во второй половине войны прусский монарх всё актив-
нее пытался разыграть „османскую” и „крымскую” карты, чтобы сблизиться 
с Турцией и Крымом, а также предотвратить союз России с Австрией1. Если 
вначале Пруссия, сражаясь в одиночку, смогла одержать несколько побед, то 
ближе к середине войны истощённые войска Фридриха ІІ потерпели ряд по-
ражений: под Кунерсдорфом (август 1759 г.) и Кольбергом (декабрь 1761 г.), а 
перед тем сдали русским военным Кёнигсберг (январь 1758 г.) и Берлин (ок-
тябрь 1760 г.). Это заставило прусского короля искать ситуативных союзников, 
чья помощь будет оплачена если не политическими дивидендами, то хотя бы 
звонкой монетой.

В 1761–1762 гг. в крымско-прусских отношениях был очерчен новый век-
тор внешней политики, созданный Фридрихом ІІ, посланники которого в ука-
занный промежуток времени довольно часто посещали Бахчисарай. Усилия 
прусского монарха были направлены на создание военно-политического альян-
са с крымским ханом Крым-Гиреем2, имевшим сугубо финансовую подоплёку 
со стороны последнего. Документальных свидетельств о том, что существовал 
договор между двумя сторонами, подписанный на бумаге, к сожа лению, нет. 
Однако, по мнению французского дипломата при крымском дворе барона де 
Тотта, мог существовать договор или устное соглашение между Портой, Кры-
мом и Пруссией3. Во всяком случае, историографии точно известен факт, что 
весной 1761 г.4 между Пруссией и Портой был подписан договор о дружбе и 

1 Цит по: История крымских татар в пяти томах, т. ІІІ, Крымское ханство (ХV-ХVIII вв.), / 
(отв ред. И.В. Зайцев), Казань, 2021, с. 405.

2 Крым-Гирей (Кырым-Герай) (1717–1769) – крымский хан (1758–1764, 1768–1769).
3 Цит по: История крымских татар в пяти томах, т. ІІІ, Крымское ханство (ХV-ХVIII вв.),  / (отв 

ред. И.В. Зайцев), Казань, 2021, с.406; Косвенное упоминание о договоре (ещё не подписан-
ном) между Крымом и Пруссией нам всё же удалось встретить // И.-В. Архенгольц, История 
Семилетней войны (записки капитана королевской службы), Киев, 1901, с. 412.

4 В последний день месяца шабана 1174 г.х. = с 28 марта до 4 апреля 1761 г. // Helmuth Scheel, 
Preussens diplomatie in der Türkei. 1721–1774, Berlin-Leipzig, 1931, s. 42-47; По другим данным 
договор был подписан 22 марта 1761 г. // Uğur Kurtaran, Osmanlı Prusya İlişkilerinin Gelişiminde 
Prusya Elçisi Karl Adolf von Rexin’in Faaliyetleri (1755-1761), In: „Uluslararası İlişkiler / International 
Relation”, 2015, Cilt 12, Sayı 47, s. 127.
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торговле. Никаких упоминаний о Крымском ханстве в нём нет, а значит, дого-
ворённости между Крым-Гиреем и Фридрихом ІІ остались документально не 
зафиксированными, о чём речь пойдёт ниже.

Первый контакт между Крым-Гиреем, тогда ещё буджакским сераскером, и 
Фридрихом ІІ состоялся ещё в 1750 г., когда Крым-Гирей отправил посольство 
в Пруссию5, по нашему мнению, с предложением продажи лошадей. Споради-
ческие контакты между Пруссией и Крымом возникали и в предыдущие вре-
мена, а в годы Семилетней войны они лишь оживились, поскольку Крымское 
ханство традиционно было важным контрагентом в деле поставки лошадей. 
Во время переговоров прусских представителей с ханским правительством, 
как правило, обсуждались вопросы о покупке большого количества лошадей 
для нужд прусской армии, а также о наборе волонтёров для участия в войне с 
Россией. Создавшаяся ситуация в Европе должна была позитивно повлиять на 
увеличение доходов ханства.

Но наиболее загадочным было крымско-прусское сотрудничество в 1758 г., 
причём тайные инспирации Берлина окончательно не выявлены, а значит, 
требуют дальнейшего изучения. Например, общеизвестная версия, ставшая 
исторической парадигмой о том, что Крым-Гирей был вдохновителем и орга-
низатором ногайского бунта6, вследствие чего он против воли султана стал 
крымским ханом, теперь требует уточнения. Ногайские племена „привели …
Порту в необходимость мятежностью своею и распространившись до самого 
Дуная, а притом пресекли в Константинополь подвоз и хлеба, снизойти на 
все их требования прихотливыя, из которых первейшее было определение в 
ханы известного Крым-Гирея”7. Ногайцы были двигательной силой, но чтобы 
ответить на вопрос, кто стоял за кулисами восстания необходимо тщательное 
исследование указанной проблемы. Так, в молдавской историографии сущес-
твует мнение, что до прихода Крым-Гирея к власти был причастным сам прус-
ский король, который, будто бы, поддержал претендента на ханский престол, 
склонив его к вторжению в Молдову8.

Пока сановники Порты, – пишет современный историк Дан Хайдарлы  – 
замедленно реагировали на ногайский бунт, с лидером восставших, Крым-
Гиреем, вступили в контакт прусские агенты, которые выразили ему под держку 
от имени короля Фридриха II9. Прусские эмиссары, склоняя хана к вторжению 

5 Т. Мундт, Крым-Гирей – союзник Фридриха Великого. Пролог столкновений между Россией 
и Турцией // „Известия Таврической ученой архивной комиссии” (Далее: „ИТУАК”). т. 43. 
Симферополь, 1909, с. 3; В.Е. Возгрин, История крымских татар: очерки этнической исто-
рии коренного народа Крыма в четырёх томах. т. І, Симферополь, 2013, с. 846.

6 О.М. Пономарьов, Ногайський заколот 1758 року та сходження Крим-Гірея на ханський пре-
стол (за документами Архіву Коша Нової Запорозької Січі) //Архіви України, 2015, № 2, с. 157-
168.

7 Цит. по: Дан Хайдарлы, Молдавия и Крымское ханство (1718-1774) // „ Stratum plus”, 
2003–2004, № 6, с. 283.

8 Там же.
9 Там же.
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в Молдову, хотели продемонстрировать готовность к военным действиям но-
гайских орд в пограничном с австрийскими владениями регионе, что в свою 
очередь должно было заставить австрийцев держать на кордоне с Молдовой 
значительные силы. Однако формальным поводом для Буджацкой и Едисан-
ской орд, чтобы вторгнуться в княжество было невыполнение молдавским 
господарем их требований.

Посольство Крым-Гирея к Фридриху ІІ, в бытность ещё буджацким серас-
кером, о чём упоминалось выше, позволяет допустить возможность того, что 
между обоими правителями на протяжении 1750–1758 гг. были спорадические 
деловые контакты, которые оживилимсь в 1761–1762 гг. Косвенно о таких от-
ношениях и о потребности прусского короля в воинах говорится в документе, 
где описываются события осени-зимы 1758 г., когда 40 тыс. ногайцев „еще в 
свои места не возвратились, которые-де пошли в последних числах октября… 
в горы Волоские для грабительства волоских людей, а другие болше сказы-
вают, что к прусскому королю”10.

На протяжении Семилетней войны перед Фридрихом ІІ остро стояла про-
блема комплектования прусского войска. Современники отмечали, что в 1758 г. 
в странах австрийско-российской коалиции было население численностью 
50  млн. человек, а в Пруссии не более пяти млн. Поэтому для рекрутирова-
ния Фридрих ІІ собрал желающих из „саксонских, ангальтских и мекленбург-
ских областей, во-вторых возвратил себе всех беглых генеральным прошением 
(амни стией. – А.П.), а в-третьих определил в свою службу великое множе-
ство бывших у него в плену австрийцев, французов, шведов и виртемберцев, 
получив этим великое множество народа”11. Cаксонская армия побеждённая 
Фридрихом II была полностью включена в состав прусского войска, причём 
с повышением по службе (унтер-офицеры получили офицерские звания), что, 
однако, не исключало фактов дезертирства12. Исходя из вышеуказанного отбра-
сывать возможность проникновения отдельных отрядов ногайцев в Пруссию, 
для того чтоби стать военными наёмниками, не стоит. 

Финансовое обеспечение военных затрат в начале войны было решено 
Фридрихом ІІ, тем, что он добился в 1758 г. от Англии предоставления ежегод-
ного кредита в размере четырёх млн. талеров, которые он увеличил до 10  млн. 
путём подделки, получив достаточное количество денег для продолжения 
войны13. О том, что из Берлина новую обесцененную по весу (маловесную) 
монету переправляють в Кёнигсберг, где обменивали на польские и российские 
деньги, а затем уже обменивали на прусскую монету (полновесную), сообщал 

10 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 78, л. 26.
11 [А.Т. Болотов], Записки Андрея Тимофеевича Болотова. 1738–1798, т. 1, Санкт-Петербург, 1871, 

стлб. 659.
12 И.-В. Архенгольц, История Семилетней…, Киев, 1901, с. 24-25.
13 [А.Т. Болотов], Записки… 1738–1798, т. 1, Санкт-Петербург, 1871, стлб. 659.
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и саксонский посланник Прассе14. Тем не менее, финансовые ресурсы коро-
левства были исчерпаны, что заставило Фридриха ІІ продать фамильные дра-
гоценности. Денег катастрофически не хватало, в частности и на обеспечение 
войска хлебом, а лошадей фуражным зерном; всё это приходилось доставлять 
из польской Украины Чёрным морем, огибая всю Европу, что, соответственно, 
увеличивало цену товара. Так в 1757–1758 гг. „турками и татарами в погранич-
ных полских местах (Балте, Палеевом Озере, Торговице. – А.П.) и селах по-
купаемо было хлеба, [и] онои отправляем был кораблями морем в Пруссию”15.

Учитывая острую нехватку обученных и выносливых военных, Фридрих ІІ 
обратился к Крым-Гирею за помощью, и кроме упомянутых контактов, начало 
1761 г. было отмечено попытками прусского короля добиться расположения 
крымского хана с помощью денежных подношений. Об этом свидетельствуют 
архивные документы, представляющие собой донесения запорожской развед-
ки, доезды донских казаков, рапорты дипломатов и переводчиков. Первым со-
общением за 1761 г., подтверждающее стремление прусского короля вовлечь 
Крымское ханство в состав антироссийской коалиции было сообщение дон-
ского казака Клима Панайотова, который во время пребывания в Бахчисарае 
(январь 1761 г.) видел „приехавшего к хану крымскому ис Пруссии одного офи-
цера, а в каком ранге разведать не мог, потому что оной находится там под 
секре том, и в отменном у хана приеме, чего ради и ездит всегда на ханских 
лошадях, и носитца там эхо, якобы тот афицер приехал туда для закупки на 
прусскую армию лошадей, а в свите ево находятца прусских солдат двое, да 
человек до десяти жидов, но толко от него закупки лошадям не точию не видно 
и не слышно”, сообщая далее, что ханский переводчик сообщил ему о том, что 
„приехавший ис Пруссии афицер хану крымскому в дар привез знатную сум-
му золотых червонных”16. Можно придти к выводам, что если речь о покупке 
лошадей не идёт („закупки лошадям… не видно и не слышно”), то военное со-
трудничество (набор добровольцев и пописание договора) остаётся наиболее 
вероятной целью прусского офицера. 

Наряду с этим целью визитов прусских уполномоченных всё же была и 
покупка лошадей. Так, позже, в апреле 1761 г. капрал Молдавского гусарского 
полку Федор Раковица на обратном пути из Валахии узнал, что в „Бендеры от 
прусского короля для покупки лошадей прибыл один офицер и уже-де многое 
число оных искупил, да и в польском Рашкове один жид подрядился искупить 
и отправить к прусской же армии 600 лошадей”17. Даже эти скупые сообщения 
о покупке лошадей в Крымском ханстве, Молдове и турецких крепостях во 

14 Архив князя Воронцова, кн. 4, Москва, 1872, с. 111-112.
15 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 78, л. 26-26 об.
16 Канцелярія Новосербського корпусу, / Серія „Джерела з історії Південної України” /упорядники 

В.  Мільчев, О. Посунько, т. 7, Запоріжжя, 2005, с. 323-324.
17 Сенатский архив, т. ХІІ, Санкт-Петербург, 1907, с. 40.
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время Семилетней войны косвенно указывают на то, что представители прус-
ского короля могли иметь и более оснвательную заинтересованность в сотруд-
ничестве с крымско-ногайским военным конгломератом.

Важным источником для исследования крымско-прусских отношений яв-
ляются донесения казаков-разведчиков, где начиная с марта 1761 г. неодно-
кратно фигурировала Пруссия, куда будто бы была послана военная помощь, 
причём двигалась она к прусской армии из Хотинской крепости различными 
направлениями. Сначала разведчики сообщили в Кош18, что „якобы турецкого 
города Хотина гарнизонного войска некоторая часть отправилась на помощь 
прусскому королю, а каким трактом оное войско пошло они не знают”19. Позже 
уточнялось, что 24 марта ногайские войска, к которым присоединился гарни-
зон Хотина переправились к Козлову (Гезлёву) и Кафе, а оттуда „водою будто 
до Пруссии”20, тогда как другое сообщение очерчивало путь продвижения вой-
ска сушей: „в минувшем марте месяце из… Хотина… турецкого войска нема-
лое число выступило будто в Полшу и следоват-де будет в прусскую армию на 
вспоможение оной”21.

К сожалению, период с апреля по октябрь 1761 г. представляет собой мало-
изученный отрезок времени, но осенью этого же года отношения между Прус-
сией и Крымом активизировались. В октябре крымский хан, через своего по-
сланника личного цирюльника Мустафа-агу, который прибыл в королевский 
лагерь под Штреленом, предложив посмощь королю в виде 16 тыс. всадни-
ков22. Взамен Фридрих ІІ передал хану проект договора. На обратном пути хан-
ское посольство сопровождал лейтенант К.-А. фон дер Гольц23, чтобы ускорить 
подписание и выполнение договора, а также руководить татарским войском 
во время вторжения в Венгрию24. Также Фридрих ІІ через своего посланника 
должен был предложить Крым-Гирею снарядить 6-7 тысячный отряд, который 
должен был прибыть в Пруссию уже в конце марта следующего 1762 г.25 Куп-
цу из крепости Святой Елизаветы Анастасию Васильеву, бывшему в серед-
ине октября 1761 г. в Перекопе удалось воочию увидеть „прибывших туда до 
хана крымского посланников, ис которых один пруссак, другой грек да при них 

18 Кош – центральный орган управления Запорожской Сечи.
19 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 51 об.
20 Там же, л. 52.
21 Там же, л. 52 об.
22 Т. Мундт, Крым-Гирей… // „ИТУАК”, т. 43, Симферополь, 1909, с. 3; И.-В. Архенгольц, История 

Семилетней..., Киев, 1901, с. 412. Упоминание того, что личный брадобрей послан с важной 
миссией вызвало у современников ложные умозаключения, что „ведь у восточных народов нет 
ни дворян, ни служилых людей ” // Цит по: История крымских татар в пяти томах, т. ІІІ…, 
Казань, 2021, с. 406.

23 Карл-Александр фон дер Гольц (1739–1818) – прусский военный и дипломат.
24 И.-В. Архенгольц, История Семилетней..., Киев, 1901, с. 412.
25 Т. Мундт, Крым-Гирей… // „ИТУАК”, т. 43, Симферополь, 1909, с. 7.
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четыре человека липканов (литовских татар. – А.П.)”, которые ответили ему, 
что они из Варшавы, поскольку не желали дезавуировать себя, а между тем 
перекопские армяне узнали, что „оные присланы от прусского короля до хана с 
писмами”26. По нашему мнению, это и было посольство во главе с лейтенантом 
фон дер Гольцом, среди которых грек был переводчиком, а литовские татары  – 
охраной. 

При повторной аудиенции лейтенант уже мог говорить с Крым-Гиреем о 
истинной цели свого визита, обещая хану несколько сотен кошельков золо-
тых, чтобы перекрыть затраты на снаряжения войска, заверив при этом, что 
вся добыча захваченная татарами будет принадлежать им27. Это встреча со-
стоялась даже без участия членов Дивана, поскольку большинство крымских 
мурз не поддерживали воинственную политику хана. Последствием перего-
вором стало то, что в Пруссию отправился ханский переводчик Якуб-ага, а 
лейтенант было оставлен в Бахчисарае до возвращения переводчика с ответом 
от Фридриха ІІ28.

Крым-Гирей просил передать прусскому королю, что как тольки возникнет 
необходимость, он соберет свои лучшие силы под Аккерманом и отправится 
на помощь Пруссии. Перед отправкой депеши в Бреслау, ханский советник со-
общил лейтенанту, что намерения хана собрать своё войско в марте 1762 г. в 
низовье Днестра являются довольно серьёзными29. Прибыв в Пруссию зимой 
1761–1762 гг., новый посланник крымского хана (очевидно речь идеть об ука-
занном переводчике Якуб-аге) пообещал от имени Крым-Гирея предоставить 
весной Фридриху ІІ помощь численностью в 40 тыс. всадников30, что и было 
выполнено в августе-сентябре того же года.

После прибытия из Пруссии каравана с подарками для хана, лейтенант 
Гольц передал хану записку о том, что пришло время подписания договора 
между Пруссией и Крымским ханством, на что хан ответил отказом, посколь-
ку считал своё слово нерушимым, а переносить обещания на бумагу – излиш-
ним31. Однако это не помешало, чтобы вскоре хан попросил авансовый пла-
тёж для подготовки к походу в размере 200 кошельков (100 тыс. пиастров)32. 
Приезд 14 февраля 1762 г. из Бреслау в Бахчисарай ханского переводчика 
Якуб-аги, приезд которого в крымскую столицу несколько оживил неопре-
делённую обстановку33. 

26 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 91, л. 131-131 об.
27 Т. Мундт, Крым-Гирей… // „ИТУАК”, т. 43, Симферополь, 1909, с. 29.
28 ЦГИАК Украины, Ф. 759, оп. 1, д. 129-а, л. 4-а.
29 Т. Мундт, Крым-Гирей… // „ИТУАК”, т.43, Симферополь, 1909, с. 34.
30 И.-В. Архенгольц, История Семилетней..., Киев, 1901, с. 424.
31 Т. Мундт, Крым-Гирей… // „ИТУАК”, т. 43, Симферополь, 1909, с. 37.
32 Там же.
33 Там же, с. 35.
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Паралельно с этим из Бреслау в Петербург отправился прусский посланник 
Б.-В. фон дер Гольц34 для подписания мирного договора с Россией. Инструкция, 
данная посланнику была составлена лично Фридрихом ІІ и состояла из 8 пун-
ктов, последний из которых касался привлечения крымского хана к военному 
сотрудничеству. Б.-В. фон дер Гольц должнен был объяснить Петру ІІІ позицию 
Пруссии относительно Порты и Крымского ханства. Вынужденный силой об-
стоятельств, „исходя из чувства безопасности, я должен был подписать договор 
с турками, – писал Фридрих ІІ, – главной моей целью было побудить их к дивер-
сии в сторону Венгрии, и что татары могли бы, возможно, осуществить набег на 
земли казаков”, оправдывался прусский король35. Однако вопросы об отноше-
ниях Фридриха ІІ с восточными правителями согласно Инструкции не стоило 
поднимать до подписания мирного договора, чтобы не испортить дело. Прибыв 
в Петербург 21 февраля прусский посланник был вскоре принят российским 
императором Петром ІІІ36. А через два месяца (24 апреля/5  мая 1762 г.) между 
Россией и Пруссией был подписан Санкт-Петербургский мирный договор.

В российско-турецких отношениях весной 1762 г. произошёл перелом, 
корни которого таятся в российско-прусских и российско-австрийских отноше-
ниях. По словам историка М.Ю. Анисимова в Петербурге в конце апреля – на-
чале мая 1762 г. турецкие дела неожиданно вышли на первый план. 28  апреля 
Петр III устно передал канцлеру М.И. Воронцову, чтобы он предписал рези-
денту России в Стамбуле А.М. Обрескову, „дабы он Порте внушение сделал, 
что если она рассудит ныне начать неприятельские действия против австрий-
ского дома, то его императорское величество в войну ее отнюдь мешаться не 
будет”37. Инспирировал это приказание не кто иной как Фридрих II, чтобы уго-
дить Петру III за его лояльность и миролюбие в отношении Пруссии. 

После смерти Елизаветы Петровны (25 декабря 1761 г./5 января 1762 г.) и 
до подписания помянутого Санкт-Петербургский мирного договора перед лей-
тенантом К.-А. фон дер Гольцем очерчивались неясные перспективы относи-
тельно привлечения крымского хана к антироссийской коалиции, однако после 
последней даты становилось понятно, что Крым-Гирея можно лишь побудить 
к вторжению в Венгрию, что ослабило бы позиции другого противника Прус-
сии – Австрию38. Развязав руки Пруссии в отношении Австрии, Россия тем са-
мым обезопасила свои границы со стороны Порты и её вассалов. Стремитель-
ная смена правителей на российском престоле и смена внешнеполитического 
вектора официальным Бранденбургом делала крымско-прусские отношения 

34 Бернгард Вильгельм фон дер Гольц (1730–1795) – камергер и адъютант Фридриха ІІ, полковник 
с 1762 г., посол в России в 1762 г., посол во Франции в 1772 г., по неподтверждеённым данным 
родной дядя лейтенанта К.-А. фон дер Гольца.

35 П. Щебальский, Политическая система Петра ІІІ, Москва, 1870, Приложения. № ХV, с. 41, 50.
36 Там же, с. 51.
37 М.Ю. Анисимов, Российская дипломатия и Семилетняя война, Москва, 2020, с. 795-796.
38 Т. Мундт, Крым-Гирей… // „ИТУАК”, т. 43, Симферополь, 1909, с. 42.
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непрогнозированными, что не могло не беспокоить и официальный Бахчиса-
рай. Наряду с этим были сложными отношения Пруссии и с Высокой Портой. 
Фридрих ІІ ещё с 1757 г. старался наладить отношения с новым султаном Мус-
тафой ІІІ, для чего в Стамбул был прислан дипломат Рексин39, а упомянутый 
уже договор о дружбе и торговле между странами, который 30 мая 1761 г. был 
ратифицирован Фридрихом ІІ40, а 27 июля того же года и Мустафой ІІІ41, давал 
прусскому представителю основания настаивать на дальнейшем сотрудниче-
стве. Однако из-за противодействия английского, французского и австрийского 
посланников аудиенция у султана состоялась лишь через год (9 марта 1762 г.). 
После этого начались оживлённые переговоры о наступательно-оборонитель-
ном османско-прусском союзе. Это позволило Фридриху ІІ более уверенно на-
чать кампанию 1762 г., „тем более, что к предполагавшейся помощи Турции 
он рассчитывал присовокупить еще и содействие крымского хана, которого он 
склонил на свою сторону крупным денежным посулом в 500 тыс. пиастров”42. 
Именно в таком духе действовал представитель Фридриха ІІ при дворе Крым-
Гирея – Боскамп43, который затем перейдёт на службу крымскому хану, остава-
ясь при этом русским шпионом. 

Фридриха ІІ изо всех сил старался склонить Мустафу ІІІ и его окружение 
на свою сторону. „Король прусский не жалел казны и употреблял огромные 
суммы к закуплению турецких министров и к обольщению самого молодого 
султана. Однако деньги его и труды пропали по пустому”44. Попытки Пруссии 
столкнуть Порту с Австрией были нейтрализованы усилиями французского 
посла Вержена45, вследствие чего в Стамбуле было подписан только договор о 
дружбе с пруссаками46. О намерениях купить склонность, ещё не очень опыт-

39 Рексин, Карл Адольф (1717–1790), (настоящее имя: Гауде, Готфрид Фабиан) – дипломат, 
прусский посол в Стамбуле. В 1755 и 1757 гг. посещал Стамбул, чтобы заключить договор 
с Высокой Портой. После подписания договора о дружбе и торговле 22 марта 1761 г. стал 
официальным представителем Бранденбурга на берегах Босфора (с 27 июля 1761 г.), установив 
постоянные дипломатические отношения с Турцией.

40 Helmuth Scheel, Preussens diplomatie in der Türkei. 1721–1774, Berlin-Leipzig, 1931, s. 48.
41 Uğur Kurtaran, Osmanlı Prusya İlişkilerinin Gelişiminde Prusya Elçisi Karl Adolf von Rexin’in 

Faaliyetleri (1755-1761), In: „ Uluslararası İlişkiler / International Relation”, 2015, Cilt 12, Sayı 47, 
s. 125.

42 В.Д. Смирнов, Эпизод из восточной политики Пруссии // „Русский вестник”, т. 160, № 7, 1882, 
с. 19.

43 Боскамп (Боскам-Ласопольский), Кароль (17..–1794), полиглот, курьер прусского посла в 
Стамбуле К.А. Рексина, в 1761 г. полномочный министр Крым-Гирея. Был повешен в Варшаве 
как русский шпион.

44 [А.Т. Болотов], Записки… 1738–1798, т. 1, Санкт-Петербург, 1871, стлб. 850.
45 Верженн, Шарль Гравье (1719–1787), – дипломат и государственный деятель, французский 

посол в Стамбуле в 1755–1771 гг.
46 Цит. по: Дан Хайдарлы, Молдавия и Крымское ханство (1718-1774) // „ Stratum plus”, 2003–

2004, №6, с. 283; Речь идёт о упомянутом ранее договоре // Helmuth Scheel, Preussens diplomatie 
in der Türkei. 1721–1774, Berlin-Leipzig, 1931, s. 42-47.
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ного султана Мустафы ІІІ в начале 1759 г., свидетельствует документ из Архи-
ва Коша Новой Запорожской Сечи, где отмечалось, что к султану прибыли от 
прусского короля „два посланника с презенти, а болѣе-де для требования от 
султана помощи”47. Порта на протяжении всей Семилетней войны не изъявля-
ла желания принять в ней непосредственное участие, однак „желая та Порта, 
чтоб он, пруссак, российское воиско побѣдил”48. Султан смотрел на прекра-
щение Пруссией войны с Россией неодобрительно, в тоже время, не разрешая 
вступать в эту войну крымскому хану. Прусский король, наоборот, считал, что 
мирный договор с Россией улучшит отношения с Портой, когда он силами 
прусско-российского союза ударит против Австрии. Однако, рассчитывать на 
плодотворное сотрудничество с Портой у Фридриха ІІ не было шансов, а после 
смерти прусского симпатика – визиря Рагыб-паши (апрель 1763 г.) тем более49.

Подписание мира новым императором Петром ІІІ и Фридрихом ІІ разо-
чаровало Порту, которая после этого стала приписывать России стремление 
захватить Крым, и как окажется через девять лет, эти обвинения были небез-
основательными. По другим данным (август 1762 г.), наоборот, император 
Пётр ІІІ, по словам ханского переводчика Якуб-аги, готов был отдать терри-
торию Войска Запорожского под юрисдикцию Крыма: „земля вся, которою 
запорожци владеют уже обещана была чрез пруского короля хану к присово-
куплению до Криму”, и только, якобы, восхождение на престол Екатерины ІІ 
воспрепятствовало этому50. В другой раз Якуб-ага также уверял запорожцев в 
благоприятной для них смене монарха: „щасливи-де ваше Войско и все сего-
бочние поселения, что в России известная перемена зделалась, а как би-де так 
не переменилось, то б-де государь бивший запорожане и все сегобочние землѣ 
(Новую Сербию.  – А.П.) хану кримскому жаловали, а запорожци б-де за Кубань 
переведенни б били, и уже-де и обещал”51. 

Однако вернёмся непосредственно к крымско-прусским отношениям. 
Запо рож ский казак Андрей Трофимов, прибыв в Перекоп поздно вечером 
12 февраля 1762 г. узнал, что двумя часами ранее в Бахчисарай проследовал 
прусский посланник. В „свѣтѣ по Перекопу слух и разговори били между 
многими – докладывал запорожский разведчик, – что брандебурский посланник 
приехал… с прозбою к хану о покупки под армию прусскую до 36-ти тисяч… 
татарских лошадей”. Крым-Гирей, в ответ на эту просьбу, не решился продать 
такое количество лошадей без резолюции Порты, „якои и ожидатся ему 
(посланнику. – А.П.) велѣл восем день”, ожидая от султана разрешения этого 

47 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 78, л. 43.
48 Там же, л. 26 об.
49 В.Д. Смирнов, Эпизод из восточной политики Пруссии // „Русский вестник”, т. 160, № 7, 1882, 

с. 19.
50 ЦГИАК Украины, Ф. 59, оп. 1, д. 3996, л. 2.
51 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 120, л. 157 об.; А.А. Андриевский, Материалы для истории 

южнорусского края…, ч. ІІ, Одесса, 1886, с. 397.
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вопроса. Отправляя прусского посланника в обратный путь, хан за „присланние 
от короля прусского в презент червоние, дарил четире лошади”52.

Полковой старшина Никифор Чуприна, прибыв в Бахчисарай 13 марта 
1762 г. узнал, что „посланники два з Прусии еще прежде их к хану приехали, 
якоби с прошением дачи в помощь людей и покупки лошадей дозволения, с 
презентом богатим хану от прусского короля”. Однако Крым-Гирей, чтобы „дать 
людей и покупку лошадей дозволить, будто без дозволения на то от султана 
турецкого не склоняется”, отправив „искать охотников в Волощинѣ или… из 
нагайцов за заплату на месяц по восемнадцати рублеи и дозволил кому хотя[т] 
итить”. Если для набора добровольцев хан отправил прусских посланников к 
молдавскому господарю и к ногайским правителям, то относительно покупки 
лошадей, хан будто бы дал разрешение, но при условии, что это не будет 
делаться слишком открыто, а „толко при них (татарах. – А.П.), чтоб покупанно 
не видѣли”53. Подобную информацию в конце апреля получили запорожцы, 
которые проезжая Перекоп рапортовали позже в Коше, что „хотя наперед 
того еще великий султан хану дозволения в той покупки не дал, но сам хан 
нѣколикое число лошадей в своей сторонѣ скупить дозволил”54. 

Причиной такой осторожности и скрытности, крымского хана, равно как 
и недостатка войска, было обострение Крым-Гирея с Портой из-за своих по-
ходов на темиргойцев, вызвав этим неудовольствие и среди крымскотатарского 
нобилитета. Почти год (май 1761 – весна 1762 гг.) значительные силы во главе 
с великим визирем, а потом калга-султаном находились за границами Крыма, 
безрезультатно стараясь решить вопрос уплаты дани черкесами55. Этот поход 
привёл к разорению казны, не принеся и политических дивидендов, поэтому 
хан в мае 1762 г. „калгу-султана з дивизиею бившого против черкес возвратил, 
и с черкесами войну оставил”56. Поэтому любые авантюры, способные нару-
шить хрупкое равновесие в ханстве не находили поддержки ханского Дивана. 
Один из запорожцев сообщал в Кош, что „от мурзи Мамета… слихал, что хан 
кримский намѣревает вышеозначенному прусскому посланнику людей в под-
могу дать, но на то-де всѣ мурзи пристать не хотят, и от того отказивает”57. 

Не только сечевики, стоящие на форпостах следили за всеми изменениями 
в Крыму, но и российская военно-бюрократическая машина была запущена в 
действие, внимательно следя за настроениями в Крымском ханастве, оценива-

52 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 119, л. 17 об.-18.
53 Там же, л. 21-21 об.
54 ЦГИАК Украины, Ф. 759, оп. 1, д. 129-а, л. 5; А.А. Андриевский, Материалы для истории 

южнорусского края ХVІІІ столетия (1715–1778), извлеченные из старых дел Киевского 
губернского архива, ч.ІІ, Одесса, 1886, с. 667.

55 А.М. Пономарёв, Агрессия Крымского ханства против черкесов-темиргойцев в 1761–1762 
годах //„Східний світ”, 2012, № 4, с. 99-100.

56 ЦГИАК Украины, Ф. 59, оп. 1, д. 1405, л. 67.
57 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 119, л. 22 об.
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ния риски отночительно нападения со стороны Крым-Гирея. Киевский генерал-
губернатор И.Ф. Глебов докладывал в Коллегию иностранных дел, что хан 
крымский „в двух тысячах войска своего выступя из Бакцисарая, и как слышно 
во все орды посланы указы, чтоб были во всякой готовности и поход имеет тракт 
(путь. – А.П.) свой продолжать на Очаковскую степь и будто намерен учинить 
нападение на крепость Святыя Анны, на запорожские жилища и на Новую 
Сербию, хотя сие по слухам произшедшее намерение ханское за достоверное 
почестся (считаться. – А.П.) и не может, однако крайнею предосторожность к 
тому употребить весьма нужно”58. Действительно мнение киевского генерал-
губернатора, что „намерение ханское за достоверное почестся и не может” 
было верным. 

Очевидно, хану не удалось сломать сопротивление Дивана относительно 
организации крымскотатарского войска в поход, и в конце мая он отправился 
с небольшим количеством войска, которое состояло из сейменов и янычар. 
Ногайцы Едисанской, Белгородской и Кубанской орд должны были прибыть 
в лагерь под Очаковым. Навстречу ногайцам выступил хан, направляясь из 
Бахчисарая в Каланчак „со всѣма при нем имѣющимся войском и корогвами 
и пушками (кои пушки под секретом ишли), коих… ишло” 28 орудий. Также 
отмечалось, что „посланник прусской всегда безотлучно при нем хану 
находится”59. Возможно пушки были тщательно спрятаны в возах с провизией, 
так что другой конфидент, очевидно, не заметив их, писал в Кош, что у хана 
„пушек и другова оружия, кроме одних ружей, спеков (пистолей. – А.П.) и стрел 
не имеется”60. Крымские мурзы, в частности из рода Ширин, как и следовало 
ожидать, не поддержали решений хана выступить на Венгрию и „своего войска 
имало не дали”61. Несмотря на все обстоятельства Крым-Гирей, всё же „на 
прошение при нем находячогось Майдебунского (Бранденбургского. – А.П.) 
посланця обѣщался на помощь своего воиска дать, чем-де тот посланник будучи 
обрадован, в Бахчесарай виездячи, от ханского дому и к ево постоялому двору 
бросал на всѣ сторони денгами – левами турецкими и полскими талерами”62. 

25 мая 1762 г. в Коше уже было известно, что за Южный Буг „Джамбулуцкой 
и Едичкулской орд татаре еще туда за ним ханом трактуют на Перекопской же 
степь, на сю сторону оного, Кубанскую из-за мори орду переправляет, и что 
переходит чрез Перекоп тот посиланний сам видѣл”63. Того же, 25 мая, Крым-

58 ИР НБУВ, Ф. V, Ед. хр. 241, л. 56.
59 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 119, л. 40 об.
60 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп.1, д. 120, л. 6 об.; Канцелярія Новосербського корпусу…, т. 7, 

Запоріжжя, 2005, с. 317.
61 Запорожский разведчик целиком оправданно указал только лишь один из четырёх бейских 

родов – Ширин, поскольку его представители возглавляли ханский Диван // В.Е. Возгрин, 
История крымских татар: очерки этнической истории коренного народа Крыма в четырёх 
томах. т. І, Симферополь, 2013, с. 533. ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 119, л. 42-а.

62 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 119, л. 42-а.
63 ЦГИАК Украины, Ф. 59, оп. 1, д. 1405, л. 67.
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Гирей „перевезся со всею ордою и стал лагерем от Очакова в 2 верстах”64. 
Эта же дата фигурирует у другого конфидента, который отмечал наличие 
10-тысяч ного ханского войска, прибывшего под Очаков, а также присутствие 
прусского посланника при лагере. Тогда же хан отправил в Ени-Кале 20  дуба-
сов кубанским ногайцам „для перевозу чрез море на сю сторону”65. По другим 
данным, полученным от местных жителей, хан только по состоянии на 27  мая 
переправился из Кинбурна через лиман и в „Березани состоит вместѣ с коро-
лем прусским и с ним орди до дванадцяты тисячи сили… а едного султана 
(буджацкого сераскера. – А.П.), кои при Днестрѣ состоит послал Волощиною, 
при нем восемьсот человѣкъ орды и намѣревает итит на помощь прусскому 
королю, а слѣдование его будет прямо вгору понад Бугом-рекою”66. 

В первых числах июня 1762 г. поручик Хорватского гусарского полка 
Андрияш Никорица узнал от своих земляков-молдаван, что хан, прибыв в 
Кинбурн, оставил там своё войско. Потом переправился лиманом к Очакову, 
став лагерем возле крепости с отрядом в 500 человек, а при нём „прусской по-
сланник, которой-де оставлен ханом в Очакове в форштате на квартире, при 
коем и караул з знаменном стоит”67. Тогда же из Стамбула в Яссы к „волоскому 
господарю с фарманом о дозволении ему вербовать людей” прибыл прусский 
посланник, который навербовал до 50 человек, выдал им коней, амуницию и 
деньги. Однако, новобранцы Фридриха ІІ, не желая обучаться воинскому ре-
меслу, связали своих прусских учителей и „разбежались врознь”68. 

Кош, учитывая оживление военных приготовлений, информировал комен-
данта пограничной крепости Святой Елизаветы отмечая при этом, что крым-
ский хан путём уговаривания „присыланных от прусского короля к нему по-
сланников, следует за реку Буг мимо Очакова, и имеет намерение, якобы, на-
пасть на российские границы с одной стороны на Самар и тамошние слободы, 
а с другой стороны из-за Буга реки от Едисанской орды на крепость Святыя 
Елизаветы и на новопоселяемые слободы и [Новую] Сербию”69, что несколь-
ко отличалось от вышеуказанного сообщения киевского генерал-губернатора.

В это же время по Очакову поползли слухи, в которые было невозможно 
поверить, что будто бы среди прусских военных при ставке Крым-Гирея на-
ходится сам Фридрих ІІ. При посредничестве очаковского священника Мака-
рия казак Иван Мелес встретился с „подложницею ханскою, скритним видом 
ѣздящею в платѣ мужском, которая в полъпяна будучи… открила секретним 
образом, что в лице посланника сам прусской король неотмѣнно”70.

64 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 119, л. 42-а.
65 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 120, л. 6 об.; Канцелярія Новосербського корпусу…, т. 7, 

Запоріжжя, 2005, с. 317.
66 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 119, л. 62.
67 Канцелярія Новосербського корпусу…, т. 7, Запоріжжя, 2005, с. 335-336.
68 Там же, с. 336.
69 ИР НБУВ, Ф. V, Ед. хр. 240, л. 55.
70 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 119, л. 54.
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Согласно указанного источника прусский король „поднял хана против це-
сара римского”, который должен выступить из Очакова 31 мая вместе с 20-ти 
тысячным войском71. Тем не менее, следующая информация полученная дру-
гим разведчиком от той же ханськой наложницы в дальнейшем подтвердилась. 
Сообщалось, что „хана кримского жена волошка из лагиреи приезжала к та-
мошнему очаковскому волоскому попу в дом, где… она оному попу скозывала, 
оного-де хана с воиском прусскои король чрез денги испросил на помощь себе 
и следоват-де он с тем воиском будет ис присланным от того короля послан-
ником к венгерскои границе”72. 

Полковник Ингульской паланки Прокоп Прангул, основываясь на дан-
ных своей разведки, сообщал в Кош о пребывания прусских посланников 
подоб ную, но более детальную информацию. „Слишно ж, что прусской ли 
король или посиланние от него ходили в Очаковѣ по базару и викликали 
охотное воиско в затяг под цисара, обнадеживать жалованем по пятнадцять 
червоних на месяц”. Дальше продолжая про особу похожей на короля: „Еще 
ж слишно, что прусскои король, якоби, и сам в Очаковѣ бил, толко ходил 
под видом кадинѣ (кадия. – А.П.), себя ж в образе не показивал”73. Более 
ценными, на наш взгляд, являются данные о составе и численности войска, 
когда сообщалось, что „между ж тѣм ханским войском много прусского 
народа, ляхов и запорожцов… во всем же войске якое прежде отправлялося с 
ханом булав, бунщуков, знамен будет болѣе тридцяти”74. О прусском монархе 
говорилось, что „прусской же король посля вслѣд за тем же войском в малом 
числѣ при нем будучого войска отправился”75, тогда как другие информаторы 
дважды писали о том, что в свите хана в июне-июле 1762 г. находился не 
король, а брат прусского короля76, что, безусловно, более правдоподобно. 
Для прокормления войска Крым-Гирея „провианту сто килев77” мололи на 
очаковских мельницах, которое было отправ лено вслед за ханским карава-
ном, а всё время пока „прусский король ни стоял в Очаковѣ, то корм бил ему 
и лошадям даван от очаковских жидов”78. 

В первых числах июня Крим-Гирей выступил из Очакова. Кош основы-
ваясь на сообщениях того же полковника Прангула, сообщал вышестоящим 
инстанциям, что „хан кримский з Очакова отправился, якоби з десятю тисячю 
войском июня с 1-го [числа], и, якоби, стоять будет понад рекою Бугом, по сю 

71 Там же.
72 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 120, л. 6 об.-7.
73 Там же, л. 1 об.- 2.
74 Там же.
75 Там же.
76 ЦГИАК Украины, Ф. 59, оп. 1, д. 1405, л. 69 об., 78 об.
77 Кила – мера веса сыпучих товаров в Османской империи, составляющая в ХVIII в., 20 окка, 

т.е. около 24,500–25,656 кг.
78 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 120, л. 1 об.-2.
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сторону от Гарду даже до Чартальского броду и Кодими. И ожидать [будет] 
переправляючойся, и в Кримской степ, двадцяти очаковских отправившихся 
от хана томбазов в Кубань, – Кубанской сорок тисяч орди, и Εдисанской 12 
тисяч, – в готовости находится и слѣдует к нему хану к совокуплению вмѣстѣ 
бить”79. Из этого было видно, что Крым-Гирей, как всегда, что касалось далё-
ких походов, задействовал к делу едисанских или буджацких ногайцев, или же 
кубанских татар, не полагаясь на крымских татар, которые больше находились 
под влиянием крымских мурз.

Уже восьмого июня 1762 г. житель Балты Семён Довгий более конкретно 
информировал Кош о местах следования ханского войска неподалёку ново-
сербских слобод, которым существовала угроза разорения. Он сообщал, что 
„хан кримский з ордою в немалом числѣ переправившис чрез Очаков состоит 
вместѣ с пруссаком в речки Чачаклии и к нему еще переправляется в добавку 
орди при салтану до пятнадцяти тисяч и намеревает итить до устѣ Кодима, и 
ударить прямо на слободу Орел и разорить, кои поблизости к Бугу, и на другие 
новопоселяемие слободи, а оттоль поворотясь, прямо намѣревает в Волощину 
для разорения”80. 

В это время лейтенант Гольц находился в Яссах пока хан не соберёт войско 
под Аккерманом81. 11 июня 1762 г. Гольц выехал из Ясс, проехав через Кауша-
ны и Чобручи к правому притоку Южного Буга – Чичиклии, где должен был 
встретиться с лагерем Крым-Гирея. Хан собрал около 50 тыс. войска, и ещё 
восемь тысяч обещал отправить в Силезию82. Хану было обещано выплатить 
450 кошелей, в придачу к уже 200 полученным. Прусский курьер, прибывший 
из Стамбула, передал согласие короля на этот акт, однако деньги должны были 
уплачены уже на венгерской границе83. После прибытия из Пруссии майора Са-
моги – знатока топографии Венгрии, которого Фридрих ІІ прислал по требова-
нию хана, Крым-Гирей всё же отправился не на северо-запад, а через Бендеры 
и Копанку в Каушаны. Несмотря на присутствие в лагере трёх представителей 
прусского короля, хан без уплаты 450 кошелей не соглашался отпраивться к 
венгерской границе84. 

Позже, запорожский полковник Семён Галицкий, который находился в 
устье Мертвовода с командой запорожцев для разведки узнал, что 16 июня 
„состоящий в речки Чичаклии хан кримский Крим-Гирей со всею своею ордою 

79 Сам Прангул писал о пяти тысячах войска (ф.229, оп. 1, д. 120, л.1), а Кош в рапорте к генерал-
аншефа П. Стрешневу указывает цифру в десять тысяч, в виду бóльшей информативности 
отпуска рапорта Коша даём цитату именно из этого документа // ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп.  1, 
д. 120, л. 3.

80 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 120, л. 19.
81 Т. Мундт, Крым-Гирей…, // „ИТУАК”, т.43, Симферополь, 1909, с. 38.
82 Там же, с. 45.
83 Там же, с. 46.
84 Там же, с. 47-48.
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поднялся вгору речки Буга, а в каком урочище и коликом числе оной обращается 
и куда именно намѣрен итить о том знат, понеже очень скрито и хитро 
дѣйствует, не можно”85. Через четыре дня, следуя параллельно направлению 
движения хана, и дойдя вверх по Южному Бугу, до места впадения в него 
р. Гарбузиной С. Галицкий продолжал сообщать в Кош, что 20 июня ему стало 
известно о том, что „хан кримский Крим-Гирей з находячоюсь при нем ордою 
с урочища Чичаклии перекочевал вгору реки Буга, и находится нинѣ противу 
устя Мяртвовода, дистанциею начав аж до Мечетной Чартали, а коликом 
нумерѣ и куда точно путь свой восприять намѣрил о том безвѣрително”86. 

Для того, чтобы узнать о дальнейшем маршруте передвижения крымского 
хана, к нему с претензией относительно порезанных ногайцами казаков, 
был отправлен старшина Бугогардовой паланки Иван Горбонос, который 
„не доездя Чечаклии на устѣ Мяртвоводу его (Крым-Гирея. – А.П.) со всѣми 
ордами застал”87, где при ханской ставке находился французский и прусский 
резиденты, прусский капитан „да единъ нѣмец, кои привѣз для орди четири 
барилѣ червоних, да и напрод сего уже не одиножди от короля прусского для 
орди денег присиланно било отдано”88. По сообщению И. Горбоноса вместе 
с Крым-Гиреем находились два ханских сына – крымских султана и 10 тыс. 
войска вооружённых только ружьями, а пушек не было ни одной. Часть войска 
хан (очевидно янычар, о присутствии которых упоминал разведчик) отправил с 
султанами через Днестр в Бендеры, а сам „намѣревает итить от устя Мяртвоводу 
Чарталою Сухою до Тилигуля, и тамо оставя орди, пойдет в Кавушани”89.

По сообщению запорожского старшины Тимофея Долмата, при переправе 
через Днестр на 20 паромах напротив села Копанки, с ханом было уже не более 
шести тысяч войска (очевидно с учётом той части ногайцев, которые лишились 
в урочищах р. Тилигул), третья часть которых была почти без оружия. „Поход 
же его (хана. – А.П.) всегда бивает при двух бунчуках да тридцяти четирех 
знамях, при музикѣ и литаврах, с артилерии ничего ж не имѣется”. Пушки 
оставленные в Очакове хан приказал отправить в Каушаны, „где и кочевать до 
получения на некоторие его представления от Порти фермора (фирмана. – А.П.) 
…намерен”90.

Однако в первых числах июня хан с небольшим количеством войска от-
правился вверх по правому берегу Днестра, где поблизости Дубосар его и встре-
тил Т. Долмат91. По другим данным, Крым-Гирей 6 июня от устя Мертвовода 

85 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 120, л. 49.
86 Там же, л. 58.
87 Там же, л. 80 об.
88 Там же.
89 Там же.
90 Там же, л. 139 об.-140.
91 Там же, л. 139.
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выступил со своей ставкой до урочища Палеево Озеро, где после решения 
„нѣякогось с поляками дѣла отправится и слѣдовать [будет] по пограничным 
своим мѣстам – Балтѣ и Дубосарѣ”92.

Тем временем, козак Андрей Чорный в своей „сказке” сообщал Кошу о 
том, что он узнал в Бахчисарае, что 6 июня „в Бакцисарѣ кричан бил… телал, 
то есть публикован по всем городу указ, что с Россиею, паки по-прежнему мир, 
якоби на двадцять пять лет подтвержден”. Однако, уже 10 июня вышел другой 
ханский указ: „чтоб всем туркам, татарам и нагаям прибор иметь зброею и 
всем припасом и кормит лошадей на имеючий бит на немца (!) поход, а в какую 
точно сторону и какого именно и как много многолюден, яко чинится скрито 
узнат не можно било, почему скоро все турки яничаре и татаре возимели при-
бор к тому походу”93. В связи с этим, по всему Крыму „зделалось запрещение 
иностранним ныкому с ружя, шабель, лошадей, кулбак, сафянов и мишин, и 
ни с какових воинских припасов ничего не продавать, и не випускат, что все 
не продается и не випускается с Криму”. Поход, по сообщению разведчика 
должен был состояться в середине сентября, и тому были вполне прозаические 
причины94. 

Крым-Гирей по информации иностранных дипломатов в июне 1762 г. со-
держал в Буджаке армию численностью 80 тыс. всадников95. Такие данные 
можно считать значительно завышеными, потому что прокормить и значитель-
но меньшее количество войск было весьма затруднительно. Учитывая прибли-
жающуюся жатву, в конце июля-в начале августа Крым-Гирей „имевшѣесь при 
нем войско для съему хлеба отпустил на пятнадцатидневной срок в жиля их”, 
чтобы после сбору урожая они вернулись в лагерь под Каушанами, вследствие 
чего при хане осталось не более двух тыс. войска96. Другие источники также 
подтвержали, что поход состоится только после жатвы и сенокоса97.

Планировалось, что на осень хан соберёт 25 тыс. войска, приказав „по всем… 
волоским селам… от каждой хати собрат сушених сухарей по 3 ока98, да пшона 
по одному оку, да денег со всех тех волоских сел пятдесят кисетов, а во всякой 
иметь по 500 левов”, а как войска будут собраны, то хан намеревается напасть 

92 Там же, л. 115.
93 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 121, л. 18; О.М. Пономарьов, „Сказка” запорозького 

розвідника часів Семирічної війни (до кримсько-прусських відносин 1762 року) //Архіви 
України, 2014, № 3, с. 256.

94 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 121, л. 18; О.М. Пономарьов, „Сказка” запорозького 
розвідника…, //Архіви України, 2014, № 3, с. 256.

95 Цит. по: Дан Хайдарлы, Молдавия и Крымское ханство (1718-1774), // „ Stratum plus”, 2003–
2004, № 6, с. 289.

96 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 120, л. 157-157 об.; А.А. Андриевский, Материалы для 
истории южнорусского края…, ч.ІІ, Одесса, 1886, с. 673.

97 ЦГИАК Украины, Ф. 59, оп. 1, д. 1405, л. 78.
98 Ока, окка, око – мера веса сыпучих товаров  в Османской империи, составляющая 1,225 кг.
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на Венгрию99. Сообщения запорожской разведки относительно планируемого 
похода хана вполне согласовывалсь с информацией от переводчика Семёна 
Дементьева, который сообщал (3 июля) из Бендер, что Крым-Гирей „[с]коро 
в Кавшаны придет, и не в замедлѣнии через Волощину [к пруск]ой армии на 
вспоможение прускому королю против австрийцов [ид]ет, дабы на Венгрию 
обще нападение учинить”100.

Фридрих ІІ возлагал большие надежды на поход крымско-ногайского войска 
в Венгрию, считая, что венгерские протестанты, которые претерпевали притес-
нения от австрийцев поднимут восстание против последних. Возле Офена101 к 
войску Крым-Гирея должен был присоедениться генерал Вернер с корпусом 
прусских войск, однако татарское войско так и не появилось в Венгрии, а только 
прошло вблизи польской границы102. С другой стороны, большое недовольство 
крымского хана вызвало и то, что вместо планируемого им похода на Новую 
Сербию, его склоняли к выступлению против автрийцев. Якобы Крым-Гирей 
жаловался лейтенату Гольцу в следующих выражениях: „Однако мне не совсем 
нравится, что он (прусский король – А.П.) так скоро помирился с русскими, и 
требует теперь и от меня, чтобы я лучше воевал против австрийцев, а ведь они 
– добродушный, славный народ, и их князь также не причинил мне ни малейше-
го зла. Русским же никогда не следует доверять, хотя бы они высказали самые 
приятные и надежные обещания, и ваш народ и ваша страна еще пожалеют, что 
теперь, когда Крым-Гирей собрался ударить на своего исконного врага, его оста-
навливают и отвлекают от намерения навсегда погубить Россию”103.

Между тем комендант м-ка Торговицы104 Якуб Квяткевич 10 августа со-
общал Кошу о изменениях международной ситуации в Европе, акцентируя 
внимание на военно-политических моментах, которые возникли в ходе Семи-
летней войны. Так, Я. Квяткевич писал, что „корол прусский совокупившис з 
московскою армиею, которая была еще за бывшаго Петра Федоровича дана на 
помощь, – 40.000 [воинов], – имѣл баталию в Богемии з австрияками, которую 
силно побыл и в полон 20 тысяч взял и две крепости отобрал”, а касательно 
Крым-Гирея торговицкий комендант сообщал, что „хан з своею ордою идет Во-
лощиною прямо ис Хотѣны зближаючися до границѣ венгерской”105, на пере-
хват которого, в свою очередь, выступил с тремя дивизиями киевский воевода 

99 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 120, л. 157-157 об.; А.А. Андриевский, Материалы для 
истории южнорусского края…, ч. ІІ, Одесса, 1886, с. 673.

100 ЦГИАК Украины, Ф. 59, оп. 1, д. 1405, л. 71.
101 Офен – немецкое название г. Буда, сейчас часть г. Будапешт, Венгрия.
102 И.-В. Архенгольц, История Семилетней..., Киев, 1901, с. 424.
103 Т. Мундт, Крым-Гирей… // „ИТУАК”, т. 43, Симферополь, 1909, с. 45.
104 Сейчас село Торговица, Голованевского р-на, Кировоградской обл., расположенное на 

р. Синюха.
105 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 120, л. 160-161 об.; А.А. Андриевский, Материалы для 

истории южнорусского края…, ч. ІІ, Одесса, 1886, с. 674-675.
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Франтишек Салезий Потоцкий для „недопущении его до Венгры”, и дойдя до 
Палеевого Озера и „станувши в границѣ… обявил хановы и всѣм солтанам, 
дабы розмиру (нарушения мира. – А.П.) никаким образом не могли дѣлать”106.

Получив решительный отпор от коронного региментаря, Крым-Гирей, особо 
не жаждавший идти через владения Речи Посполитой, начал менять свой план 
действий. Собрав осенью войска, хан начал переправлять их к своей буджацкой 
столице – Каушанам. Запорожская разведка 26 ноября сообщала в Кош, что 
ис Крыму в сторону Каушан переправляются около пяти тыс. войска судами 
к Очакову, а в Крыму продолжаются военные приготовления. Обуреваемый 
желанием пополнить казну Крым-Гирей „же-де нинѣ с войском с Коушан на 
какое время съехал к Дунаю в волоский город Калѣю (Килию. – А.П.) и тамо 
будет, якобы волох грабит, за нѣякусь доводячуюсь ему от них сумму”107. 

Ещё летом 1762 г. Крым-Гирей, требуя от господаря Молдовы 100 кошелей 
денег, обратился за помощью к великому везирю, поскольку господарь Григо-
рие Гика отказался удовлетворить это требование без согласия Порты. Хану 
удалось получить поддежку визиря Рагыб-паши в этом вопросе, поскольку по-
следний был симпатиком Пруссии, предпочитая напрямую не вмешиваться в 
ход Семилетней войны. Стамбул поддерживал „хана в его манифестациях, ког-
да он изображал суверенного правителя, способного привести Австрийский 
дом к более мирным чувствам”, разрешив содержание хана за счёт Дунайских 
княжеств108. Однако, скорее всего, денег хан так и не получил, потому что счи-
тал молдавского правителя своим должником. Зимовать хан собирался в Ка-
ушанах, где уже были „особо для его зделанние и болшие камяние полати”, 
а войско расположить в Молдове в сёлах возле буджацкой столицы, „коему 
(войску. – А.П.) и доволство от тѣх же волох производитимется”109, что под-
твердждает положение о отягощении постоем жителей Молдовы. 

О прусском посланике, а особенно относительно казённых денег сообща-
лось совсем невероятное. „Прусского короля, якоби уже при хану нет, а отос-
лан ним ханом в его Прусскую землю; и хотя он прусс хана просил, чтоб з его 
воиском завоевание нашею империею городи отнять, точию хан, взявши-де от 
него прусса своему воиску, которое и нынѣ при нем находится, казну (!), не 
похотѣл его прошения учинить, наблюдая якобы заключение между обоимы 
высочайшимы имперыямы високомирние трактати”110. 

Насколько правдоподобным является утверждение, – „взявши де от него 
прусса… казну” – другие источники не сообщают. Но можно допустить, что 

106 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 120, л. 161 об.; А.А. Андриевский, Материалы для истории 
южнорусского края…, ч. ІІ, Одесса, 1886, с. 675.

107 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 121, л. 44.
108 Цит. по: Дан Хайдарлы, Молдавия и Крымское ханство (1718-1774) // „ Stratum plus”, 2003–

2004, № 6, с. 289.
109 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 121, л. 44.
110 Там же, л. 44 об.
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хан в связи со сменой политической обстановки в Европе, совсем не собирался 
идти войной на Австрийскую корону. Целью Крым-Гирея было получить от 
прусского короля как можно больше денег, понеся при этом минимальные за-
траты. В ползу этой гипотезы свидетельствуют неоднократные упоминания о 
том, что прусские эмиссары привезли хану „немалую сумму червонных”. Из-за 
этого лейтенанту фон дер Гольцу давались указания денег хану не выдавать, 
пока тот не дойдет к венгерской границе. Частые посещения Бахчисарая и Ка-
ушан прусскими эмиссарами не давали желыемых результатов, несмотря на 
все усилия Фридриха ІІ, который был для кримского хана только источником 
пополнения ханской казны. 

Середина октября стала кульминационной в крымско-прусских отноше-
ниях. Прусская сторона не желала давать больше денег пока хан не обозначит 
свое присутствие и не подойдёт вплотную к границам Венгрии, а значит и Ав-
стрии. Крым-Гирей, в свою очередь, очевидно, требовал выдать всё большу 
часть авансовых платежей, что в конце концов заставило Фридриха ІІ подозре-
вать хана в неискренности обещаний.

Осенью 1762 г. король Пруссии решил всё же отказаться от чрезмерно до-
рогих попыток организовать поход в Венгрию, в связи с чем 18 октября прус-
ский агент Боскамп поспешно покинул ханский двор в Каушанах. Розъярённый 
хан предупредил молдавского господаря, чтобы тот не давал агенту убежище, 
вследствие чего тот задержався в Яссах только на 24 часа111. В свою очередь 
конфиденты Коша сообщали, что „якобы хан крымской Крым-Гирей прусского 
посланника выслал не с честию ночью, чтоб и на глазах не был”112.

А в ноябре 1762 г. по приказу новой российской императрицы Екатерины ІІ 
было решено наградить прусского посланника при дворе Крым-Гирея – Бос-
кампа, „в разсуждении оказываемых к здѣшней сторонѣ доброхотства и услуг”, 
лучшими мехами лисы и десятью фунтами чая113. Можна только догадываться 
за какие услуги на прусского дипломата свалились четыре килограма чая, 
прикрытых лисьим убором, однако символичность такого подарка указывает 
и на сущность оказанных услуг. Дипломат вёл двойную игру, целью которой, 
по указкам Петербурга, было недопущения Крым-Гирея в слишком далёкие 
походы, направив его силы против соседней Молдовы.

ВЫВОДЫ.
Учитывая спорадические контакты между Крымом и Пруссией, которые 

были между странами и до Семилетней войны, а также катастрофическое 
положение Фридриха ІІ в середине 1761 г., взаимоотношения между странами 

111 Цит. по: Дан Хайдарлы, Молдавия и Крымское ханство (1718-1774) // „ Stratum plus”, 2003–
2004, № 6, с. 289.

112 ЦГИАК Украины, Ф. 229, оп. 1, д. 121, л. 75.
113 Сенатский архив, т. ХІІ, Санкт-Петербург, 1907, с. 207.
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участились. В октябре 1761 г. представитель крымского хана Мустафа-ага 
встретился с прусским королём, а в ноябре того же года посланник Фридриха ІІ 
лейтенант Гольц прибыл в Бахчисарай для переговоров с ханом. У феврале-
марте 1762 г. прусские агенты интенсивно курсируют меж Пруссией и Крымом, 
для того чтобы склонить Крым-Гирея на свою сторону, и получают от него 
разрешение купить несколько тысяч лошадей для нужд прусского войска. 

В середине мая хан с войском от двух до десяти тыс. воинов, проигноровав 
несогласие Дивана, выступил из крымской столицы, а 25-27 мая 1762 г. пере-
правился в Кинбурн, а потом и в Очаков. После сбора войск под Очаковом, хан 
в первых числах июня отправился вдоль Южного Буга в сторону Гарда, рас-
положившись в урочище р. Чичиклии. В 20-х числах июня хан переправляется 
через р. Днестр, направляясь в Каушаны, а уже в начале июля появляется в рай-
оне Дубоссар и Палеевого Озера, где его остановили отряды польських войск. 
Запорожская разведка, не зная о том, что между Пруссией и Россией подписан 
Санкт-Петербургский мирный договор продолжала внимательно следить за 
передвижениями войска крымскотатарского хана, считая возможным его на-
падение на Новую Сербию и Запорожскую Сечь.

В середине октября 1762 г. прусско-крымский альянс, военная мощь которо-
го должна была направлена сначала против России, а потом против австрийских 
владений в Венгрии распался, причиной чего стало изменение международного 
положения в Европе с одной стороны, а с другой – нежелание Крым-Гирея вы-
полнять условия, которые выдвигались прусским королём (уплата денег хану за 
вторжение в Венгрию непосредственно на кордоне). Так закончились обоюдные 
стремления по созданию военно-политического альянса против врагов Прусско-
го королевства. Очевидно, что Фридрих ІІ собирался подписать договор, чтобы 
считать Крымскре ханство полноправным участником этой коалиции, что при-
дало бы Пруссии политический вес на международной арене. Учитывая то, что 
Турция ограничилась подписанием договора о дружбе и торговле (а не оборони-
тельно-наступательного союза), соответственно, и Крым-Гирей не имел наме-
рений связывать себя какими-либо договорами, планируя свои действия против 
России или Венгрии как одноразовую акцию, за которую он хотел получить не-
малые деньги, причём размер предоплаты постоянно увеличивался. 

Если брать во внимание тезис, что Фридрих ІІ был причастен к восхожде-
нию на престол Крым-Гирея, то главной неудачей их отношений было то, что 
прусскому королю так и не удалось использовать военный потенциал крым ско-
ногайского конгломерата, чтобы ослабить или хоча бы держать в постоянном 
напряжении своих противников – Россию и Австрию. Правление Крым-Гирея 
при активной поддержке Фридриха ІІ могло бы открыть новую страницу в исто-
рии Крымського ханства, изменив политическую карту Европы. В дальнейшем 
крымский хан стал причастным к развязыванию русско-турецкой войны 1768–
1774 гг., запоздалой на шесть лет, которая только политически ослабила Турцию, 
но в итоге привела к падению ханства, как государственного образования.
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* * *
Публикуемые документы представляют собой реляции переводчика ки-

евской губернской канцелярии Семёна Дементьева киевскому генерал-губер-
натору Ивану Глебову, которые отложились в фонде 59, Киевская губернская 
канцелярия, Центрального государственного исторического архива Украины, 
г. Киев, (сокращенно: ЦГИАК Украины). Эти четыре документа существено 
дополняют донесения запорожской разведки. Археографическая обработка до-
кументов осуществлена в соответствии с „Методическими рекомендациями...”, 
которые используются при издании документов украинской и российской па-
леографии XVIII века. Текст подается аутентично, стилистика и орфография 
сохранена, пунктуация уточнена, выносные литеры выделены курсивом, утра-
ченые части текста даются в квадратных скобках или заменены многоточием 
[…], авторские описки огласованы следующим образом (!).

Документ № 1
1762 г., июня 13. Бендеры. – Реляция переводчика Семёна Дементьева 
киевскому генерал-губернатору Ивану Глебову о планах крымского хана 
и его контактах с представителями прусского короля, среди которых 
присутствует якобы брат прусского монарха; о вербовке ханом людей в своё 
войско и покупке лошадей; о неоднократном проезде в Бахчисарай прусских 
курьеров; о нахождении турецкого паши при крымском хане; о слухах, 
согласно которым крымских хан собирается напасть на Польшу или Россию 

[Вы]сокопрεвосходитεлный и высокопочтεнный главнокоманду[ющий] 
Кіεвской, господинъ, гεнεралъ-аншεфъ и гεнεралъ-губεрнаторъ [и] кавалεръ 
Iванъ Фεодоровичь

Милостивый государь
[По] ωтѣздѣ моεмъ изъ Константінополя, прибывши въ татарскую 

[дѣрεвню, зо]вомую Хаджи-Сεитъ, маія 15 дня, нѣсколко чεловѣк татаръ 
[пришли н]а мою квартεру и обявили мнѣ въ разговорахъ, что ханъ крымской [с 
нεсколк]о тысячми татарскогω войска изъ Крыму поднявшись, ужε чрεз [рεку 
Бугъ] прошεл, и всѣмъ мурзамъ, коих будεтъ съ 3.000 чεловѣкъ, повεлѣлъ, 
[чтоб] вооружа каждой по 10 чεловѣкъ татар къ нεму съѣздились, а для [чεго] 
и куда намѣрεн итти о томъ нεизвѣстны. А 16 того ж маія, при[бы]вши я въ 
Бεндεры нεмало старался, дабы обстоятεлно о том провѣ[да]ть, однако жъ болѣε 
нε могъ, какъ токмо то, что онъ 7 іюня при[бы]лъ ужε въ урочищε Чапчаклы, 
коε въ разстояніи ωт Бεндεръ 40 часовъ [по] сю сторону рѣки Буга, супротивъ 
крѣпости нашεй Миргорода114, гдѣ и понынѣ стоитъ. Толко жъ нεдавно стали 
говорить, якобы намѣрεн ωттудова поднятся за нεдостаткомъ воды, и стать 

114 Миргород (Новомиргород) – шанец и административный центр Новой Сербии. После 
упразднения Новой Сербии, в 1773 г., был выведен из числа шанцев и получил статус города 
в составе Новороссийской губернии.
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на урочищѣ Коюнъ-Гεчитъ (или бараньεмъ пεрεправлεніи)115, котороε мεжду 
прεжним урочищεм и Бεндεрахъ лεжитъ, да что своεгω диванъ-эфεндія116 съ 
вεликою поспεшностію // εщε изъ Ачакова въ прошεдшεмъ мεсяцѣ [маε къ] 
Блистатεлной Портѣ отправилъ; послѣ чεгω въ чεтырн[адцатой дεнь съ] такою 
жъ поспεшностію отъ Порты чрεзъ Бεндεры [назадъ] пробѣжалъ.

Сεгω ж 10 іюня явился ко мнѣ жидъ, кото[рой былъ у тур]скагω султана 
лѣкарεм, однако ж я εму нε могъ въ том [помочь и] султанскагω писма нε 
показалъ, котороε прочεвъ117 в[ступилъ в раз]говоры, то онъ мнѣ обявилъ, что при 
ханѣ крымском у[крываεт]ся один знатной чεловѣкъ, пруской посланникъ, (про 
коεгω [го]ворятъ, якобы онъ братъ короля прускагω, інкогнитом[ъ])118, и кромѣ 
подарεнных хану вεщεй и чεрвонцовъ, εщε при нεм [былъ] болшεй бочεнокъ 
полной казны чεрвонными, и что в бы[тность при] ханѣ въ послѣднихъ апрεля и 
пεрвых числѣх маія пр[уской, да]цкой и рεспублики Рѣчи Посполитой полской 
курьεры под [видом купεчεства]119, въ коих ко[пии пи]сма ωт королεй дацкогω и 
англицкогω, да Голанской [рεспублики, с напи]саніεмъ на оныхъ языкахъ чтεца 
и пεрεводчика п[εрεвεдεны и на]писаны были. То оной жидъ былъ призванъ 
[к нимъ и мεж]ду оныхъ, изъ коихъ онъ понялъ, что всѣ оны [имѣютъ] мεжду 
собою союзъ, да и хана крымскаго къ тому [понуждаютъ, кото]рой нεпрεстанно 
вεлитъ сухари сушить и сѣно к[онεч]но въ запасъ, и εдва ли ужε и Порту къ 
тому нε склони[лъ намεрε]ніεмъ, чтоб со всѣхъ сторонъ на Россійскую імпεрию 
воор[ужась] воεнноε нападεніε учинить, и что пруской посланникъ [отъ о]ной 
Порты Отоманской указъ обдεржалъ, чтоб въ турεц[коε] войско изъ εя подданыхъ 
вεрбовать и лошадεй по[купать], то ужε въ Балтѣ на ярманкѣ прεмножεство 
искуплεнω [люд]ми εгω и жидами въ Ясахъ, Бутушанахъ, Чεрновицѣ и въ 
полских мѣстахъ нѣсколко войска набрали. Онъ мнѣ сію вε[сть] вεсма опасался 
ωткрыть и долго нε обявлялъ, пока я εго нε у[бεдилъ, что] // отъ мεня никому нε 
пронεсεтся, а ради вѣроятности, правда ли [въ о]ной вѣдомости, я εгω в томъ къ 
присягѣ приводил, на что онъ мнѣ по[бо]жился по своεму закону, какъ онъ Богу 
вѣритъ, что заподлинно тому [така]я правда εсть. 

А прускіε курьεры нεпрεстанно какъ къ хану, [та]къ и обратно ѣздятъ, какъ 
то и при мнѣ въ мѣсяцахъ маіε и іюнѣ [раза] три въ обѣ стороны проѣхали изъ 
коихъ послѣднягω одинъ [му]рза съ двумя татарами провождалъ въ конвояхъ, 
которой съ свои[м]и людми вεсма строгω поступал, дабы ни съ кѣм нε говорили. 

Сεго 12 [ію]ня прибывшεй изъ Кавшановъ волошин мнѣ обявилъ, что 
татар[ск]оε войско нεпрεстанно идεтъ къ хану, и что на сихъ дняхъ ханъ [буд]εтъ 
имѣть совѣтъ. При ханѣ εсть один турεцкой паша, о коим [за]подлинно вѣдаю, 

115 Скобки в тексте.
116 Диван-эфендий – ханский чиновник, выполнявший функции аналогичные министру иностран-

ных дел; зачитывал все документы во время заседания Дивана.
117 Прочёл один, без свидетелей.
118 Скобки в тексте.
119 Написано над строкой курьεры под [видом купεчεства].
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толко жъ въ том нεизвѣстεн εсть ли при нεм турεцкоε [войск]о или нѣтъ, ибо об 
нεм здѣсь говорят, что нε имѣεтся, и что якобы онъ, [паша], къ нεму прибѣжалъ, 
что Порта у нεгω бунчуги отобра[ла. Да εщε] жъ здѣсь двоякоε эхо носится: 
однѣ говорятъ, что [паша хоти]мской на новыя россійскія крѣпости намѣрεнъ 
нападεніε [учинит]ь, по причинѣ, что якобы оныя на εгω зεмлѣ сооружεны, а 
дру[гиε] – на Полшу, за то что поляки εму установлεнной дεнεжной падати, 
[кот]орая обыкновεнно, во своε врεмя, давовалась (!) за вспомощεствованіε въ 
нѣкотороε [врεм]я одним ханом оной Полшѣ, нε хотят давать, которая подать 
называεтся камчикъ-[акч]асы120. Того жъ числа іюня, будучи у мεня одна полка 
Окулиста обявила, что [пр]ибывшεй сюда один полякъ сказывал εй, что поляки 
надлѣжащую сумму дεнεгъ оной подати ужε въ уплату послали.

Вчεрашнюю ночь εщε пруской курьεръ приѣхал и поставлεн на одной 
квартεрѣ съ нашим, которой такъ жε къ хану крымскому ѣдεтъ. И имѣю чεсть 
быть съ истεнным моим высокопочитаніεмъ.

Милостивый государь, вашεгω высокопрεвосходитεлства
слуга покорный, пεрεводчикъ Сεмεнъ Дεмεнтьεвъ

[Изъ Бεн]дεръ 
Іюня 13 дня [1762] года
Источник: ЦГИАК Украины, ф. 59, оп. 1, д. 1405, л. 69-70. Подлинник.

Документ № 2
1762 г., июля 3. – Реляция переводчика Семёна Дементьева киевскому генерал-
губернатору Ивану Глебову о планах крымского хана идти через Молдову 
на помощь прусскому королю против австрийцев; о заключении мира 
между Россией и Пруссией; об отправке 600 гусар к прусскому посланнику, 
который находится в свите хана; о выезде прусского посла с 1000 гусар в 
Константинополь

[Высо]копрεвосходитεлный и высокопочтεнный главнокомандующій 
господинъ гεнεралъ-аншεфъ и Кіεвской губεрніи гεнεралъ-губεрнаторъ и 
ка[валε]ръ Iванъ Фεодоровичь

Милостивый государь
Во исполнεніε приказу вашεгω высокопрεвосходитεлства, εликω [м]ожно 

старался провѣдать о намѣрεніи хана крымскагω, однако ж совсѣм [ка] къ 
ωт онагω жида, такъ и стороною ωт самагω прускагω курьεра, ко[торый 
сεгод] ня къ нεму жъ проѣхалъ, болѣε нε могъ провѣдать, какъ толко [то, что 

120 Камчик-акчасы – подать, уплачиваемая вместо поставки лошадей, в переводе с крымско-
татар ского означает „деньги на плеть”. Реконструкция текста, перевод и уточнение кандидата 
исторических наук, научного сотрудника Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (Татар-
стан, Казань) Амет-хана Шейхумерова, за что автор публикации выражает ему искреннюю 
благодарность.
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с]коро въ Кавшаны придεтъ, и нε в замεдлѣніи чεрεзъ Волощину [к пруск]ой 
арміи на вспоможεніε прускому королю противъ австрійцовъ [ид]εтъ, дабы на 
Вεнгрію общε нападεніε учинить, да что россійской [дв]оръ по заключεніи 
мира съ пруским королεмъ, оставивъ австрійскогω [д]вор[а] алεанцію121 дал 
εму на вспоможεніε своεгω войска 20.005 чεловѣкъ, [по] причинѣ, что оной 
австрійской дворъ нε похотѣлъ съ ним мирится. 

Εщε ж [увѣдом]илъ я, что122, заподлинно 600 чεловѣкъ пруских гусаръ 
идεтъ к оному послан[ни]ку, которой при ханѣ крымском находится, да при 
нεм εсть съ 300 и, [ч]то отъ прускагω двора полномочный посолъ съ 1.000 
чεловѣкъ гусарами жъ къ Блистатεлнои Портѣ Отоманскои, по новому штилю 
1 іюля ωтправился изъ Прусіи. А пруской курьεръ, один обεръ-офицεр съ 
двумя гусарами, полубεрлином123 сεго іюля 1 дня чрεз Кавшаны εщε проѣхал. 
Онои жидъ къ хану поѣхал и обѣщался мεня о хановом намѣрεніи обстоятεлнѣε 
увѣдомить. И имѣю чεсть быть съ истεнным высокопочитаніεм моимъ.

Милостивый государь, вашεгω высокопрεвосходитεлства
слуга покорный, пεрεводчикъ Сεмεнъ Дεмεнтьεвъ 

[Іюля] 3 дня [1762 года] 
Источник: ЦГИАК Украины, ф. 59, оп. 1, д. 1405, л. 71. Подлинник.

Документ № 3
1762 г., июля 8. Бендеры. – Реляция переводчика Семёна Дементьева 
киевскому генерал-губернатору Ивану Глебову о наборе крымским ханом 
войска сейменов и выплате им жалованья; об аресте ханского чегодаря; о 
прибытии в Каушаны нового паши; о проезде через Бендеры из Бахчисарая 
в Яссы прусского посланника с капукегаей молдавского господаря; о пленном 
казаке-компанейце Иване Шульге, едущем домой 

[В]ысокопрεвосходитεлный и высокопочтεнный главнокомандующій 
[господи]нъ гεнεрал-аншεфъ и Кіεвской губεрніи гεнεралъ-губεрнаторъ и 
кава[лεръ] Iванъ Фεодоровичь

Милостивый государь
Въ бытность мою трεтьягω дня у здѣшнягω паши, прибыв[шε]й сюда хана 

крымскагω чогадарь124 за своим жалованьεмъ обявилъ, [что буд]то находящійся 
при ханѣ крымскомъ пруской посланник [для всп]омощεствованія противъ 
россійскагω и австрийскагω дворов [хана кры]мскагω изъ Крыму съ войском 

121 Алеанция, альянс (от фр. alliance) – союз держав, союзный договор. 
122 Написано над строкой.
123 Полуберлин, или берленго, берлинго (от фр. berlingot) – разновидность кареты без передней 

скамейки.
124 Чегодарь – курьер, посыльный; также особа, которая ведала ханским гардеробом.
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поднялъ, которой нащεтъ коро[ля прус]кагω 1.000 чεловѣкъ сεймεнамъ по 30 
лε125, да нѣсколко офицεрам [по] 300 и 200 лεвковъ каждому изъ своεй казны 
роздалъ. А нынѣ какъ [кор]оль пруской съ россійским дворомъ миръ заключил, 
то онъ сталъ [торо]пить ωтпуску, но ханъ нε токмо нε ωтпустил, но εщε съ 
бεзчεстиіεмъ [подъ] арεстъ посадилъ, въ силѣ пока трεбуεмой суммы дεнεгъ, 
которыя [онъ] на своε войско издεржалъ εму нε уплатитъ, почεму принуждεнъ 
онъ обѣщатся оную сумму ωт своεгω короля εму доставить, и просить, дабы 
изъ-под такогω арεсту освобождεну быть.

Напротивъ чεгω ханъ болѣε εму послаблεнія нε здѣлалъ, какъ токмо нынѣ 
под чεстным арεстом сталъ содεржать; которыя дεнги, уповатεлно, что ужε 
началъ платить, ибо-дε повсякъдεнь при ханѣ дεнги щитаютъ. Да того жъ дни, 
бывшεй у мεня хана крымскогω булюкъ-баши126, которой бывшую // здѣсь 
одногω прускагω лѣкара жεну взявъ, с р[адостию] о всεмъ вышεписанном 
тожъ подтвεрдилъ, и что при х[анε] […] полскихъ εсть. Однако жъ со всѣмъ 
тѣмъ слышно, [что паша тур]ской по прибытiи своεм въ Кавшаны, куда εгω на 
[…] [от]даютъ, отпустивъ свою мать въ Мεку на поклонεні[ε в хаджъ] идти. 
Курьεръ пруской съ капукѣгаεю127 молдавскогω к[нязя того ж] дня ωт хана 
крымскагω чрεзъ Бεнεдεры на Ясы, паки про[εхалъ]. 

[Я] жε доношу вашεму высокопрεвосходитεлству, что я я[…] мнѣ въ сεм 
мεсяцѣ одногω россійскагω нεволника компаній[скогω] Часноковагω128 полку 
Лугининой сотни казака Iвана129 Шулгу, роди[вшагося в Золо]тоноши, при 
возвратившихся въ Василковъ казакахъ посы[лаю. И] прошу, будε можно, бεз 
выдεржанія полнагω карантіна со[всεмъ при]казать въ отεчεство пропустить, 
ибо въ оном мѣстεчкѣ, гдѣ о[ной Шулга живεт о] повѣтрεнной болѣзни нε 
слышнω. И имѣю чεс[ть быть съ истεннымъ] высокопочитаніεмъ моимъ.

Мил[остивый государь], вашεгω высокопрεвосхо[дитεлства]
слуга п[окорный, пεрεводчикъ] Сεмεнъ Дεмεн[тьεвъ]

Изъ Бεндεръ 
Іюля 8 дня 1762 года 
Источник: ЦГИАК Украины, ф. 59, оп. 1, д. 1405, л. 75–75 об. Подлинник.

125 левков.
126 Булюк-баши – командир отряда сейменов, ханских гвардейцев.
127 Капукехая – дипломатический представитель молдавского князя при дворе турецкого султана, 

крымского хана и ногайских сераскеров.
128 Компанейский казачий полк Карпа Часника.
129 Написано над строкой.
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Документ № 4
1762 г., июля 17. Бендеры. – Реляция переводчика Семёна Дементьева 
киевскому генерал-губернатору Ивану Глебову о выступлении крымского 
хана в поход после окончания жатвы; о просьбе молдавского господаря, 
чтобы хан не шёл через Молдову; о гипотетических переговорах Петра ІІІ 
и Фридриха ІІ; о делегации прусских офицеров при хане, среди которых 
присутствует якобы брат прусского монарха

Высокопрεвосходитεлный и высокопочтεнный главнокомандующіи 
господинъ гεнεрал-аншεфъ и Кіεвской губεрніи гεнεралъ-губεрнаторъ и 
кавалεръ Iванъ Фεодоровичь

Милостивый государь 
Въ бытность мою въ молдавском мѣстεчкѣ Кишновѣ (!), въ разстояніи 8 

часовъ ωт Бεндεръ, проѣхалъ ωт хана крымскагω въ Ясы один пруской лѣкарь 
съ жεною і пришεдши ко мнѣ на квартεру въ разговорахъ обявилъ, что как 
скоро хлεбъная жатва и сѣнокосъ окончится, [то х]анъ со всѣм своим войском, 
такжε и другой государь, которой εщε нε[извѣ]стεнъ, нεчаянным образомъ въ 
поход пойдутъ, и тогда-дε нεмцы [усто]ятъ; что имъ будεтъ, и что бывшεй нашъ 
государь въ нѣкото[р]омъ мѣстѣ въ Россіи хотѣлъ имѣть съ королεм пруским 
свида[ни]ε, да ужε чуть ли-дε и нε имѣлъ, дабы въмѣстѣ пεрεговорить; (это 
былω 11 iюля)130.

Молдавской князь послал своεгω постεлника131 къ хану съ подарками, дабы 
упросить εгω, чтоб чрεзъ Молдавію нε шεлъ. 12 сεго ж іюля ханъ крымской 
по ту сторону Днѣстра мимо Бεндεры прошεл съ нεвεликим войскомъ въ 
Кавшаны, коεму из Бεндεрскои крѣпости 29 пушεкъ выпалεнω, а войска затѣм 
при нεм малω что многоε число на жатву и сѣнокосъ ωтпустил. А пруской 
посланникъ, которой при нεм находится съ одним полковником и двумя 
офицεрами, приѣхавши двумя полубεрлинами въ Бεдεры (!), скоро отобѣдавъ 
// въ Кавшаны ж поѣхалъ132. Толко ж [чεловεка] присылалъ, дабы я къ нεму 
сходилъ, пови[шεдши по]шεлъ къ нεму, то онъ начал со мною говорить [по-
турεцки] и італіански, токмо жъ болѣε я нε могъ вывѣд[ать], что ханъ нε долго 
будεтъ стоять въ Кавшана[х, ибо та]тарскоε войско, хотя нε можεтъ крѣпости 
вз[ять], такъ какъ рεгулярноε войско стоять, да вεл[икий уронъ] причинитъ, а 
найпачε Россіи, ибо съ нεю граничи[тъ]. 

[Мεжду] офицεрами εсть один молодой и пригожъ133 дитина, о коεмъ 
здѣ[сь с]казываютъ, чт[о будто] бы заподлинно братъ короля прус[кого, а 

130 Скобки в тексте.
131 Постельник, постельничий (здесь, очевидно, великий постельничий) – управляющий двором 

молдавского господаря; ведал курьерами, которые отправлялись в Крым и Порту; в княжеском 
Диване имел совещательный голос, будучи уполномоченным господаря по хозяйственным 
делам.

132 Слово правлено.
133 Написано над строкой и пригожъ.
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по]  сланникъ сказывалъ, что онъ-дε сынъ онагω фεлдм[аршала, коий] 
въ прошлом году командировалъ (!) прускою арміεю [и] слышно, что 
пруской корол съ Блистатεлною Портою [договоръ] заключил, въ силε чεго 
б заимообразно вспом[ожεниε чинили б]. Въ протчεм имѣю чεсть быть съ 
истεнным [высокопочита]ніεмъ моимъ.

Вашεгω высокопрεв[осходитεлства]
слуга по[корный] Сεмεнъ [Дεмεнтьεвъ]

Изъ Бεндεръ 
17 iюля 1762 года 
Источник: ЦГИАК Украины, ф. 59, оп. 1, д. 1405, л. 78-78 об. Подлинник.

CRIMEAN-PRUSSIAN RELATIONS IN 1761–1762 IN THE LIGHT 
OF THE REPORTS OF THE ZAPORIZHIA INTELLIGENCE

The article reveals Prussia’s aspirations during the Seven Years’ War in 1761–
1762. The exchange of embassies between the Prussian King Frederick II and the 
Crimean Khan Krym-Girey, as well as the prerequisites for the creation of the planned 
Crimean-Prussian military-political alliance have been shown. The topography of the 
movement of the Crimean-Nogai troops in Ukrainian and Moldavian lands during 
the preparation of the campaign to Hungary has been researched. Four documents 
are published for the first time, revealing new circumstances of the Crimean-Prussian 
relations.
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Igor CERETEU

DIFUZAREA ŞI CIRCULAŢIA CĂRŢII ROMÂNEŞTI 
ÎN JUDEŢUL ORHEI ÎN SECOLELE XVIII-XIX

(în baza unui manuscris din perioada interbelică)*

Considerații generale. Interesul pentru cartea românească de factură religi-
oasă cu circulație în Basarabia s-a manifestat încă în a doua jumătate a secolului 
al XIX-  lea, când apar publicații despre istoria unor lăcașe de cult, în care sunt 
menționate și unele cărți bisericești. Subiectul a fost desfășurat de istorici și de fețele 
bisericești în perioada interbelică, când după Unirea Basarabiei cu România în 1918 
s-a pus problema cercetării complexe a localităților. Au fost cercetate sate, biserici 
și mănăstiri de înaintașii istoriei și culturii românești și de studenții Facultății de 
Teologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu sediul la Chișinău. Au 
fost elaborate valoroase studii despre istoria și tradițiile românilor basarabeni, teze 
de licență, multe dintre care constituie adevărate contribuții științifice, însă au rămas 
în manuscris. După ocuparea Basarabiei de URSS aceste valoroase documente s-au 
dispersat și doar unele dintre ele au fost identificate în ultimele decenii. În prezent 
sunt cunoscute rezultatele cercetărilor de teren a trei județe din Basarabia (Lăpușna, 
Bălți și Orhei) și a unei mănăstiri (Curchi). Manuscrisul despre istoria bisericilor din 
județul Lăpușna se află la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași, 
iar cele referitoare la județele Bălți și Orhei au fost identificate de colegii Mihai Tașcă 
și Tudor Ciobanu într-o instituție de profil din Iași și publicate într-un volum omagial la 
100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România1. Un manuscris incomplet și defectuos 
despre istoria localităților din județul Bălți s-a aflat în biblioteca personală a membru-
lui corespondent al AȘM Demir Dragnev, pe care l-am cercetat anterior2.

Localitățile și bisericile din județul Orhei au fost cercetate de preotul Ioan 
Berliba, înainte de 1931, fiind student la Facultatea de Teologie din Chișinău, iar 
investigațiile au fost făcute pentru teza sa de licență, având titlul: Toponimia și de-
scrierea istorică, bisericească și civilă a orașului Orhei și a 44 de sate din județ și 
susținută în anul 1931. Preotul Ioan Berliba este originar din satul Hordinești, județul 
Hotin (în prezent în raionul Edineț) fiind năsut la 20 februarie 1906. A făcut trei clase 

* Acest articol a fost elaborat în cadrul Programului de Stat (2020-2023), proiectul „Evoluția istorică 
a Moldovei din antichitate până în epoca modernă în contextul civilizației europene. Basarabia în 
cadrul Imperiului Rus. Sinteză academică, studii, documente și materiale didactice. Partea I”. Cifrul 
proiectului: 20.80009.0807.36. Conducătorul proiectului: dr. hab. Igor Cereteu.

1 Basarabia – pământ românesc. Antologie, Vol. IV. Ed. și red. șt. Mihai Tașcă. Coord. de proiect 
Vasile Șoimaru, Chișinău, Serebia, 2019, p. 173-313, 315-625.

2 Igor Cereteu, Răspândirea tipăriturilor românești în județul Bălți în perioada interbelică (în baza 
unui manuscris), în Luminătorul, mai-iunie, 3/2009, p. 28-37.
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în școala parohială din satul natal, iar clasa a patra la Edineț. În anul 1918 a intrat 
la Școala Spirituală din Edineț, iar din 1922 a trecut la Seminarul Teologic Superior 
din Chișinău. După absolvirea acestei instituții, în anul 1927 s-a înscris la Facultatea 
de Teologie din Chișinău, pe care a absolvit-o în 1931, obținând titlul de licențiat. 
După terminarea a doi ani de facultate a fost hirotonit preot pentru biserica din satul 
Hulboaca, județul Orhei, timp în care a efectuat cercetările în 44 de sate din județ, 
rezultatele cărora au fost incluse în această lucrare3.

Ioan Berliba și-a construit lucrarea conform următoarei fișe de lucru: Așezarea 
satului sau satelor și istoricul, Biserica sau bisericile din localitate, Cărțile vechi 
bisericești, Șirul preoților. În primul compartiment autorul descrie așezarea geogra-
fică a localității cu un mic istoric; în al doilea prezintă istoria sumară a bisericii, sau 
bisericilor, în cazul în care în localitate sunt două biserici; în al treilea este dată lista 
cărților, cu locul și anul tipăririi și însemnările manuscrise; în ultimul compartiment 
sunt trecuți în listă preoții care au slujit în biserica din localitate. Este de precizat că 
din conținutul textului reiese că acest preot a cercetat documentele vechi, a adunat 
legende despre localități, cunoștea paleografie, încât însemnările manuscrise sunt 
transliterate corect, având și anii când au fost scrise de proprietarii cărților. 

Prezența și circulația cărții românești. Județul Orhei, situat în partea centrală 
a Basarabiei a fost și este populat de români. Reprezentanții altor etnii, în special de 
origine slavă, se aflau, de obicei, în târguri. Acesta este motivul pentru care în bibli-
otecile bisericilor din satele județului se afla literatură în limba română, tipărită la: 
București, Chișinău, Iași, Râmnic, Blaj, Sibiu, Brașov, mănăstirea Neamț, or.  Sankt-
Petersburg etc. Cărțile în limbile slavonă și rusă au ajuns ocazional în unele localități, 
iar preoții nu le utilizau în oficierea serviciilor divine. Mai mult ca atât, exista dorința 
fețelor bisericești de a le schimba pe altele în limba română4. Este cazul preotului din 
târgul Telenești, care intenționa să schimbe cărțile rusești pe altele în limba română 
la Facultatea de Teologie din Chișinău. În județul Orhei sunt atestate și câteva cărți 
în limba greacă în târgul Telenești și satul Văsieni. Acestea, însă erau păstrate ca 
„odoare sfinte în biserici” și nu erau utilizate de preoți.

Preotul Ioan Berliba, în lucrarea sa prezintă situația prezenței și circulației cărții 
românești și străine în cele 44 de localități din județul Orhei, prin prezentarea listei 
tipăriturilor pentru fiecare biserică și însemnările manuscrise identificate. În partea 

3 Ioan Berliba, Toponimia și descrierea istorică, bisericească și civilă a orașului Orhei și a 44 de sate 
din județ, în Basarabia – pământ românesc. Antologie, Vol. IV. Ed. și red. șt. Mihai Tașcă. Coord. de 
proiect Vasile Șoimaru, Chișinău, Serebia, 2019, p. 313.

4 Cărți în limbile slavonă și rusă au existat în satele: Morozeni (Evanghelie, Moscova, 1730; Octoih, 
Kiev, 1736; Ceaslov, Kiev, 1742; Triod, Kiev, 1791; Penticostar, Kiev, 1792), Onișcani (Catehizis, 
Moscova, 1832), Slobozia Doamnei (Evanghelie, Moscova, 1786), târgul Telenești (Pidalion, Moscova, 
1825; Chiril al Ierusalimului, Moscova, 1900; Efrem Sirul, Moscova, 1901; Catehizis, Moscova, 1904; 
despre credință (f.l., f.a.); Văsieni (Evanghelie, Moscova, 1854) și în limba greacă în: târgul Telenești 
(O carte (f.l., f.a.) ce cuprinde Triod, Penticostar, Psaltire etc.; Văsieni (Evanghelie, 1785, Panoplion, 
1800, Panoplia dogmatica, fără dată, Tezaur dogmatic, Veneția, 1838). Vezi: Basarabia – pământ 
românesc. Antologie, Vol. IV, pp. 250, 255, 270, 281, 290.
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centrală a Basarabiei, în special în județul Orhei, se află cele mai multe mănăstiri 
vechi, care au adunat în timp numeroase cărți manuscrise și tipărite, despre prezența 
și circulația cărora exisă mai multe contribuții în perioada interbelică5. În ultimele 
decenii am cercetat bibliotecile mănăstirești din Basarabia, în care se mai păstrea-
ză o mică parte a tezaurului bibliofil semnalat în perioada interbelică6. Bibliotecile 
bisericilor din unele sate și din mănăstirile județului Orhei au fost cercetate de unii 
înaintași ai culturii românești din Basarabia: Paul Mihail7, Zamfir Arbore8, Petre 
Constantinescu-Iași9, Alexandru David10, Ștefan Ciobanu11 și alții. Informații suma-
re despre valorile bibliofile din unele sate și mănăstiri din această parte a spațiului 
românesc pot fi desprinse din lucrări apărute în ultimele decenii, semnate de Andrei 
Eșanu și Valentina Eșanu12, Valentin Golub13, Alexei Agachi14, Gheorghe Tulgara15 etc.

Cele mai vechi cărți identificate au existat în biblioteca bisericii din satul Cor-
nova, pe care le-a consemnat și descris anterior Paul Mihail16. În biserica din această 
localitate a existat Cartea românească de învățătură a lui Varlaam, prima carte tipă-

5 Petre Constantinescu-Iași, Circulația vechilor cărți bisericești românești în Basarabia sub ruși. Extras 
din RSIAB, vol. XIX, 1929, Chișinău, 56 p.; Paul Mihail, Cărți bisericești, manuscrise și icoane 
din Basarabia, în Mărturii de spiritualitate românească din Basarabia, Ed. Știința, Chișinău, 1992, 
p. 162-236; Alexandru David, Tipăriturile românești în Basarabia sub stăpânire rusă (1812-1918), 
Universitas, Chișinău, 1993, 218 p.

6 Igor Cereteu, Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova, Chișinău, Ed. Enciclopedică, 
2016, 503 p.; Idem, Cartea românească veche în Basarabia: istorie, circulație, valoare documentară, 
Editura Academiei Române – Editura Istros, București-Brăila, 2019, p. 209-270; Idem, Monastic 
Libraries from Bessarabia – Collection Centers of Old Books Patrimony, in Études Interdisciplinaires 
en Sciences humaines.Revue officielle internationale du Collège doctoral francophone régional 
d’Europe centrale et orientale en Sciences humaines (CODFREURCOR). Publiée par la Maison 
d’Éditions de L’Université d’État Ilia (Tbilisi, Georgia) 2020, Numéro 7, p. 47-61; Idem, Bibliotecile 
mănăstirești din Basarabia – centre de tezaurizare a patrimoniului de carte veche, în volumul 
Historia est magistra vitae. Civilizație, valori, paradigme, personalități. In honorem profesor Ion 
Eremia, Biblioteca Științifică Centrală. Secția editorial-poligrafică, Chișinău, 2019, p. 392-402.

7 Paul Mihail, Mărturii de spiritualitate românească din Basarabia, Chișinău, Editura „Știința”, 1993.
8 Zamfir C. Arbore, Dicționarul geografic al Basarabiei, București, Atelierele grafice I. V. Socecu, 1904.
9 P. Constantinescu-Iași, op. cit., 56 p.
10 Alexandru David, Tipăriturile românești în Basarabia sub stăpânirea rusă (1812-1918), Universitas, 

Chișinău, 1993. 
11 Şt. Ciobanu, Mănăstirea Ţigăneşti, în Comisiunea Monumentelor Istorice. Secţia din Basarabia, 

Chişinău, Tipografia Eparhială „Cartea Românească”, 1931, vol. III, p. 3-18.
12 Vezi studiile despre istoria mănăstirilor și schiturilor din Republica Moldova, în care este suficient 

de multă informație despre bibliotecile mănăstirilor din fostul județ Orhei: Mănăstiri și schituri din 
Republica Moldova: studii enciclopedice. Volum coordonat de Andrei Eșanu, Chișinău, Institutul de 
Studii enciclopedice, 2013.

13 Valentin Golub, Mănăstirea Curchi, Orhei, 2000.
14 Alexei Agachi, Istoria mănăstirii Hâncu (1677-2010), Chișinău, 2010.
15 Gheorghe Tulgara, Monografia moșiei Sărăteni: ținutul istoric Orhei, 1554-1994, Chișinău, Cartea 

militară, 2021.
16 Paul Mihail, Despre bibliotecile parohiale, în Mărturii..., p. 161.
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rită în Moldova în 1643 și, de asemenea, Psaltirea în versuri a lui Dosoftei (Uniev, 
1673), Viețile sfinților (Iași, 1682), Triodion (București, 1726), Evanghelie (Iași, 1762), 
ultima fiind prima ediție tipărită în Moldova.

Fiind situat în centrul Basarabiei, județul Orhei s-a aflat într-un proces continuu 
de schimb de valori bibliofile. Cartea românească veche este în mare parte de factură 
religioasă. Bisericile de mir și mănăstirile au fost principalele instituții, care au păs-
trat în biblioteci, prin fețele bisericești aceste valori de patrimoniu. Fețele bisericești, 
în special preoții, au contribuit la asigurarea cu literatură bisericească lăcașele de cult 
din sate și târguri. 

Preotul Năstase din Hirișeni a cumpărat în 1779 un Apostol (București, 1774) de 
la Dumitrașcu „neguțitor din târgul de sus”, adică din Iași. Un Antologhion (Bucu-
rești, 1752) a fost cumpărat de „preotul Teodor ot Hirișeni, săn preotului Năstase 
Bânzari, fiul lui Grigoraș Bânzari, ce au fost preot în satul Sferja” cu banii lui, 35 de 
lei „și alții nimini n-au dat niciun ban”, iar preotul a cumpărat această carte împreună 
cu un Octoih (Iași, 1749), împrumutând bani cu dobândă pe jumătate de an. Preotul 
Teodor precizează că a „plătit amundoao cărțile, și Mineii și Octoihul, și pentru ca 
să fie știut că nu iasti nimini ctitor, nici cu un petac, ci numai ai mei bani drepți”, 
iar cărțile rămâneau prin testament urmașilor săi. Se poate admite că un Triodion 
(București, 1726) a fost cumpărat de același neam de preoți, slujitori în biserica 
satului Hirișeni17, deoarece în mănăstirea Hârbovăț am identificat un Evhologhion, 
cumpărat la 5 ianuarie 1751 de același preot, „ca s(ă) fie pentru treaba noastră”18. 
Pe un Apostol (Iași, 1756) din biserica din Brăviceni preotul Trifon a însemnat că 
a cumpărat cartea cu 4 lei de la preoteasa din Gilacău în anul 176819. Preotul Ioan 
Levițchi din satul Budăi a cumpărat în ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea pen-
tru biserica sa un Triodion (București, 1782) și un Apostol (București, 1784), ultima 
fiind cumpărată de la dascălul Costantin din satul Sângerei. În aceeași perioadă a fost 
cumpărată Evanghelia (Iași, 1762), dată în 1822 legătorului de cărți Gheorghe Dia-
conu din Iași, cu tocmeala 12 lei ai săi și alții dăruiți de creștini20. Preotul Vasile Tău-
reanu din satul Iezăreni a vândut la 25 februarie 1826 un Triodion (București, 1798) 
bisericii din Dereneu. Din însemnările manuscrise reiese că Triodionul a fost dat 
„di satul Tăurenii, la stricarea satului, preotului din sat Glingeni”. Un Antologhion 
(București, 1766) a fost cumpărat de preotul Gligoraș cu banii săi și vândut preotului 
Vasile din satul Bravicea, carte semnalată și în Dereneu. Un Apostol (Blaj, 1814) a 
fost dat de preotul Iacob Chirilov bisericii din satul Dereneu, în biblioteca căreia au 
fost identificate 31 de cărți bisericești, dovadă că preoții din această localitate aveau 
știință de carte și cultură duhovnicească21. Preoți vrednici și iubitori de carte au slujit 

17 Ioan Berliba, Toponimia... p. 228.
18 Igor Cereteu, Cartea bisericească..., p. 35, VIII/9.
19 Ioan Berliba, op. cit., p. 192.
20 Ibidem, p. 196-197.
21 Ibidem, p. 217-218.
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și în biserica din Dâșcova. În biblioteca bisericii din această localitate a fost atestat 
un Apostol (București, 1743), cumpărat de preotul Dănelă sân lui Vasâli Poclitar, iar 
Antologhionul (București, 1777) a fost cumpărat în anul 1780 de la Moisăi proto-
pop Orheiului de preotul Chirică, din banii adunați „din jertvă”. Preotul Timofti din 
Dâșcova a cumpărat de la Mitropolia din Iași la 21 mai 1801 un Ceaslov (Iași, 1796), 
dovada legăturilor cărturărești dintre bisericile din stânga Prutului și Mitropolia Mol-
dovei din Iași22. Un Antologhion (București, 1736) din biserica satului Cobâlca a fost 
cumpărat de ierei Afanasi de la preotul Sava, cu 19 lei. Preotul Varlaam din Mereni 
cumpără pe banii săi și ai creștinilor în 1775 de la protopopul Ilie ot Orhei un Apostol 
(Iași, 1756); la 27 septembrie 1795 aceeași carte este cumpărată de preotul Nicolai 
din Găureni de pe Botna și din Horăștea de la preotul Vasâli Brânza din Cojușna. 
În perioada interbelica apostolul se afla în satul Cobâlca23. O Psaltire (Iași, 1835) a 
fost cumpărată la 18 februarie 1839 de preotul Dimitrie Halbură din Onișcani, când 
a fost peste Prut24. În anul 1765 preotul Gligorie din Seliște cumpără un Apostol 
(București, 1743) de la tipograful Gheorghie, care ar fi fost cu vânzarea cărților prin 
părțile Orheiului, sau acesta s-ar fi deplasat la Iași25. Un Molitvenic (Chișinău, 1820) 
a aparținut la 30 mai 1820 preotului Ioan Cârpă din Cobâlca, cumpărat din banii pro-
prii, pe care l-a lăsat moștenire fiilor săi26. Un exemplar de Minei de obște (Chișinău, 
1819) a fost cumpărat cu 50 de lei de diaconul Ion Stegărescu pentru biserica Sf. Vo-
ievozi din Coropceni la 18 iulie 1818 (p. 205)27. Cărțile tipărite la Chișinău erau dă-
ruite sau propuse pentru a fi cumpărate în timpul hirotoniilor. Fiecare preot sau dia-
con după procesiunea organizată cu acest prilej era învrednicit cu o carte. Diaconului 
Nicolai din biserica Sfântul Nicolae din Orhei i s-a dat o Liturghie (Chișinău, 1815), 
după procesiunea hirotoniei, la 25 septembrie 185228. Un Triodion (Chișinău, 1862) 
a fost cumpărat de Ioan Albenețean din casele arhierești din Chișinău și vândută la 1 
martie 1888 lui Dimitri Lupu Stratan din Nișcani, semnalată în perioada interbelică 
în satul Bravicea29. Un Ceaslov (Neamț, 1874) a aparținut ieromonahului Irodion de 
la Casa Arhierească din Chișinău în 1884, iar în perioada interbelică s-a aflat în bise-
rica din Ghetlova30. Există cazuri când cărțile erau schimbate cu altele. Un caz eloc-
vent în această privință este Octoihul (Neamț, 1811) din localitatea Bravicea, care 
a fost schimbat în septembrie 1839 de preotul Manuil Ivanovici Borș de la biserica 
Bunei Vestiri din Chișinău și lăsat moștenire fiului său Alexandru31. Din  mărturiile 

22 Ibidem, p. 214.
23 Ibidem, p. 203.
24 Ibidem, p. 255.
25 Ibidem, p. 263.
26 Ibidem, p. 203-204.
27 Ibidem, p. 205.
28 Ibidem, p. 203.
29 Ibidem, p. 190.
30 Ibidem, p. 224.
31 Ibidem, p. 189.
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din însemnări desprindem că preoții și alte fețe bisericești au contribuit în cea mai 
mare măsură la difuzarea cărților românești pe teritoriul județului Orhei în perioada 
interbelică. Tipăriturile erau cumpărate din târgurile Moldovei, de la negustorii de 
cărți sau le schimbau pe altele, necesare serviciului divin.

Cărțile erau tipărite în tiraje mici în secolele XVI-XVIII, din care cauză aces-
tea erau foarte scumpe și cumpărate „din jertva” întregii comunități. Uneori preoții 
luau banii cu împrumut cu dobândă pentru o anumită perioadă de timp, cu scopul 
de a cumpăra o carte. Un Triodion (București, 1782), care în perioada interbelică se 
afla în biblioteca bisericii cu hramul Sfântului Nicolae din Orhei a fost cumpărat de 
locuitorii satului Negrești în 1789 pentru biserica satului32. Un Ceaslov (Chișinău, 
1817) din biserica Sf. Voievozi din satul Cobâlca, județul Orhei a fost achiziționat 
de locuitorii acestui sat în anul 184033. Tâlcuirea Evangheliilor de Theofilact (Iași, 
1805) a fost cumpărată de locuitorii satului Breanova, pentru biserica cu hramul Sf. 
Voievozi34. O Liturghie (Chișinău, 1815) a fost procurată din banii a câtorva locui-
tori din Puțuntei35. Un Triodion (Râmnic, 1777) a fost cumpărat de preotul Chirică 
sân Timuș de la dascălul Lazor, din banii adunați de comunitatea din Coropceni 
pentru biserica satului, probabil, în deceniile 7-8 ale secolului al XVIII-lea. Un An-
tologhion (București, 1777) a fost achiziționat din banii comunității din Coropceni 
la 8 iunie 1779. Trei exemplare de Molebnic (Chișinău, 1815) au fost cumpărate la 7 
mai 1816 din banii satului Coropceni de preotul Andrei36. Mineele pe 12 luni (Sibiu, 
1854) au fost procurate de credincioșii din Dereneu37. O Liturghie (Chișinău, 1815) 
a fost achiziționată de țăranii răzeși la 12 decembrie 1815 pentru satul Hoginești38. 
Un Minei de obște (Chișinău, 1819) a fost cumpărat de locuitorii satului Onești pen-
tru biserica din localitatea lor39. Două exemplare de Penticostar (Chișinău, 1853) 
l-au procurat pentru biserica Sf. Voievozi din Meleșeni preotul deputat Teodor Bu-
ruianov, dascălul Gheorghi Leontiev și ponomarul Mihail Buruianov, la 6 decem-
brie 185440. Un Penticostar (București, 1768) a fost cumpărat „din jertvă” de Ștefan 
din satul Leușeni, în timpul lui Ghica vodă (1775-1777)41. Din cauza că tipărituri-
le apăreau în tiraje mici și erau foarte scumpe comunitățile creștine din localități 
contribuiau la completarea bibliotecilor cu literatură bisericească. Sunt destul de 
frecvente cazurile când sate întregi adunau mijloacele financiare necesare pentru 

32 Ibidem, p. 186-187.
33 Ibidem, p. 203.
34 Ibidem, p. 195.
35 Ibidem, p. 258.
36 Ibidem, p. 205, 221.
37 Ibidem, p. 217.
38 Ibidem, p. 231.
39 Ibidem, p. 253.
40 Ibidem, p. 246.
41 Ibidem, p. 241.
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cumpărarea unei cărți. Prin aceste acțiuni se evidențiază solidaritatea creștină în 
satele din Moldova. 

Deoarece pe teritoriul fostului județ Orhei se află cele mai multe centre mo-
nastice o contribuție însemnată în răspândirea literaturii religioase poate fi atribuită 
monahilor și monahiilor. În însemnările de pe cărțile vechi sunt scrise numele unor 
monahi ctitori de cărți, care fie au dăruit, fie au cumpărat pentru alte biserici lite-
ratură pentru slujbă. O Evanghelie (București, 1775) a fost cumpărată de monahul 
Anfilohie din schitul Curchi din Vatici, ținutul Orheiului, care a ajuns în biserica din 
Cobâlca42. Un Triod (București, 1769) a fost cumpărat de către fratele Mihail Cosma 
din mănăstirea Curchi și a fost dăruit bisericii din satul Breanova43. Viețile sfinților 
pe noiembrie (Neamț, 1811) a fost cumpărată de monahia Evsevia cu fiica ei, mo-
nahia Elpida de la schimonahia Evdoxia la 6 mai 1825. Monahia Elpida a dăruit-o 
la 16 ianuarie 1864 preotului Vasile Gonța din Vâprova. Un Octoih (Neamț, 1836) 
fost cumpărat de la Miron monah de la Noul Neamț la 18 decembrie 1864 de Acsănti 
Morar „în ființa poporănilor”, cărți care au fost identificate în perioada interbelică în 
biserica din satul Puțuntei44. Un Chiriacodromion (Neamț, 1811) a aparținut schitu-
lui Tabăra, iar maicile au vândut-o la 2 martie 1825 preotului Ilie de la același schit. 
La 24 octombrie 1826 preotul Ilie Buzâlă de la Tabăra a vândut cartea preotului 
Ioan, iar ulterior este atestată în biblioteca bisericii din satul Hulboaca45. O Psaltire 
(Neamț, 1843) din satul Onești aparținea în 1887 preotului Ioan Buzilă de la mănăs-
tirea Tabăra46.

Deoarece cărțile erau destul de scumpe, nu fiecare își permitea să cumpere cărți 
și doar reprezentanții păturilor înstărite și unii preoți dăruiau cărțile bisericilor. Deși, 
mai puține la număr, există cazuri când cărțile erau cumpărate și ulterior dăruite 
bisericilor din sate de persoane cu o mai bună situație financiară. Un Penticostarion 
(Iași, 1753) a fost dăruit în fața martorilor în aprilie 1773 de Niță sân popa Tudosă 
Lașcu nepotului său Vasâli, fiul preotului Lupu Lașcu47. Un Triodion (Blaj, 1771) 
a fost cumpărat de Nicolai Derin pentru biserica satului Crăsnășeni în anul 183048. 
Un Octoih (București, 1782) a fost cumpărat din Iași de preotul Sandul Vârlan din 
târgul Eșului în 1794, carte care în perioada interbelică s-a aflat în biserica din satul 
Seliște49. Un Penticostarion (Iași, 1753) a fost dăruit de diaconul Ioan Puiu bisericii 
din Cornova la 19 noiembrie 1819. O Liturghie (Iași, 1759) a fost cumpărată de 
Tănasă și Tache pentru biserica din Cornova. Un Apostol (București, 1770) a fost 

42 Ibidem, p. 203.
43 Ibidem, p. 195.
44 Ibidem, p. 258.
45 Ibidem, p. 234.
46 Ibidem, p. 253.
47 Ibidem, p. 194-195.
48 Ibidem, p. 211.
49 Ibidem, p. 263.
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cumpărat de Lupu vel Șoimar de la protopopul Dumitrașcu pentru biserica din Cor-
nova la 24 septembrie 1783. O Psaltire (Neamț, 1817) a fost cumpărată de la Galați 
de Stoian Marcovici în anul 1843, atestată în perioada interbelică în biserica din 
Cornova50. O Evanghelie (Sibiu, 1844) a fost cumpărată de Gheorghe I. Samson pen-
tru biserica din Cornova51. Un Penticostarion [București, 1768] a fost cumpărat de 
Gheorghe dascălul înainte de 5 aprilie 1779 pentru biserica cu hramul Sf. Nicolai din 
Hirova. O Liturghie (Chișinău, 1815) a aparținut lui Ioan Panfilie din satul Hoginești 
și a fost dăruită preotului Nichifor Coban52. Sfânta istorie în scurt (Chișinău, 1843) a 
fost dăruită de blagocinul Ioan Bivol la 23 iulie 1845 satului Țigănești53. O Evanghe-
lie (Sibiu, 1806) a fost cumpărată de Ioan pentru biserica din Morozeni în anul 1811. 
Un Apostol (Blaj, 1814) a fost cumpărat de Racu Trifan pentru biserica din același 
sat54. O Liturghie (Iași, 1834) din Leușeni a fost cumpărată din orașul Iași de preotul 
Dimitrie din Chilia la 29 iulie 184755.

Un rol important în răspândirea literaturii religioase l-au avut ctitorii de bise-
rici, care au dăruit atât odoare sfinte, cât și cărți necesare oficierii slujbelor divine. 
Constantin Râșcanu, biv vel spătar a dăruit bisericii din Seliște câteva cărți, utile ser-
viciilor religioase: Antologhion (Iași, 1755), Triodion (Râmnic, 1782) și Evanghelie 
(Sibiu, 1806)56. Un Octoih (București, 1774) a fost cumpărat de căpitanul Carpu sin 
Lupu, lui Gavril în 1785 pentru biserica din Onești57.

Cărțile folosite la slujba religioasă erau uzate, se deteriorau, iar pentru restaura-
rea lor existau meseriași speciali, numiți „legători de cărți”. Pentru a deveni legator 
de cărți erau necesare anumite aptitudini, cunoștințe. Cartea era prezentată de obicei 
defectuoasă, cu foile încurcate, uneori nenumerotate. Legătorul de cărți așeza în or-
dine foile, le tăia corespunzător, le punea sub un teasc special, apoi cartea era cusută 
și se schimbau scoarțele din lemn, învelite cu piele bine prelucrată, cu medalioane 
și chenare aplicate prin presare la rece. Era un proces îndelungat și anevoios, greu 
de realizat. Este cunoscut numele lui Ștefan legătorul de cărți din Rădeni, care la 
11 aprilie 1797 a legat un Apostol (Iași, 1756), cu cheltuiala satului Crăsnășeni. 
Evangheliile erau cărțile care se deteriorau mai des, la fel ca și Liturghiile din cauza 
folosirii lor la toate slujbele. În cazul evangheliilor situația devenea mai complicată 
atunci când aceste cărți erau ștemuite, îmbrăcate în metal. Astfel o Evanghelie (Iași, 
1762) din satul Crăsnășeni a fost legată pentru a doua oară la 16 mai 181058.

50 Ibidem, p. 208.
51 Ibidem, p. 261.
52 Ibidem, p. 226.
53 Ibidem, p. 252.
54 Ibidem, p. 249-250.
55 Ibidem, p. 241-242.
56 Ibidem, p. 263-264.
57 Ibidem, p. 252.
58 Ibidem, p. 211.
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Concluzii. În manuscrisul preotului Ioan Berliba am identificat 203 titluri (769 
exemplare) de carte românească din secolele XVII-XIX, prezente în satele județului 
Orhei. Cea mai veche este Cartea românească de învățătură a lui Varlaam, prima 
carte ieșită de sub teascurile tiparniței de la Iași, a fost identificată în satul Cornova. 
În această localitate au fost reparate Psaltirea în versuri a lui Dosoftei (Uniev, 1673) 
Viețile sfinților (Iași 1682), cărți de o valoare istorică și artistică incontestabilă. Erau 
prezente ediții de unicat tipărite în centrele din întregul spațiu românesc. În bibliote-
cile bisericilor județului Orhei sunt atestate aproape toate edițiile tipărite la Chișinău, 
care erau distribuite centralizat începând cu anul 1815. 

Din cercetările valorilor bibliofile din bibliotecile din județul Orhei în perioada 
interbelică rezultă că acestea erau în mare parte de factură bisericească și se aflau în 
bibliotecile bisericilor de mir și ale mănăstirilor. Predomină cartea în limba română, 
iar literatura în alte limbi era întâlnită ocazional și nu era folosită în oficierea ser-
viciilor divine. Preoții și alte fețe bisericești au contribuit în cea mai mare măsură 
la completarea bibliotecilor cu tipărituri bisericești. Aceștia cumpărau cărțile de la 
negustorii de cărți sau se deplasau în Iași și în alte târguri din Moldova pentru a le 
cumpăra. Uneori cărțile erau procurate sau schimbate din satele vecine, de la preoții 
care aveau mai multe exemplare ale unei ediții. De obicei, cărțile erau cumpărate de 
fețele bisericești, însă există cazuri când acestea erau achiziționate de laici, care se 
înscriau în rândurile ctitorilor bisericilor. De multe ori, tipăriturile erau cumpărate 
„din jertvă”, când comunități întregi adunau suma necesară de bani pentru cumpă-
rarea unei cărți, iar în însemnările manuscrise erau înscriși acei care contribuiau 
cu mijloace financiare. Cărțile ajungeau în bibliotecile lăcașelor și prin străduința 
ctitorilor oficiali de biserici, de obicei boieri, care se străduiau ca bisericile de pe 
domeniile lor să fie asigurate cu toate cele necesare desfășurării serviciului divin. În 
județul Orhei se aflau cele mai multe mănăstiri, ori monahii și monahiile vindeau sau 
dăruiau cărți preoților din bisericile de mir. Unele cărți erau aduse de preoții sau dia-
conii, în bisericile în care erau hirotonisiți; conform inscripțiilor, mulți preoți, odată 
cu numirea lor în localități erau învredniciți cu o carte, de obicei, tipărită la Chișinău. 

În baza însemnărilor manuscrise de pe cărțile identificate în perioada interbelică 
în județul Orhei putem afirma cu certitudine că în această regiune au circulat cărți 
tipărite în secolele XVII-XIX din majoritatea centrelor tipografice românești și străi-
ne: București, Chișinău, Iași, mănăstirea Neamț, Râmnic, Buzău, Blaj, Sibiu, Brașov, 
Sankt-Petersburg, Viena, Buda etc. Cărțile erau cumpărate din târgurile Moldovei, 
de obicei din Iași, care era un punct de desfacere a producției de carte românească și 
străină. Alte centre din care erau aduse cărțile în județul Orhei sunt târgurile Huși și 
Galați. Informațiile desprinse din însemnările de proprietate, aleatoriu selectate, con-
stituie mărturia unei intense circulații de valori bibliofile românești în secolele XVIII- 
XIX pe teritoriul Basarabiei la general, și în județul Orhei în particular. Difuzarea 
cărții în limba română în estul Moldovei a contribuit în mare măsură la menținerea 
limbii române și a identității naționale în perioadele de dominație străină în această 
parte a spațiului românesc. 
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Anexă

Cărți, sate și biserici din județul Orhei în perioada interbelică
(în baza manuscrisului lui Ioan Berliba)59

Nr. 
d/o Titlul cărții Locul 

tipăririi
Anul 

tipăririi Proveniența, circulația Nr. 
ex.

1 2 3 4 5 6

1. Carte românească de 
învățătură

Iași 1643 Cornova 1

2. Viețile sfinților Iași 1682 Cornova 12
3. Apostol Buzău 1704 Slobozia Doamnei 1
4. Triodion București 1726 Cornova, Hirișeni 2
5. Antologhion București 1736 Cobâlca 1
6. Cazanii Iași 1742 Dereneu 1
7. Triodion (?) Buzău 1742 Isacova - biserica din deal 1
8. Apostol București 1743 Dâșcova, Meleșeni, Seliște 3
9. Penticostarion Râmnic 1743 Săseni 1
10. Triodion Iași 1747 Ghetlova 1
11. Molitvenic Iași 1749 Dereneu, Hirișeni, Isacova - 

biserica din vale, Rădeni
4

12. Octoih Iași 1749 Isacova - biserica din deal, 
Hirișeni

2

13. Antologhion Râmnic 1752 Hirișeni 1
14. Penticostarion Iași 1753 Bravicea, Breanova, Cornova 3
15. Antologhion Iași 1755 Bravicea, Ghermănești, 

Leușeni, Seliște 
4

16. Apostol Iași 1756 Cobâlca, Crăsnășeni, Inești, 
Isacova - biserica din vale, 
Seliște, Teleșeu, Rădeni 

7

17. Liturghier Iași 1759 Cornova, Hirișeni, Meleșeni, 
Onișcani

4

18. Evanghelie București 1760 Onești 1
19. Evanghelie Iași 1762 Cornova, Crăsnășeni, 

Ghermănești, Ghetlova, 
Hirișeni, Hulboaca, Isacova  - 
biserica din deal, Mana, 
Meleșeni, Onești, Onișcani, 
Vâprova 

12

59 Ibidem, p. 241-242.
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1 2 3 4 5 6

20. Evanghelie Blaj 1765 Văsieni 1
21. Voroavă de întrebări 

și răspunsuri
București 1765 Cobâlca, Telenești târg 2

22. Antologhion București 1766 Hulboaca 1
23. Liturghie Buzău 1768 Isacova - biserica din deal 1
24. Penticostarion București 1768 Sf. Dumitru Orhei, 

Coropceni, Dereneu, Hirova, 
Leușeni, Rădeni, Sărăteni, 
Seliște, Sărăteni 

9

25. Triodion București 1769 Breanova, Ciocâlteni, 
Dâșcova, Rădeni 

4

26. Triodion Blaj 1771 Crăsnășeni 1
27. Apostol București 1774 Cornova, Bravicea, Hirova, 

Hoginești, Isacova - biserica 
din deal, Mana, Onișcani, 
Săseni, Țibirica

9

28. Octoih București 1774 Ciocâlteni, Hirova, Hulboaca, 
Onești, Vâprova

5

29. Evanghelie București 1775 Ciocâlteni, Cobâlca, Sărăteni, 
Săseni

4

30. Evanghelie Blaj 1776 Inești 1
31. Octoih Râmnic 1776 Rădeni 1
32. Antologhion București 1777 Sf. Nicolae Orhei, Budăi, 

Coropceni, Dâșcova, 
Dereneu, Hoginești, 
Hulboaca, Isacova - biserica 
din deal, Seliște, Sărăteni, 
Văsieni

11

33. Triodion Râmnic 1777 Coropceni, Hirova, Hoginești 3
34. Cazanii Râmnic 1781 Seliște, Vâprova 2
35. Penticostar București 1782 Ciocâlteni 1
36. Triodion Râmnic 1782 Sf. Nicolae Orhei, Bravicea, 

Budăi, Hulboaca, Onișcani, 
Seliște, Săseni, Telenești târg, 
Țibirica, Voinova

10

37. Penticostarion București 1782 Hoginești 1
38. Apostol București 1784 Budăi, Ciocâlteni, Hulboaca,

Leușeni, Sărăteni, Telenești sat
6

39. Evanghelie Râmnic 1784 Sf. Nicolae Orhei, Leușeni, 
Puțuntei, Rădeni, Voinova

5
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1 2 3 4 5 6

40. Molitvenic Iași 1785 Leușeni 1
41. Penticostar Râmnic 1785 Onișcani, Țibirica 1
42. Antologhion Râmnic 1786 Cornova, Hirișeni, Țibirica 3
43. Antologhion București 1786 Ghetlova, Rădeni, Telenești 

târg 
3

44. Apostol (?) Iași 1786 Mitoc 1
45. Ceaslov (?) Iași 1786 Văsieni 1
46. Octoih Iași 1786 Bravicea 1
47. Psaltire Sibiu 1791 Hirișeni 1
48. Catavasier Iași 1792 Inești 1
49. Cazanii Râmnic 1792 Mana 1
50. Octoih București 1792 Hoginești, Seliște, Săseni, 

Telenești sat,
4

51. Evanghelie Râmnic 1794 Telenești târg 1
52. Apostol Râmnic 1794 Sf. Nicolae Orhei, Telenești 

târg, Văsieni, Voinova 
4

53. Liturghie Iași 1794 Bravicea, Cobâlca, Onești, 
Telenești sat, Voinova

5

54. Biblie Blaj 1795 Văsieni 1
55. Ceaslov Iași 1797 Sf. Nicolae Orhei, Dâșcova, 

Onești
3

56. Liturghie București 1797 Puțuntei 1
57. Liturghie Sibiu 1798 Telenești târg 1
58. Triodion București 1798 Isacova - biserica din deal, 

Dereneu, Sf. Dumitru Orhei
3

59. Penticostarion București 1800 Budăi, Ghermănești, 
Ghetlova, Hirișeni, Văsieni

5

60. Chiriacodromion București 1801 Ciocâlteni, Leușeni, Sărăteni, 
Telenești târg 

4

61. Apostol Blaj 1802 Ghetlova 1
62. Prăvălioară Iași 1802 Mitoc 1
63. Înfruntarea jidovilor Iași 1803 Văsieni 1
64. Minei pe ianuarie Buda 1805 Mitoc 1
65. Minei pe februarie Buda 1805 Mitoc 1
66. Minei pe martie Buda 1805 Mitoc 1
67. Minei pe aprilie Buda 1805 Mitoc 1
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68. Minei pe mai Buda 1805 Mitoc 1
69. Minei pe iunie Buda 1805 Mitoc 1
70. Minei pe iulie Buda 1805 Mitoc 1
71. Minei pe august Buda 1805 Mitoc 1
72. Minei pe septembrie Buda 1805 Mitoc 1
73. Minei pe octombrie Buda 1805 Mitoc 1
74. Minei pe noiembrie Buda 1805 Mitoc 1
75. Minei pe decembrie Buda 1805 Mitoc 1
76. Penticostar Sibiu 1805 Voinova 1
77. Theofilact,

Tâlcuirea 
Evangheliilor

Iași 1805 Breanova, Cobâlca, 
Ghermănești, Hulboaca, 
Telenești târg 

5

78. Antologhion Iași 1806 Seliște, Telenești sat 2
79. Evanghelie Sibiu 1806 Breanova, Morozeni, Seliște, 

Telenești sat, Telenești târg 
5

80. Liturghie Sibiu 1807 Onești 1
81. Panihidă și litia mică Iași 1807 Hulboaca 1
82. Viețile sfinților pe 

septembrie
Neamț 1807 Onișcani, Văsieni 2

83. Carte de rugăciuni 
pentru ostași

Iași 1809 Onești, Voinova 2

84. Psaltire Brașov 1810 Rădeni 1
85. Chiriacodromion Neamț 1811 Hulboaca 1
86. Molitvenic Brașov 1811 Onișcani 1
87. Octoih Buda 1811 Sf. Nicolae Orhei, 

Ghermănești
2

88. Viețile sfinților pe 
noiembrie

Neamț 1811 Puțuntei, Văsieni 2

89. Evanghelie Buda 1812 Bravicea 1
90. Triodion Blaj 1813 Morozeni 1
91. Viețile sfinților pe 

ianuarie
Neamț 1812 Dereneu, Văsieni 2

92. Viețile sfinților pe 
aprilie

Neamț 1813 Dereneu, Văsieni 2

93. Viețile sfinților pe 
iunie

Neamț 1813 Dereneu, Văsieni 2

94. Apostol Blaj 1814 Dereneu, Morozeni, Onești 3
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95. Liturghie Chișinău 1815 Sf. Nicolae Orhei, Bravicea, 
Brăviceni (2 ex.), Budăi, 
Cobâlca, Cornova, 
Crăsnășeni, Dâșcova, 
Dereneu, Ghermănești  (3 ex.), 
Ghetlova, Hirova, Hirișeni, 
Hoginești, Hulboaca, 
Isacova  - biserica din deal, 
Leușeni, Mana, Onești 
(2 ex.), Puțuntei, Seliște, 
Sărăteni, Săseni (2 ex.), 
Slobozia Doamnei, Telenești 
târg, Țibirica, Voinova

32

96. Molebnic Chișinău 1815 Sf. Nicolae Orhei, Bravicea 
(2 ex.), Budăi, Ciocâlteni, 
Cobâlca, Coropceni (3 ex.), 
Cornova, Crăsnășeni, 
Dâșcova, Ghermănești, 
Hulboaca, Isacova - biserica 
din deal, Leușeni, Morozeni, 
Onișcani, Puțuntei (2 ex.), 
Rădeni, Telenești sat, 
Telenești târg

23

97. Molebnic Chișinău 1816 Sf. Dumitru Orhei, Breanova, 
Cobâlca (2 ex.), Isacova  - 
biserica din deal, Isacova  - 
biserica din vale, Mana, 
Rădeni, Sărăteni, Săseni, 
Vâprova, Voinova 

12

98. Octoih Neamț 1816 Bravicea 1
99. Tipicon Iași 1816 Sărăteni 1
100. Ceaslov Iași 1817 Bravicea, Leușeni, Onești, 

Puțuntei, Seliște
5

101. Prescurtare a istoriilor 
filipice (greaca)

Neamț 1817 Dereneu 1

102. Psaltire Iași 1817 Văsieni 1
103. Biblia Spb 1819 Bravicea, Cornova, Onișcani 1
104. Ceaslov Chișinău 1817 Breanova, Ciocâlteni, 

Cobâlca, Onești, Puțuntei, 
Rădeni, Săseni, Slobozia, 
Doamnei, Voinova 

9

105. Psaltire Neamț 1817 Cornova 1
106. Rânduiala panihidei Chișinău 1817 Cobâlca, Hulboaca, Onești, 

Puțuntei 
4
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107. Minei de obște Chișinău 1819 Sf. Nicolae Orhei, Bravicea, 
Budăi, Cobâlca, Coropceni, 
Cornova, Crăsnășeni, 
Dâșcova, Dereneu, 
Ghermănești, Ghetlova, 
Hirișeni, Hulboaca, Inești, 
Isacova - biserica din deal, 
Isacova - biserica din vale, 
Leușeni, Mana, Meleșeni, 
Morozeni, Onești, Onișcani, 
Puțuntei, Rădeni, Seliște, 
Sărăteni, Săseni, Slobozia 
Doamnei, Țibirica, Voinova 

30

108. Noul Testament Spb 1819 Cornova, Crăsnășeni, Isacova  - 
biserica din deal, Isacova  - 
biserica din vale, Onișcani, 
Săseni 

6

109. Ioan Gură de Aur, 
Cuvinte pentru 
preoție

Neamț 1820 Puțuntei 1

110. Molitvenic Chișinău 1820 Brăviceni, Cobâlca, Cornova, 
Ghermănești, Ghetlova, 
Puțuntei, Rădeni, Telenești 
târg, Vâprova (2 ex.)

10

111. Rânduiala sfințirii 
bisericii

Chișinău 1820 Cornova, Dâșcova, Hirișeni 
(3 ex.), Onești, Rădeni, 
Seliște 

8

112. Evanghelie Neamț 1821 Budăi 1
113. Pentru datoriile 

presviterilor
Chișinău 1823 Ghetlova, Onești, Onișcani, 

Țibirica (2 ex.) 
5

114. Tipic în scurt Chișinău 1823 Hulboaca, Onești 2
115. Istoria Sf. Scripturi a 

V.Testament
Iași 1824 Văsieni 1

116. Psaltire Neamț 1824 Leușeni 1
117. Rânduiala pomenirii 

ostașilor
Chișinău 1826 Cobâlca 1

118. Carte folositoare de 
suflet

București 1827 Țibirica 1

119. Instrucția 
blagocinului

Chișinău 1827 Cornova, Ghermănești 2

120. Rânduiala panihidei Chișinău 1827 Bravicea, Cobâlca, Cornova, 
Onești, Vâprova 

5

121. Minei pe ianuarie Neamț 1831 Telenești târg 1
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122. Minei pe februarie Neamț 1831 Telenești târg 1
123. Minei pe martie Neamț 1831 Telenești târg 1
124. Minei pe aprilie Neamț 1831 Telenești târg 1
125. Minei pe mai Neamț 1831 Telenești târg 1
126. Minei pe iunie Neamț Telenești târg 1
127. Minei pe iulie Neamț 1831 Telenești târg 1
128. Minei pe august Neamț 1831 Telenești târg 1
129. Minei pe septembrie Neamț 1831 Telenești târg 1
130. Minei pe octombrie Neamț 1832 Telenești târg 1
131. Minei pe noiembrie Neamț 1832 Telenești târg 1
132. Minei pe decembrie Neamț 1832 Telenești târg 1
133. Învățătură pentru 

preotul nou
Chișinău 1833 Dereneu 1

134. Triodion Neamț 1833 Puțuntei 1
135. Evanghelie Neamț 1834 Isacova - biserica din vale 1
136. Liturghe Neamț 1834 Leușeni 1
137. Penticostar Neamț 1834 Brăviceni 1
138. Apostol Iași 1835 Breanova 1
139. Ceaslov Neamț 1835 Hoginești 1
140. Ceaslov Brașov 1835 Mitoc 1
141. Psaltire Iași 1835 Onișcani 1
142. Slujba Sf. Efimia Chișinău 1835 Cornova, Ghermănești, 

Onești (2 ex.), Voinova 
5

143. Slujba Sf. Chirică și 
Iulita

Chișinău 1835 Bravicea 1

144. Rugăciune pentru 
victoria împotriva 
șvezilor

Chișinău 1835 Onești 1

145. Octoih Neamț 1836 Crăsnășeni, Mana, Puțuntei , 
Văsieni 

4

146. Platon, mitropolit, 
Viața lui Paisie 
Velicicovschi

Neamț 1836 Văsieni 1

147. Liturghie Chișinău 1837 Breanova, Cobâlca, Cornova, 
Dereneu (2 ex.), Isacova  - 
biserica din deal, Mana, 
Puțuntei, Rădeni 

9

148. Carte de rugăciune 
pentru biruință 
împotriva șvezilor

Chișinău 1838 Hulboaca 1
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149. Chiriacodromion Buzău 1839 Meleșeni 1
150. Slujba Sf. Chirică și 

Iulita
Chișinău 1840 Cornova, Hirova, Hulboaca, 

Țibirica 
4

151. Sf. istorie în scurt Chișinău 1843 Bravicea, Ghetlova (2 ex.), 
Onești

4

152. Psaltire Neamț 1843 Mana, Onești, Vâprova 3
153. Catihiz pe larg Chișinău 1844 Hirișeni, Seliște, Văsieni 3
154. Evanghelie Sibiu 1844 Rădeni 1
155. Evanghelie Neamț 1845 Văsieni 1
156. Liturghier Iași 1845 Văsieni 1
157. Penticostarion Neamț 1848 Breanova 1
158. Triod Neamț 1847 Mana, Vâprova 2
159. Triod Buda 1848 Isacova - biserica din vale 1
160. Ectenie de biruință 

(Rînduiala pomenirii 
ostașilor)

Chișinău 1849 Hulboaca, Onești, Vâprova 3

161. Ceaslov Neamț 1850 Budăi, Cobâlca, Hulboaca, 
Sărăteni, Telenești târg

5

162. Apostol Neamț 1851 Puțuntei, Vâprova 2
163. Penticostarion Chișinău 1853 Sf. Nicolae Orhei, Bravicea 

(2 ex.), Budăi, Ciocâlteni, 
Cobâlca, Cornova, 
Crăsnășeni, Dâșcova, 
Dereneu (2 ex.), Ghermănești, 
Ghetlova (2  ex.), 
Hirova  (2  ex.), Hirișeni, 
Hoginești, Hulboaca, Inești, 
Isacova - biserica din deal, 
Leușeni, Mana, Meleșeni 
(2 ex.), Morozeni, Onești 
(2 ex.), Onișcani, Puțuntei, 
Rădeni, Seliște, Sărăteni, 
Slobozia Doamnei, Telenești 
sat, Telenești târg, Țibirica, 
Văsieni, Vâprova 

39

164. Urmarea cântării de 
rugăciune

Chișinău 1853 Vâprova 1

165. Psaltire Chișinău 1857 Ciocâlteni, Țibirica 2
166. Ceaslov Neamț 1858 Isacova - biserica din deal, 

Onișcani
2
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167. Minei pe ianuarie Sibiu 1853 Dereneu 1

168. Minei pe februarie Sibiu 1853 Dereneu 1

169. Minei pe martie Sibiu 1853 Dereneu 1

170. Prolog pe septembrie-
noiembrie

Neamț 1854 Puțuntei 1

171. Prolog pe decembrie-
februarie

Neamț 1854 Dereneu, Puțuntei 2

172. Prolog pe martie-mai Neamț 1855 Dereneu, Puțuntei, Seliște, 
Vâprova

4

173. Prolog pe iunie-august Neamț 1855 Puțuntei, Seliște, Vâprova 3

174. Minei pe aprilie Sibiu 1854 Dereneu 1

175. Minei pe mai Sibiu 1854 Dereneu 1

176. Minei pe iunie Sibiu 1854 Dereneu 1

177. Minei pe iulie Sibiu 1854 Dereneu 1

178. Minei pe august Sibiu 1854 Dereneu 1

179. Minei pe septembrie Sibiu 1855 Dereneu 1

180. Minei pe octombrie Sibiu 1855 Dereneu 1

181. Minei pe noiembrie Sibiu 1856 Dereneu 1

182. Minei pe decembrie Sibiu 1856 Dereneu 1

183. Evanghelie Chișinău 1855 Sf. Dumitru Orhei, 
Bravicea, Brăviceni, 
Budăi, Ciocâlteni, Cobâlca, 
Coropceni, Dâșcova, 
Ghetlova, Hirova, Hirișeni, 
Hoginești, Hulboaca, Inești, 
Isacova - biserica din deal, 
Isacova - biserica din vale, 
Mana, Meleșeni, Morozeni, 
Onești, Onișcani, Puțuntei, 
Sărăteni (2 ex.), Săseni, 
Slobozia Doamnei, Telenești 
sat, Telenești târg, Țibirica, 
Văsieni, Vâprova 

31

184. Evanghelie Iași 1855 Puțuntei, Vâprova 2

185. Ceaslov Neamț 1856 Hirișeni, Vâprova 2
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186. Tipicon Chișinău 1857 Bravicea, Budăi, Cobâlca, 
Coropceni, Dâșcova, 
Dereneu, Ghermănești, 
Ghetlova, Hirișeni, Hoginești, 
Hulboaca, Isacova - biserica 
din deal, Isacova - biserica 
din vale, Meleșeni (2 ex.), 
Morozeni, Onești, Onișcani, 
Puțuntei, Rădeni, Seliște, 
Sărăteni, Săseni, Slobozia 
Doamnei, Telenești sat, 
Țibirica, Vâprova, Voinova 

28

187. Liturghie Chișinău 1859 Sf. Dumitru Orhei, Brăviceni, 
Ciocâlteni, Dereneu, 
Hoginești, Rădeni, Slobozia 
Doamnei, Țibirica, Vâprova 

9

188. Rânduiala panihidei Chișinău 1859 Bravicea 1

189. Trebnic Chișinău 1859 Breanova, Dereneu, 
Ghetlova, Leușeni, Seliște, 
Slobozia Doamnei, Voinova 

7

190. Chiriacodromion Chișinău 1860 Budăi, Coropceni, 
Crăsnășeni, Ghetlova, 
Hirova, Hulboaca, Morozeni, 
Onești (4 ex.), Puțuntei, 
Rădeni, Săseni, Telenești 
târg, Văsieni, Vâprova

17

191. Evanghelie (?) Buda 1860 Onișcani 1

192. Liturghie Chișinău 1860 Bravicea, Mana, Meleșeni, 
Morozeni, Onișcani, Rădeni

6

193. Liturghie Neamț 1860 Isacova - biserica din vale, 
Seliște, Vâprova 

3

194. Antologhion Chișinău 1861 Bravicea, Brăviceni, 
Breanova, Budăi, Ciocâlteni, 
Cobâlca, Crăsnășeni, 
Dâșcova, Dereneu, Ghetlova, 
Hirișeni, Hoginești, Inești, 
Isacova - biserica din vale, 
Leușeni, Mana, Meleșeni, 
Onești, Onișcani, Puțuntei, 
Sărăteni , Slobozia, Doamnei, 
Telenești sat, Telenești târg, 
Țibirica, Văsieni, Voinova 

27

195. Liturghie Neamț 1861 Ciocâlteni 1
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196. Ceaslov Chișinău 1862 Brăviceni, Crăsnășeni, Inești, 
Isacova - biserica din vale, 
Leușeni, Mana, Meleșeni, 
Mitoc, Sărăteni, Slobozia 
Doamnei, Telenești sat, 
Țibirica, Văsieni 

13

197. Octoih Chișinău 1862 Bravicea, Brăviceni, 
Breanova, Budăi, Ciocâlteni, 
Cobâlca, Coropceni, 
Cornova, Dâșcova, Dereneu, 
Hirova, Hoginești, Inești, 
Leușeni, Meleșeni, Mitoc, 
Morozeni, Onești, Onișcani, 
Rădeni, Sărăteni, Slobozia 
Doamnei, Telenești sat, 
Telenești târg, Țibirica (2  ex.), 
Vâprova, Voinova 

28

198. Triodion Chișinău 1862 Bravicea (2 ex.), Brăviceni, 
Budăi, Ciocâlteni, Cobâlca, 
Coropceni, Cornova, 
Dâșcova. Dereneu, Hoginești, 
Inești, Isacova - biserica 
din deal, Leușeni, Meleșeni 
(2 ex.), Onești, Onișcani, 
Seliște, Sărăteni, Slobozia 
Doamnei, Telenești sat, 
Telenești târg, Văsieni

24

199. Învățături 
catihizicești

Chișinău 1866 Mitoc 1

200. Ceaslov Chișinău 1867 Bravicea, Breanova, 
Morozeni, Onișcani, 
Puțuntei, Telenești târg, 
Țibirica, Văsieni 

8

201. Acatistul Născătoarei Chișinău 1869 Bravicea, Dâșcova 2

202. Rânduiala panihidei Chișinău 1869 Hulboaca, Onești 2

203. Ceaslov Neamț 1874 Sf. Dumitru - Orhei, 
Bravicea, Coropceni, 
Dereneu, Ghetlova, Inești, 
Mana, Meleșeni, Rădeni , 
Săseni, Slobozia Doamnei, 
Văsieni 

12

TOTAL: 769
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DISSEMINATION AND CIRCULATION OF THE ROMANIAN BOOK 
IN ORHEI COUNTY IN THE XVIII–XIX CENTURIES
(based on a manuscript from the interwar period)

The interest for the Romanian religious book circulating in Bessarabia was ma-
nifested in the second half of the 19th century, when publications appeared about 
the history of some places of worship, in which some church books are also men-
tioned. The subject was developed by historians and priests in the interwar period, 
when after the Union of Bessarabia with Romania in 1918 the problem of complex 
research of localities was raised. The localities and churches in Orhei County were 
researched by the priest Berliba Ioan, before 1931, being a student at the Faculty of 
Theology in Chisinau, and the investigations were made for his bachelor’s thesis. In 
the manuscript of the priest Ioan Berliba we identified 204 titles (769 copies) of Ro-
manian books from the XVII-XIX centuries, present in the villages of Orhei county, 
which show that in this region circulated, especially, books in Romanian and those 
in other languages they are less numerous. From the researches of the bibliophile 
values   from the libraries from Orhei county in the interwar period, it results that 
they were mostly of a church nature and were in the libraries of myrrh churches and 
monasteries. Priests and other church leaders contributed most to the completion of 
libraries with church prints. They bought books from booksellers or went to Iasi and 
other fairs in Moldova to buy them. Based on the handwritten notes on the books 
identified in the interwar period in Orhei County, we can say with certainty that in 
this region circulated books from most Romanian and foreign printing centers, such 
as: Bucharest, Chisinau, Iasi, Neamt Monastery, Ramnic, Buzau, Blaj, Sibiu, Brasov, 
St. Petersburg, Vienna, Buda etc. These were bought in fairs in Moldova, usually in 
Iasi, which were a point of sale for Romanian and foreign book production. Other 
centers from which the books were brought to Orhei County are the Huși and Galați 
fairs. These randomly selected examples are the testimony of an intense circulation 
of Romanian bibliophile values   in the interwar period and in the period of tsarist rule 
in Bessarabia.

Keywords: dissemination, circulation, old book, Orhei county, churches, monas-
teries, priests, libraries, booksellers, Bucharest, Chisinau, Iasi, Neamt monastery, 
Ramnic, Buzau, Blaj, Sibiu, Brasov, St. Petersburg, Vienna, Buda.
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III.
CONTRIBUȚII LA ISTORIA MODERNĂ 

A ROMÂNILOR

– Politică și administrație –

Sergiu CORNEA

EFORTURILE AUTORITĂŢILOR ŢARISTE 
PRIVIND CREAREA „OŞTII BULGARE” REFLECTATE 
ÎN DOCUMENTELE ŞI CORESPONDENŢA OFICIALĂ 

A COMANDANŢILOR ARMATEI DUNĂRENE 
(1806–1812)

Note introductive 
Atitudinea și politica promovată de autoritățile ruse față de popoarele creștine 

aflate sub dominația otomană erau ghidate de obiectivele consolidării și amplifi-
cării cuceririlor teritoriale ale Imperiului rus. Documentele oficiale elaborate de 
comandanții armatei dunărene (ordine, rapoarte, relatări, demersuri) prin orientarea 
și intențiile pe care le urmăreau, dezvăluie scopurile strategice urmărite de țarism 
prin politica de strămutare în Basarabia a coloniștilor transdanubieni. Acestea erau, 
în primul rând, crearea unui suport social loial, confortabil pentru autocrația rusă și, 
în al doilea rând, transformarea Basarabiei într-o vitrină atractivă pentru a câștiga 
simpatia popoarelor creștine din Peninsula Balcanică și care ar fi servit astfel realizării 
obiectivelor de politică externă ale țarismului privind diminuarea influenței Porții 
otomane în regiune și consolidarea propriilor poziții.

Eforturile comandanților supremi ai armatei dunărene de a crea o oaste alcătuită 
din bulgarii refugiați de pe malul drept al Dunării în anii războiului ruso-turc din 
anii 1806-1812 pot fi divizate în două etape. În prima etapă (1806-1810) am inclus 
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eforturile comandanților supremi ai armatei dunărene, generalii I.I. Mihelson, A.A. 
Prozorovski, P.I. Bagration și N.M. Kamenski privind atragerea și gestionarea flu-
xului de migranți transdanubieni. Etapa a doua (1811-1812), reflectă eforturile între-
prinse de comandamentul armatei dunărene (generalul M.I. Kutuzov și amiralul P.V. 
Ciceagov) privind crearea subunităților militare din rândurile coloniștilor bulgari în 
ultima fază a războiului.

Încă din timpul domniei țarului Petru I guvernanții ruși au întreprins multiple 
acțiuni pentru a popula periferiile sudice ale imperiului. Respectivele eforturi erau 
motivate de necesitatea introducerii în circuitul economic a terenurilor de stepă aca-
parate și, în același timp, pentru a fortifica hotarele imperiului. În acest scop era 
încurajată strămutarea populației din alte state care se preconiza a fi folosită atât 
pentru colonizarea teritoriilor cucerite, cât și pentru antrenarea în serviciul de pază 
a frontierei. Din sârbii, valahii, moldovenii și bulgarii strămutați în Rusia în această 
perioadă au fost create primele detașamente pentru efectuarea serviciului de pază a 
hotarele sudice ale imperiului.

Politica lui Petru I de a popula periferiile sudice ale Rusiei cu creștini proveniți 
din statele asuprite de Imperiul Otoman a fost continuată de succesorii săi. În timpul 
domniei Elisavetei Petrovna, problemei protecției și populării regiunilor sudice ale 
statului rus de către reprezentanți ai popoarelor de aceeași credință, care puteau servi 
simultan și ca forțe de apărare a acestor teritorii i-a fost acordată o maximă priori-
tate. Astfel, în anii ’50 ai secolului al XVIII-lea guvernul Elisavetei Petrovna avea 
de realizat două sarcini importante: în primul rând, să protejeze hotarele sudice de 
raidurile frecvente ale tătarilor și, în al doilea rând, să protejeze aceste teritorii de 
cazaci, al căror statut politic și social împiedica implementarea politicilor centrali-
zatoare. Deoarece migrația internă nu a rezolvat aceste probleme stringente, pentru 
a consolida tendințele centralizatoare s-a recurs la atragerea coloniștilor străini fiind 
înființate pe teritoriul Ucrainei de Sud colonii militare populate de sârbi și bulgari.

În anii ’60 ai secolul al XVIII-lea dezvoltarea industriei în regiunile centrale, 
unde s-a resimțit suprapopularea, a obligat guvernul să pună problema extinderii 
suprafeței terenurilor însămânțate cu cereale în regiunile de sud. Prin Manifestul din 
4 decembrie 1762, toți străinii interesați au fost chemați să se stabilească în Rusia. 
S-a permis și acceptarea fugarilor din regiunile vestice ale imperiului, ceea ce a con-
stituit o încurajare oficială pentru așezarea lor în sudul Ucrainei. În același timp au 
fost create condiții mai favorabile și pentru străini. Prin decretul din 22 iulie 1763, 
coloniștilor străini li se acordau beneficii în funcție de locul de reședință ales. Prin 
crearea artificială a unei diferențe de condiții de viață, autoritățile țariste au căutat să 
direcționeze fluxurile migratorii către regiunile slab populate, care trebuiau populate 
de țărani, artizani și industriași cât mai curând posibil 1.

1 Е.В. Белова, Внутренняя политика российского правительства по заселению юга Российской 
империи: По материалам Новороссии и Бессарабии 1751-1871 годы. Автореферат диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата исторических наук, Москва, 2004, c. 18.
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Instalarea mai accentuată a bulgarilor în regiunile de sud ale Rusiei a avut loc 
în timpul războaielor ruso-turce din anii 1768-1774 și 1787-1791. Acest proces s-a 
datorat atât situației din teritoriile bulgare care au suportat consecințele acțiunilor 
militare, cât și politicii guvernului rus care dorea să populeze regiunea cu popoare 
creștine slave pentru a slăbi elementul musulman 2.

Fiind protejați de trupele ruse, bulgarii strămutați s-au așezat cu traiul în guber-
niile Herson şi Taurida ale Imperiului Rus, dar şi în Ţara Românească şi Moldova, 
unde, obținând statutul de bejenari străini, au beneficiat de privilegiile acordate de 
autoritățile principatelor românești 3.

La începutul secolului XIX, urmare a contradicțiilor interne ale Imperiului Oto-
man, emigrările bulgarilor au continuat. În iunie 1802, Alexandru I îi recomanda 
ambasadorului rus la Constantinopol „să nu rateze aceste împrejurări pentru strămu-
tarea cât mai multor dintre acești locuitori în Rusia” 4.

Comandamentul rus, în ajunul declanșării războiului ruso-turc din anii 1806-
1812, a demarat acțiunea de formare a detașamentelor de arnăuți formate din sârbi, 
bulgari și români. Generalul I.I. Mihelson, comandantul armatei dunărene, i-a scris 
cu această ocazie lui Chartoriisky: „Experiența războaielor trecute cu turcii este un 
exemplu despre cât de utilă, iar în cazul unui nou război cu turcii, chiar nece sară, 
recrutarea forțelor (arnăuților) și cât de facilă este, dacă nu cumva s-ar fi schimbat 
modul de gândire al acelor popoare și predispoziția lor anterioară față de Rusia”. 
Generalul I.I. Mihelson nu avea îndoieli cu privire la reușita proiectului său și era 
convins că pe sârbi, bulgari și români ar trebui să-i atragă în detașamentele de arnăuți 
„înclinația lor pentru meșteșugurile militare și dorința de a se elibera de sclavia 
turcească”. Aceste detașamente de arnăuți sau voluntari, călare sau pedestre, erau 
utilizate pe scară largă de armata rusă în unitățile de avangardă și recunoaștere, 
efectuau misiuni de patrulare, asigurau paza obiectivelor militare, a oficiilor poștale 
și traseelor poștale 5.

Perioada 1806-1810
În noiembrie 1806 trupele ruse comandate de generalul I.I. Mihelson au invadat 

Moldova, iar apoi și Țara Românească, ajungând în decembrie la Dunăre. Odată cu 
invadarea principatelor, I.I. Mihelson a făcut apel la populația locală, îndemnând-o 
să acorde asistență armatei rusă. A fost creată și o unitate militară alcătuită din vo-
luntari care avea în componența sa trei regimente de infanterie și trei de cavalerie sub 
comanda atamanului armatei de cazaci de pe Bug, colonelul N. Kantakuzin, și așa-

2 О.В. Медведева, Болгарские переселения в Россию в политике российского государства в 
XVIII–первой трети XIX вв. // Славянский мир в третьем тысячелетии, № 4, 2009, c. 22-24.

3 Dinu Poştarencu, Coloniştii transdanubieni din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea. 
În: Revista de etnologie şi culturologie, Volumul XVII, 2015, p. 65.

4 Apud Е.В. Белова, Op. cit., c. 21.
5 Н.И. Казаков, Из истории русско-болгарских связей в период войны Pоссии с Tурцией (1806-

1812 гг.) // Вопросы истории, № 6, 1955, c. 45.
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numitul „regiment nobiliar liber” sub comanda boierului Corbu. Aceste regimente 
aveau în componența lor bulgari, sârbi, greci, moldoveni 6. 

La începutul anului 1807, în componența primului Regiment Voluntari de cava-
lerie proaspăt înființat era și un „detașament de arnăuți bulgari” format din 11 ofițeri 
inferiori, 20 de gradați și 238 de soldați sub comanda locotenentului Tănasie Ne-
delkov. Ulterior, a fost creat un nou „detașament de arnăuți” din 8 ofițeri, 15 gradați, 
325 călăreți și 55 de soldați pedestri. Acest detașament era comandat de căpitanul 
Șeinovici. Majoritatea covârșitoare a arnăuților era formată din bulgari 7.

În august 1807, după încheierea între Rusia și Turcia armistițiului de la Slo-
bozia, ostilitățile militare ruso-turce au încetat 8 și formațiunile de voluntari au fost 
desființate. Guvernul rus a considerat că au fost cheltuite nejustificat sume mari de 
bani pentru întreținerea respectivelor regimente de voluntari 9.

Generalul A.A. Prozorovski, care l-a înlocuit pe I.I. Mihelson în funcția de co-
mandant al armatei dunărene, întocmind planul operațiunii militare împotriva Turci-
ei pentru anul 1809, și-a propus drept obiectiv ca în timpul atacului asupra Balcani-
lor să înarmeze bulgarii care locuiesc acolo și să le încredințeze, împreună cu trupele 
ruse paza trecătorilor de munte 10. Astfel, în martie 1809, armata rusă a invadat din 
nou Principatele Române. Planul lui A.A. Prozorovski era de a cuceri cetățile turcilor 
din partea stângă a Dunării, să transfere trupele ruse pe malul drept al Dunării, unde 
urma să înfrângă armata turcă și să finalizeze ostilitățile militare cu încheierea păcii 
favorabile Rusiei 11.

Războiul ruso-turc, început în toamna anului 1806, a generat un proces, fără 
precedent după amploarea sa, de strămutare în masă a bulgarilor în stânga Dunării. 
Potrivit relatării lui A.I. Koronelli, numit ulterior tutorele principal al coloniștilor 
transdanubieni din Moldova, Ţara Românească şi Basarabia, atunci „când armata 
rusă, în această campanie împotriva turcilor, a trecut de partea dreaptă a răului 
Nistru, unii bulgari şi creștini de alte naționalități, dorind să profite de ocrotirea 
rușilor, şi-au părăsit patria şi, trecând de partea stângă a Dunării, s-au stabilit în 
Valahia şi Moldova” 12.

Este cunoscută politica comandanților P.I. Bagration și N.M. Kamenski de a 
favoriza strămutarea populației creștine pe malul stâng al Dunării 13. După moartea 
lui A.A. Prozorovski comandant suprem al armatei dunărene a fost numit de țarul 

6 Е.В. Белова, Миграционная политика на юге Российской империи и переселение болгар в 
Новороссийский край и Бессарабию (1751–1871), Москва: РГОТУПС, 2004, c. 85-86.

7 Н.И. Казаков, Op. cit., c. 45.
8 М.И. Кутузов. Сборник документов. Том III (1808–1812). Москва, 1952, c. VIII.
9 Е.В. Белова, Op. cit., c. 89.
10 Н.И. Казаков, Op. cit., c. 46.
11 М.И. Кутузов. Сборник документов..., c. IX.
12 Устройство задунайских переселенцев в Бессарабии и деятельность А. П. Юшневского: 

Сборник документов. Кишинев: Госиздат Молдавии, 1957, c. 22.
13 В. Рачева, Неприметным образом // Родина, № 6, 2009, c. 39.
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Alexandru generalul P.I. Bagration 14, care a exercitat această funcție din iulie 1809 
până în februarie 1810 15.

Prin ordinul său din 7 septembrie 1809 P.I. Bagration a dispus ca toți ofițerii ar-
matei dunărene să ofere patronaj și asistență popoarelor din Peninsula Balcanică aflate 
sub jugul turcilor și eliberate de trupele ruse care au trecut Dunărea. Bagration a adus la 
cunoștința ofițerilor armatei moldovenești că administrarea teritoriilor ocupate de tru-
pele ruse din dreapta Dunării, i-a fost încredințată consilierului de stat A.I. Koronelli și 
că în toate problemele referitoare la administrarea civilă a acestor teritorii, comandanții 
militari trebuiau să se adreseze acestuia 16.

Deoarece teatrul operațiunilor militare în războiului ruso-turc s-a extins de-a 
lungul Dunării mulți bulgari au luat parte activă la campania militară de partea ar-
matei ruse. În septembrie 1809, Duc de Richelieu s-a adresat comandantului armatei 
moldovenești P.I. Bagration, reprezentantului Rusiei în Divanul Moldovei, senatorul 
S.S. Kușnikov și Divanului Moldovei cu o solicitare de a i se prezenta un raport ve-
rosimil și detaliat despre coloniștii transdanubieni, liste cu membrii familiilor și nu-
mele starostilor și, de asemenea, a cerut să se indice locul și timpul trecerii Nistrului. 
În 1809 și 1811 au fost întocmite liste, care includeau peste 3 mii de familii bulgare 
și găgăuze care doreau să se strămute 17.

La 16 octombrie 1809 A. Koronelli s-a adresat lui S. S. Kușnikov, cu rugămintea 
de a da instrucțiuni Divanelor moldovenești și valahe ca funcționarii din subordinea 
lor, atunci când sosesc coloniștii în localități, să nu le pună piedici la așezarea lor dar 
chiar să le acorde asistență în caz de necesitate 18.

La sfârșitul lui august 1809, P.I. Bagration îi comunica atamanului Platov despre 
intenția sa de a face aranjamentele necesare pentru incitarea bulgarilor la consolidare 
împotriva turcilor atât ca exemplu pentru sârbi, cât și în interesul întăririi frontului 
slav împotriva inamicului comun. P.I. Bagration considera că succesul viitoarei cam-
panii din 1810 de pe malul drept al Dunării va depinde de atitudinea populației bul-
gare față de armata rusă, care, prin tot comportamentul ei, trebuia să inspire bulga-
rilor o mare încredere privind sarcinile sale și să-i implice în măreața cauză a luptei 
împotriva asupritorilor turci. Pentru a-și asigura succesul acțiunilor în Bulgaria, P.I. 
Bagration a căutat să obțină sprijinul bulgarilor. Pentru aceasta, a intrat în tratative 
cu episcopul bulgar Sofronie, care locuia la acea vreme la București.19

Bulgarii au participat activ la război, nu doar ajutându-i pe ruși cu colectarea 
de informații, alimente, dar și luând parte la ostilitățile militare. În regiunea Dunării 

14  М.И. Кутузов. Сборник документов..., c. X.
15 Генерал Багратион: сборник документов и материалов. Москва: Государственное изда тель-

ство политической литературы, 1945, c. 60, 100.
16 Багратион в Дунайских княжествах: сборник документов. Кишинев: Государственное изда-

тель ство Молдавии, 1949, с. 100.
17 Е.В. Белова, Op. cit., c. 92.
18 Багратион в Дунайских княжествах..., с. 110.
19 Н.И. Казаков, Op. cit., c. 46.
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a fost creată o vastă rețea informativă alcătuită din negustori, preoți, profesori, și 
meșteșugari bulgari. Spre deosebire de războaiele ruso-turce anterioare, bulgarii în 
acest război au manifestat și activitate politică materializată în revolte relativ masive 
împotriva autorităților otomane, împiedicând astfel acțiunile forțele armate turcești. 
Acest lucru a fost sesizat de comandamentul armatei ruse. În iulie 1810, comandantul 
suprem N.M. Kamenski s-a adresat rebelilor din satul Arnautchioi cerându-le să lupte 
în continuare împotriva otomanilor. Cunoscând planurile de politică externă ale gu-
vernului rus, generalul nu a îndrăznit să le promită mai mult decât „evadare în Rusia”, 
unde îi așteptau pământuri fertile și un popor care „și-a deschis brațele fraterne” 20.

După ocuparea localităților Rușciuc, Nikopol, Plevna, Lovcha și Târnova, sub 
controlul armatei ruse s-a pomenit o parte semnificativă a teritoriului bulgar. În aces-
te condiții s-a început crearea oștii voluntare bulgare, omogenă după componența 
sa națională, care a fost pusă în subordinea lui Dimitri Vatikioti și avea propriul său 
sigiliu cu o inscripție în jurul circumferinței „Sigiliul armatei bulgare, 1810” 21.

Perioada 1811-1812
La 7 martie 1811, Alexandru I numește generalul de infanterie M.I. Kutuzov 

comandant suprem al armatei dunărene, care la 31 martie a ajuns la București, unde 
se afla cartierul general al acestei armate 22.

După o lună de la numirea în funcție, în ziua de 7 aprilie 1811, în raportul adresat 
lui M.B. Barclay de Tolly, M.I. Kutuzov relata că „linia de apărare a trupelor ruse se 
întinde de la Belgrad până la Nistru pe o lungime de 1000 de verste” și că „e dificil de 
imaginat că o suprafață atât de mare va fi posibil de ocupat și controlat de trupele ruse, 
destul de răzlețe”. Tocmai din aceste considerente comandamentul armatei dunărene 
lua în calcul atragerea în război contra turcilor a populației locale, în mod special a 
sârbilor și bulgarilor 23.

Chiar a doua zi, la 8 aprilie 1811, M.I. Kutuzov a poruncit general-locotenen-
tului Essen, comandantul corpului de trupe situat în Rușciuc, să întreprindă măsuri 
rezonabile pentru a-i convinge pe bulgarii care locuiesc în vecinătatea Rușciuc-ului 
să se strămute în locurile cu soluri fertile de lângă Odesa. Dacă pentru unii bulgari 
regiunea Odesa li s-ar fi părut prea îndepărtată, atunci aceștia puteau fi „relocați în 
raialele cetăților situate pe această parte a Dunării, unde coloniile lor nu vor depinde 
de Divanele locale ci vor fi sub supravegherea funcționarilor ruși” 24.

Promovând dezideratele autorităților centrale rusești de a incita populația creștină 
de pe malul drept al Dunării să se strămute pe malul stâng în Moldova şi Țara Româ-
nească și de a o atrage în lupta contra turcilor, la 26 aprilie 1811 M.I.  Kutuzov a emis 

20 О.В. Медведева, Болгарские переселения в Россию в политике российского государства в 
XVIII-первой трети XIX вв. // Славянский мир в третьем тысячелетии, № 4, 2009, c. 31.

21 Н.И. Казаков, Op. cit., c. 46.
22 М.И. Кутузов. Сборник документов..., c. 293, 295.
23 Ibidem, c. 311.
24 Ibidem, c. 314-315.
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un apel adresat „populației de confesiune creștină strămutate pe malul stâng al Du-
nării”. În calitatea sa de comandant suprem al armatei dunărene, dorind „să aducă tot 
felul de foloase coreligionarilor eliberați de jugul turcesc și care se strămută voluntar 
de pe malul drept pe malul stâng al Dunării”, le-a acordat, în numele țarului, „o scutire 
de trei ani de la toate impozitele și taxele, care apoi, va putea fi prelungită încă câțiva 
ani din momentul în care se vor stabili pe malul stâng al Dunării în acele locuri în care 
ei înșiși le aleg să locuiască și unde li se vor repartiza terenuri libere pentru stabilirea 
lor”. M.I. Kutuzov le-a dat asigurări „că nu vor depinde de Divanele principatelor, ci, 
constituind o comunitate specială de coloniști, vor fi la dispoziția directă a ofițerilor 
ruși alocați lor, fără nicio influență din partea ispravnicilor locali”. M.I. Kutuzov își 
exprima convingerea „că toate popoarele de aceeași credință față de noi, de pe ma-
lul drept al Dunării, aflând despre o asemenea atitudine din partea noastră față de ei 
și de facilitățile acordate, se vor strădui în cea mai mare grabă să se reunească cu 
compatrioții lor aflați deja aici și unde vor beneficia, de rând cu ceilalți, sub ocrotirea 
preamilostivului nostru împărat, de aceeași fericire și liniște de care se bucură toți 
supușii loiali ai maiestății sale imperiale” 25.

La 6 mai 1811, M.I. Kutuzov, i-a trimis lui M.B. Barklay de Tolly o notă cu privire 
la organizarea unei oști alcătuită din bulgari cu scopul de a fi folosită în „operațiuni co-
mune contra trupelor turcești”. M.I. Kutuzov relata că „mulți dintre bulgarii care s-au 
mutat de peste Dunăre la Turnu și-au exprimat dorința de a se înarma și de a acționa 
alături de noi” și de aceea considera că pentru a proteja malul stâng al Dunării lângă 
Turnu era necesar de a înarma acei bulgari”. El își exprima speranța că și „alți bulgari 
de pe malul stâng al Dunării locuind lângă Giurgiu si Călărași le vor urma exemplul”, 
considerând că vor constitui „un număr considerabil”.

M.I. Kutuzov, „cunoscând calitățile acestui popor ferm și obișnuit cu primejdiile 
și greutățile”, se aștepta de la ei la o prestație mai bună și tocmai de aceea, i-a ordonat 
generalul-maiorului Turcianinov, comandantul trupelor din Turnu, „să-i documenteze 
pe toți acei bulgari care doresc să slujească și să-i împartă în sotnii sub denumirea de 
formația bulgară; să stabilească o ordine conformă cu viața și obiceiurile lor și să le 
permită să-și numească comandanții conform dorinței lor; și să fie echipați cu armele 
turcești și munițiile aflate în depozitele subdiviziunilor general-maiorului Turcianinov”.

Se propunea ca în timp ce bulgarii vor fi angajați în serviciu, „să fie asigurați cu 
soldă și, în plus, pentru cei cu grade inferioare și bulgarilor simpli să le fie distribuite 
porțioane de cereale, carne și sare, și tot pentru ei să fie repartizată norma de hrană ce 
se cuvine pentru soldați. Întreținerea unei sotnii timp de o lună costă 28 de cervoneți 
și 2 ruble și 50 de copeici în argint, care vor fi eliberate dintr-un buget extraordinar, 
iar proviziile – din magaziile armatei”.

M.I. Kutuzov considera ca pe timp de iarnă acești bulgari înarmați ar trebui 
„eliberați pe la casele lor pentru a se ocupa de treburile casnice, iar în tot acest timp 
nu vor mai trebui să primească solde, porțioane și provizii, iar în cazul în care va fi 

25 Ibidem, c.345-346.
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nevoie să fie ridicați și iarna de la casele lor pentru încadrarea în serviciu, atunci și 
pentru această perioadă va trebui să le fie acordate soldele, porțioanele și proviziile”.

Preconizata formațiune militară bulgară era pusă în subordinea general-maio-
rului Turcianinov, care trebuia „să aibă întotdeauna informații corecte despre nu-
mărul de oameni disponibili, câți sunt prezenți și câți se consideră a fi în serviciu”. 
M.I. Kutuzov menționa că ulterior, când va cunoaște numărul exact de oameni din 
formațiune bulgară, va ordona să fie grupați în batalioane sau în alt tip de formațiuni 
și va numi comandanții acelor formațiuni 26. Aceste ordine ale lui Kutuzov confirmă 
eforturile autocrației țariste privind incitarea popoarelor balcanice de a-și crea pro-
priile forțe armate pentru a participa la lupta împotriva Turciei.

În același timp, coloniștii transdanubieni, chiar dacă au fost încurajați de autoritățile 
militare țariste, nu s-au grăbit să se strămute în coloniile bulgare din regiunea Novo-
rosia, ci au întemeiat noi așezări în Basarabia 27. În această situație, M.I. Kutuzov a 
fost nevoit să ia în calcul noile realități. În nota sa din 27 mai 1812 adresată cancelaru-
lui N.P. Rumeanțev privind așezarea coloniștilor transdanubieni, menționa că în anul 
1809, „comandantul-șef al armatei, prințul Petru Ivanovici Bagration, a fost desemnat 
să strămute în provincia Herson pe toți locuitorii de confesiune creștină transferați de 
pe malul drept al Dunării, dar în pofida măsurilor corespunzătoare întreprinse de către 
general-locotenentul Duc de Richelieu, guvernatorul militar al guberniei Herson, acest 
obiectiv nu a putut fi executat din cauza diverselor obstacole și dificultăți întâlnite”.

La începutul anului 1811 comandamentul militar rus a decis ca toți bulgarii, 
care au trecut în stânga Dunării începând cu 1809, „deși împotriva dorinței lor, să fie 
relocați în gubernia Herson”. Această operațiune a fost încredințată inspectorului ca-
rantinei terestre Dubăsari consilierului de stat Karpov, trimis de guvernatorul militar 
al Hersonului, general-locotenentul Duc de Richelieu. Dar, niciunul dintre coloniști 
„nu a fost de acord cu strămutarea în locuri îndepărtate, însă pentru transferul doar pe 
malul stâng al Dunării au căzut de acord aproape toți, astfel încât li s-a permis să se 
stabilească pe terenuri aparținând raialelor cetăților Giurgiu, Brăila, și în Basarabia”.

În aceste condiții, M.I. Kutuzov a renunțat la strămutarea coloniștilor, motivându-
și decizia în felul următor: „Dorind să atrag cât mai mult astfel de oameni, harnici 
și folositori, să se strămute pe acest mal al Dunării, nu mi-a rămas decât să accept 
propunerea mai sus menționată a bulgarilor cu o confirmare, pe care și-o doreau 
ei, că nu vor depinde niciodată de Divanele Principatelor, de asuprirea cărora se 
tem extrem de mult, dar constituind așezări speciale de coloniști, ei vor rămâne sub 
supravegherea curatorilor special numiți de mine, pe care le-am sugerat să-i aleagă 
dintre ofițerii ruși care sunt incapabili să continue serviciul în prima linie din cauza 
rănilor sau din alte motive. Am procedat la aceasta cu atât mai mult, cu cât în   timp, 
când se va dovedi a fi necesar, se vor putea folosi măsuri decisive și adecvate pentru 
relocarea lor ulterioară de aici în Rusia 28.

26 Кутузов М. И. Письма, записки, Москва: Воениздат, 1989, c. 235-236.
27 Е.В. Белова, Op. cit., c. 93.
28 Устройство задунайских переселенцев в Бессарабии ... , c. 2-4.
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Curatorul principal al coloniștilor transdanubieni din Moldova și Țara Româneas-
că A.I. Koronelli la 15 noiembrie 1811 a adresat o notă către M.I. Kutuzov privind 
activitățile necesare de întreprins pentru așezarea coloniștilor transdanubieni în Basa-
rabia 29. A.I. Koronelli relata că locuitorii din dreapta Dunării de confesiune creștină, 
precum: bulgarii, sârbii şi alte popoare ale altor neamuri, aflându-se sub jugul turcesc, 
„datorită atașamentului lor primordial la Rusia, mereu își doreau să fie sub patronajul 
ei și doar așteptau ocazia de a-și arăta devotamentul față de tronul Rusiei. Și, când în 
actuala campanie împotriva turcilor armata rusă numai a trecut pe malul drept al râ-
ului Nistru, unii dintre bulgari și alte neamuri creștine, vrând să profite de patronajul 
autorităților ruse, părăsind patria lor, au trecut în stânga Dunării şi s-au stabilit în Ţara 
Românească şi Moldova, cu speranța că nu vor fi privați de patronajul Rusiei”.

Pentru a-i salva pe coloniștii transdanubieni de „o soartă atât de nefericită și 
pentru a le oferi cea mai bună stare și beneficiile care le-au fost promise în timpul 
strămutării lor”, A.I. Koronelli i-a propus lui M.I. Kutuzov realizarea mai multor 
acțiuni. Una din posibilitățile așezării coloniștilor transdanubieni cu foloase pentru 
imperiul rus ar fi fost crearea unei oști alcătuită din refugiații transdanubieni după 
modelul celei de pe râul Don. A.I. Koronelli scria: „Se știe că coloniștii transdanubi-
eni, și mai ales bulgarii și sârbii, au deschidere către serviciul militar, motiv pentru 
care, fără mari greutăți, s-ar putea forma din ei, în scurt timp, o armată; și pentru 
asta, ar fi cazul să începem această afacere acum, în condițiile în care există oastea 
de pe râul Don. O armată de coloniști poate fi una de cavalerie, fără ostași pedeștri”. 
El considera că „în cel mai scurt timp posibil se pot aduna până la 3.000 de călăreți”. 
În cazul în care s-ar fi decis așezarea coloniștilor în Basarabia în condiții similare 
celor în care există oastea de pe Don, atunci comandantul-șef ar fi trebuit, în opinia 
lui A.I. Koronelli, să numească un vistiernic pentru gestionarea sumelor colectate de 
la coloniști necesare pentru întreținerea armatei 30.

Într-un alt raport privind așezarea coloniștilor transdanubieni în Basarabia din 
12 februarie 1812 adresat lui M.I. Kutuzov, A.I. Koronelli insista asupra necesității 
stabilirii modalității și condițiilor concrete de așezare a coloniștilor în Basarabia, 
relatate de el în nota din 15 noiembrie 1811. Având în vedere faptul că la București 
venise senatorul V.I. Krasno-Milașevici, A.I. Koronelli îi propune lui M.I. Kutu-
zov să discute cu ultimul problema și să „dispună măsuri în considerarea așezării 
coloniștilor în Basarabia conform cu privilegiile acordate de Suveranul Împărat bul-
garilor stabiliți în Rusia pentru ca această operațiune să poată fi începută în primăvara 
viitoare. Fără aceasta, coloniștii, fiind dispersați pe pământuri care nu sunt libere, nu 
vor avea nici beneficiile, nici liniștea de care s-ar putea bucura după strămutare” 31.

La 10 mai 1812, noul comandant suprem al armatei dunărene amiralul P.V. Ci-
ceagov se adresa lui V.I. Krasno-Milașevici cu solicitarea de a-și exprima opinia cu 

29 Nota a fost însoțită și de o scurtă sinteză a conținutului respectivei note.
30 Устройство задунайских переселенцев в Бессарабии..., c. 26-27.
31 Ibidem, c. 29.
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privire la problema formării oștii bulgare: „Dorind să am o informare exactă a numă-
rului de bulgari transferați aici de pe malul drept al Dunării și stabiliți să locuiască 
în Principatele Moldovei și Țării Românești, rog Excelența Voastră să-mi transmiteți 
cât mai urgent informații despre numărul lor precum și opinia dvs. referitor la nu-
mărul de ostași ai preconizatei oști, considerând că toți cei de la 20 la 40 de ani sunt 
apți pentru serviciu, pe ce principii să fie constituită oastea privind echipamentul și 
întreținerea lor și, în general, despre tot ceea ce se referă la formarea acestei oști. 
Dacă pentru considerentele dvs. cu privire la acest subiect și pentru asistența dvs 
aveți nevoie de funcționari militari, atunci, după primirea notificării dvs. cu privire 
la acest subiect, voi emite imediat ordine corespunzătoare de a vă detașa numărul 
necesar de ofițeri competenți” 32. 

În adresa lui V.I. Krasno-Milașevici către de P.V. Ciceagov din 19 mai 1812 
referitor la problema formării oștii bulgare relata, că „întrucât curatorul șef al 
coloniștilor trebuie să aibă informații complete despre ei, am cerut în repetate rân-
duri de la el liste nominale cu coloniști. ... Domnul Koronelli, însă, nu a predat 
astfel de liste... [până în ultimul] martie a acestui an; listele primite de la el [le-am 
găsit complet] insuficiente și care necesită informații suplimentare. ... Din cauza 
necunoașterii temeiurilor pe care se întemeiază administrarea bulgarilor, sârbilor și 
a altor coloniști, fără a avea nici cea mai mică șansă să cunosc obiceiurile lor reale, 
înclinațiile, ocupațiile, în condițiile care se află acum, eu, desigur, nu pot judeca cu 
perfectă conștientizare cât de sigură poate fi o armată constituită pe baza lor, mai ales 
că bulgarii și sârbii care alcătuiesc coloniștii, sunt cunoscuți doar ca buni agricultori. 
La fel, nu pot să-mi întemeiez opinia pe nimic consistent despre cum să fie organi-
zată cel mai bine o astfel de oaste, raportându-mă la împrejurări pe care nu le cunosc 
deloc și care sunt cunoscute doar de curatorul coloniștilor”. 

V.I. Krasno-Milașevici apela la opinia Guvernatorului militar al Hersonului, 
Duc de Richelieu, care își exprimase opinia că atunci, când „Basarabia nu este... 
a noastră și bulgarii încă nu sunt stabiliți permanent și ferm, nu sunt atât de demni 
de încredere cum ne-am dori noi, în acest caz, îndepărtarea acestui gen de oameni 
departe de vecinătatea graniței ar fi utilă”. V.I. Krasno-Milașevici împărtășea aceiași 
părere, afirmând că „acești coloniștii, fiind stabiliți în regiunea Novorosia, ar fi in-
comparabil mai benefici pentru stat decât atunci când, la propunerea contelui Mihail 
Larionovici 33, vor fi lăsați în Basarabia”. Referitor la crearea unei oști din coloniștii 
transdanubieni, considera că „pot fi asemănați cu arnăuții, cazacii ori alți plebei, 
din care au fost alcătuite detașamente și regimente în ultimul război cu turcii și în 
războiul actual. Fiind în serviciu activ în ultimul război, am fost martor că aceste 
detașamente ne-au făcut mai mult rău decât bine, pentru că ele, nefiind alcătuite 
din ostași viteji, nu încercau decât să jefuiască pe toți cei, pe care îi întâlneau; iar 
cei organizați în actualul război... regimente numite voluntar... în aceste Principate 

32 Ibidem, c. 60-61.
33 M.I. Kutuzov.
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însele au provocat atât de multe jafuri, violențe împotriva locuitorilor locali și chiar 
crime, încât regretatul domnul feldmareșal A.A. Prozorovski s-a văzut constrâns să-i 
desființeze și să-i transfere în regiuni îndepărtate din Rusia” 34. 

Referitor la formarea armatei bulgare A.I. Koronelli relata în nota sa din 23 mai 
1812 că la 12 aprilie 1811 M.I. Kutuzov i-a ordonat să coordoneze formarea oștii al-
cătuită din coloniștii transdanubieni, pentru care statele de personal au fost aprobate 
la 30 martie, iar formarea acestei oști a fost încredințată locotenentului Vatikioti. Po-
trivit listei predate de Vatikioti, era preconizată următoarea componență a respectivei 
oști: comandantul regimentului – 1, iuzbașa – 4, bulucbașa – 8, bairactar – 8, inten-
dent – 1, conțopist – 1, onbașa: cavalerie – 30 și pedeștri – 10, ostași: cavalerie – 100 
și pedeștri – 260. A.I. Koronelli mai informa că mai era în curs de formare și o oaste 
la Turnu, dar câți și-au manifestat dorința să slujească acolo, nu se primiseră nicio 
informație de la locotenentul Vatikioti, responsabil de formarea oștii respective 35. 

La 16 mai 1812 a fost semnată pacea de la București care a încheiat războiul 
ruso-turc din anii 1806-1812.

Prin dispoziția lui P.V. Ciceagov, dată în București la 29 mai 1812, și adresată lui 
I.V. Sabaneev, rezultă că oastea bulgară a fost desființată. P.V. Ciceagov își exprima 
acordul „de a le oferi salariul funcționarilor și ostașilor care servesc în formațiunea 
armată bulgară, de la 1 februarie până la 1 iunie” și „va dispune eliberarea acestor 
bani, atunci când vor fi primiți din contul sumelor extraordinare”, așa cum cerea în 
demersul său din data de 25 mai1812 comandantul formațiunii armate bulgare lo-
cotenentul Vatikioti. „Și de vreme ce nu mai este nevoie de serviciul oastei bulgare, 
constata P.V. Ciceagov, atunci porunciți Excelența Voastră ca de la 1 iunie să fie 
dizolvată această oaste pe la casele lor și de acum înainte să nu mai fie considerată 
ca entitate în cadrul armatei, fiind aprovizionată cu solde, provizii și furaje. Acestor 
bulgari în anul 1811 le-au fost eliberate de la Departamentul de Artilerie 500 de arme 
turcești vechi și câte 25 de cartușe fiecărui ostaș. Excelența Voastră, ordonați șefului 
lor, locotenentului Vatikioti, să ia de la bulgarii înarmați atât armele, cât și cartușele 
nefolosite și să le returneze Departamentului de Artilerie” 36.

Concluzii
Politica promovată de autorităţile ţariste față de popoarele creștine din Peninsu-

la Balcanică aflate sub dominația imperiului otoman era dictată de necesitatea con-
solidării succeselor militare ale Imperiului rus în regiune. Având drept scop imediat 
dominarea în Balcani, autorităţile ţariste preconizau, ca prin demonstrarea loialității 
și a grijii față de coreligionarii din această peninsulă, să atragă simpatia popoarele 
vecine de partea lor.

În războiul ruso-turc din anii 1806-1812, guvernul rus a adoptat strategia de a 
atrage de partea Rusiei prin diverse mijloace popoarele din regiune, mai ales cele 

34 Ibidem, c. 62-63.
35 Ibidem, c. 66.
36 Ibidem, c. 67.
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slave. Pe lângă directivele de natură pur militară, comandanții supremi ai armatei 
dunărene, care s-au schimbat des, aveau instrucțiuni stricte privind asistarea bulga-
rilor în relocarea lor în sudul Rusiei. Acest lucru a fost făcut pentru a crea o rezervă 
umană din rândul populației ortodoxe la zonele de frontieră. 

În același timp, autoritățile țariste au profitat din plin de dorința popoarelor 
subjugate de Turcia de a deveni libere și de loialitatea lor față de Rusia în care 
vedeau un aliat de aceiași credință. Una din formele de valorificare a potențialului 
acestor popoare în scopul valorificării dezideratelor de politică externă a țarismului 
a fost incitarea lor la luptă contra dușmanului comun prin crearea de formațiuni 
militare apte să participe la campaniile militare în componența trupelor ruse. Una din 
opțiunile discutate era de a așeza coloniștii transdanubieni în condițiile oștii militare 
de pe râul Don, care în condiții de pace ar fi îndeplinit și sarcini de supraveghere a 
hotarelor imperiale.

THE EFFORTS OF THE TSARIST AUTHORITIES 
REGARDING THE CREATION OF THE „BULGARIAN ARMY”, 

REFLECTED IN THE DOCUMENTS AND OFFICIAL CORRESPONDENCE 
OF THE DANUBE ARMY COMMANDERS (1806–1812)

The official documents prepared by the commanders of the Danube army, that 
was engaged in the Russo-Turkish War of 1806-1812, through their orientation 
and intentions reveal the strategic goals, pursued by tsarism, through the policy of 
relocation to Bessarabia of the Transdanubian settlers. First of all, this was the creation 
of loyal social support to the Russian autocracy and, secondly, the transformation of 
Bessarabia into an attractive showcase to win the sympathy of the Christian people 
of the Balkan Peninsula, and, thus, serve to achieve foreign policy objectives. 

At the same time, the tsarist authorities took full advantage of the desire of the 
people, subjugated by Turkey to become free and their loyalty to Russia, in which they 
saw an ally of the same faith. One of the ways to capitalize on the potential of these 
people, in order to recovery on the foreign policy aspirations of tsarism, was to incite 
them to fight against the common enemy by creating military formations capable of 
participating in military campaigns of Russian troops. One of the discussed options 
was to place the Transdanubian settlers, in the conditions of the military army, on 
the river Don, which in a peaceful condition would also have performed tasks of 
surveillance of the imperial borders. 

Keywords: Danube army, Bulgarian army, settlers, tsarism.
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Ion EREMIA

PROIECTUL BOIERILOR MOLDOVENI DIN BASARABIA 
(5 IULIE 1814), ADRESAT ŢARULUI ALEXANDRU I

Introducere
În situaţia în care guvernatorul civil al Basarabiei Scarlat D. Sturza (1750-1816) 

din cauza bolii nu era în stare să-și exercite obligațiile sale, el, Sturza, le-a delegat 
general-maiorului Ivan M. Harting (1768-1831), care conducea puterea militară a 
Imperiului rus în Basarabia. Această stare de lucruri a fost acceptată de țar, dar, 
trebuie să fim conștienți de faptul că Sturza nu putea numi pe nimeni în funcția de 
guvernator civil al Basarabiei, iar țarul Alexandru I nu a emis niciodată un Ucaz 
prin care Harting să fie numit guvernator civil. De asemenea, este de precizat că în 
documentele vremii, Harting nu apare în calitate de guvernator civil al Basarabiei, 
ci ca vechil (управляющий). Cu alte cuvinte, Harting nu a fost niciodată guvernator 
civil al Basarabiei, oficial nu a fost niciodată desemnat cu acest termen.

Alegerea persoanei lui Harting de către S. Sturza se pare că nu a fost întâmplătoare: 
prin căsătoria în anul 1811 cu Elena G. Sturza, Ivan Harting se înrudise cu puternica 
familie boierească a Sturzeștilor, care avea puternice rădăcini în Moldova și prin 
intrarea unor reprezenrtanți de vază a ei în supușenia țarului se bucura de încredere 
și în Rusia. Elena era fiica lui Grigore Sturdza, fratele mai mare a lui Scarlat D. 
Sturdza1. Totuși, se pare că, după cum se va indica mai jos, nu relațiile de rudenie au 
determinat alegerea lui I. Harting de către Scarlat Sturza.

P.I. Makari menționează că un timp îndelungat persoana lui I. Harting nu s-a 
bucurat de atenția cuvenită din partea cercetătorilor, iar în lucrările metodice, autorii 
cărora nu au avut grijă detaliat să facă cunoștință cu viața și gândurile acestui om, el 
a fost prezentat drept un dușman al tuturor particularităților naționale, care a depus 
toate eforturile pentru a lupta cu tradițiile locale în administrarea Basarabiei2. Ar 
fi aici de atenționat că, la origine, după cum se va vedea mai jos, această opinie a 
istoricilor ulteriori are punctul de vedere al boierimii moldovene, care în strădania 
ei de a menține starea de lucruri în Basarabia, așa cum a fost ea pe timpul când 
Moldova nu era dezbinată, solicita țarului menținerea obiceiurilor și legilor locale, 
a limbii române etc. 

În realitate, în strădaniile sale cărturărești, P. Makari, merge pe calea predeceso-
rilor săi, începând cu Harting și alți reprezentanți ai administrației imperiale ruse 

1 П.И. Макарь, Забытый генерал: Иван Маркович Гартинг в Бессарабии, în: „Stratum plus”, № 6, 
2011, c. 316 (https://www.e-anthropology.com/Katalog/Arheologia/STM_DWL_bqLh_jF0UpESi1 
izD.aspx).

2 Ibidem, c. 315.
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și încheind cu acei istorici din Imperiul rus și sovietic, care scriiau despre lipsa 
în Basarabia a legilor scrise3, că aici nu era o legislație în sensul tradițional al 
înțelegerii acestui cuvânt și desigur, în opinia lor, în Basarabia era nevoie de „de un 
sistem politic dur”, care lipsea aici 4. Mai mult chiar, afirma autorul, legile (adică 
ele totuși erau – I.E.) se interpretau de fiecare dată, în mod diferit, în cele mai dese 
cazuri, așa cum le era convenabil judecătorilor 5. Este o frază de serviciu, gratuită, 
utilizată de unii autori, care însă nu este demonstrată prin exemple concrete 
pentru Basarabia. La acestea ar mai fi de pus o întrebare: legislația rusească de 
la începutul secolului al XIX-lea sau chiar cea actuală, este atât de perfectă, încât 
ea nu este interpretabilă? Evenimentele din istoria recentă a Republicii Moldova, 
dar și a Federației Ruse, atestă destul de limpede că legile sunt interpretabile și 
uneori sunt interpretate așa cum convine unor anumite persoane, forțe politice 
etc. Evident, în atare situație să ceri de la legile, care existau în Țara Moldovei 
să nu fie interpretabile și să acuzi judecătorii că judecau procesele așa cum le 
era convenabil lor, este o aberație totală. Legile au fost, sunt și, probabil, vor fi 
întotdeauna interpretabile.

În continuare P. Makari repetă opinia arhicunoscută a unor istorici din Imperiul 
rus și sovietic, precum că boierii moldoveni erau pricina tuturor relelor din Basarabia, 
în strădaniile lor de a se îmbogăți, aceștia se dedau la activități criminale și chiar 
din cauza lor, locuitorii regiunii au început să plece din Basarabia peste hotare. 
După aceasta, autorul ne sfătuie să renunțăm la opinia despre Harting ca despre un 
„monstru rusuficator”, scopul principal al căruia ar fi fost lupta cu reprezentanții 
populației locale și cu tradițiile locale în general. El doar vroia, afirmă autorul, să facă 
ordine în lucrările de secretariat, să lupte împotriva lăcomiei boierilor și a activității 
lor criminale 6. Cu alte cuvinte, încercarea autorului de al reabilita pe I. Harting nu 
s-a încununat de succes, în afară de declarații pe care le cunoaștem din istoriografia 
precedentă, domnia sa nu a adus nici un fel de ergumente.

Sursele existente atestă că vechilul țarului, Ivan Harting, promova o politică 
care era în contradicție cu legile și obiceiurile din Basarabia7, de aceea boierii locali 
nu erau satisfăcuți de activitatea acestuia și au pus problema înlocuirii lui. În atare 
situație, pe 31 octombrie 1813 Gavriil Bănulescu-Bodoni, mitropolitul Eparhiei 

3 Evident, lucririle nu stau nici pe departe așa. Deja Pavel Svinin, care a lăsat o descriere a Basarabiei 
în anul 1816, are un compartiment special, Legile Moldovei în care scria că „este nedrept să se afirme 
că Moldova nu are legile sale” și invoca 20 de hrisoave domnești, care reglementau relațiile social-
economice și juridice din Țara Moldovei (П.П. Свиньин, Описание Бессарабской области, 1816, 
în: ЗООИД, т. VI, 1867, c. 223-225).

4 Ibidem, c. 316.
5 Ibidem, c. 316.
6 Ibidem, c. 317.
7 Deja prin dispoziția acestui vechil ( управляющаго – termenul este folosit și de Pavel Svinin) al 

țarului din 29 septembrie 1813, dosarele penale se examinau în baza legislației rusești (П.П. Свиньин, 
Описание Бессарабской области, 1816, în: ЗООИД, т. VI, 1867, c. 226).
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Chișinăului și Hotinului s-a adresat lui Alexandru N. Goliţin, oberprocurorul Sfân-
tuluii Sinod (aflat în această funcție între 21.10.1803 – 24.10.1817) şi a solicitat 
numirea lui Ilie F. Catargi, „băştinaş moldovean”, în calitate de guvernator civil al 
Basarabiei. Solicitarea a fost însă ignorată de autorităţile ţariste8.

D. Șceglov, candidat al Academiei teologice din Kiev, un autor rus de la înce-
putul secolului al XX-lea, care a activat în Basarabia în calitate de profesor de limba 
rusă la Şcoala eparhială de fete din Chişinău, scria limpede că în legătură cu încer-
cările inițiale nereuşite de introducere a administarţiei civile în Basarabia, la această 
acti vitate a fost atras şi mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni. Conform autorului, 
scopul urmărit de ţarism era pacificarea şi apropierea „naţiunii moldoveneşti” de cea 
rusă şi pregătirea treptată a regiunii pentru cetățenia și educația rusă (русской граж-
данственности9 и русского просвещения)10. 

Opiniile mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni au fost înserate, cum s-a men -
ționat deja, în scrisoarea adresată ober-procurorului Sfântului Sinod Al. Goliţân din 
31 octombrie 1813. Mitropolitul solicita autorităților centrale din Imperiul rus o aten ţie 
şi o organizare deosebită a regiunii Basarabia, fiindcă ea este limitrofă cu statul în 
componența căruia a fost până nu demult, locuitorii Basarabiei au rude şi cunoştinţe, 
care sunt gata, fie să urmeze intrarea în supuşenia Rusiei, dacă vor auzi despre un 
mod de viaţă mai bun aici în Basarabia, fie vor solicita locuitorilor Basa rabiei să vină 
la ei, dacă vor auzi de plângeri împotriva guvernului rus. Autorul scrisorii atenţiona 
şi la averile de stat, şi la veniturile, pe care regiunea dată le are din plin, înafară de 
impozitele pe fiecare familie, care, conform tratatului de pace, pentru o perioadă de 
timp, nu se colectează. Ţinând cont de toate acestea, mitropolitul Gavriil Bănules-
cu-Bodoni solicita formarea şi îmbunătăţirea guvernului local din Basarabia pe pro-
blemele civile, în primul rând, considera el, este necesar un guvernator cunoscător 
al administraţiei civile, fiindcă de calitatea guvernatorului civil va depinde sporirea 
sau diminuarea populaţiei în această regiune, iar de aici, utilitatea vieţii de stat sau 
nerentabilitatea ei. Mitropolitul Gavriil îl propune în această calitate pe general-ma-
iorul Ilie Catargi, care, afirma el, este dintre fruntașii boierilor moldoveni, cunoaşte 

8 Іосифъ Пархомовичъ, Краткий очерк жизни и деятельности Высокопреосвященного Гавриила 
Банулеско-Бодони, экзарха Святейшаго Синода, митрополита Кишиневского и Хотинского 
(1813-1821), în: „Кишиневские Епархиальные Ведомости” (în continuare КЕВ), 1910, № 14, 
с.  561-562; Д. Щеглов, Участие митрополита Гавриила в гражданском устройстве Бессарабии, 
în: КЕВ, 1902, № 17, с. 364-365.

9 O definiție a sintagmei русской гражданственности este dată în felul următor: cetățenia rusă, 
sentiment patriotic, dezinteresat al unei persoane native ruse de a sluji Țarul și Patria nu de frică, 
ci din conștiință (Гражданственность русская (http://russiahistory.ru/grazhdanstvennost_russkaya/) 
(accesat 20.03.2022).

10 Д. Щеглов, Участие митрополита Гавриила в гражданском устройстве Бессарабии, în: КЕВ, 
1902, № 17, с. 364; Аcestea erau scopurile țarismului și în Asia Mijlocie. Detalii a se vedea în:  
Л.  Костенко, Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности, С.-Петербург, 
типография В. Безобразова и комп., 1870 (https://sng1lib.org/book/2660525/c6fca7) (accesat 
25.03.2022).
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limba localnicilor, este credincios intereselor de stat ale Rusiei și este capabil să 
administreze regiunea dată11. 

Este de semnalat că anterior, anume în decembrie 1793, trei boieri moldoveni, Ilie 
Catargi, Scarlat Sturza și Gheorghe Balș se adresau Ecaterinei a II-a cu rugămintea 
ca Țara Moldovei să fie izbăvită de „sub gugul puterii tiranice” și să o „acopere12 
cu aripile augustului vulture”, fiindcă aceasta este dorința preoțimii, boierilor și a 
celorlalte stări din Moldova13. În continuare, boierii nominalizati o atenționeau pe 
Ecaterina a II-a că Poarta niciodată nu i-a dobândit pe aceștia cu forța armelor, ci 
benevol14, respectând circumstanțele, ei, adică locuitorii Moldovei, singuri s-au dat 
în stăpânirea și protecția otomanilor. Apoi o parte din textul documentului este omis 
și continuă cu aceea că Poarta însă, prin conducerea tiranică, toate cele stabilite le-a 
încălcat și le-a nimicit, ceea ce atestă atât istoria, cât și starea actuală a țării15.

Aceste afirmații ale boierilor moldoveni, printer care era și Ilie Catargi, persoana 
care interesează în cazul de față, sunt de o mare importanță: ele atestă limpede 
că boierii nu considerau Țara Moldovei parte componentă a Imperiului Otoman, 
populația țării nu a fost cucerită cu armele, ci benevol a recunoscut protecția Porții. 
În acest caz, Imperiul Rus, nu poate considera Țara Moldovei ca fiind cucerită cu 
armele de la otomani și deci, nu putea trata teritoriul Moldovei ca un teritoriu 
cuce rit cu armele asupra căruia să se răsfrângă dreptul ca asupra unui teritoriu 
cucerit prin luptă. Ținta politică urmărită de boierii moldoveni este destul de clară: 

11 Д. Щеглов, Участие митрополита Гавриила в гражданском устройстве Бессарабии, în: КЕВ, 
1902, № 17, с. 365-366; В. Жмакин, Митрополит Гавриил Бодони, în: «Русский Архив», 1898, 
№ 11, с. 493-494.

12 Acesta era termenul utilizat în epocă de către politicienii din Moldova pentru a reda protecția. A se vedea 
și scrisoarea boierilor din 10 decembrie 1769 adresată Ecaterinei a II-a în care ei menționează dorința 
de mai mulți ani „de a fi sub acoperemăntul vostru cel preaputernic” [Россия и освободительная 
борьба молдавского народа против османского ига (1769-1812), Составители, М.П. Мунтян и 
И.В. Семенова, Кишинев, Штиинца, 1984, с. 25].

13 Россия и освободительная борьба молдавского народа против османского ига (1769-1812), 
Составители, М.П. Мунтян и И.В. Семенова, Кишинев, Штиинца, 1984, с. 170.

14 Idea supunerii benevole a Moldovei față de Imperiul Otoman, care un timp a respectat cu strictețe 
clauzele tratatelor încheiate este prezentă și la Svinin în descrierea publicată la 1816. Boierii i-ai 
prezentat lui Svinin clauzele unui tratat încheiat cu Poarta și acesta îl redă cu fidelitate pe paginile 
Descrierii sale. Dintre acestea: Poarta recunoaște Moldova liberă și independentă; domnii vor fi aleși 
de popor și confirmați de Poartă; Poarta se obliga să apere integritatea teritorială a MoldoveiMoldova 
se va conduce de legile ei, fără nici un amestec din partea Porții; domnul putea întreține o oaste de 
20 000 de ăteni; domnul va folosi trupele sale în slujba Porții, dar numai în limitele Țării Moldovei. 
Era o aluzie clară a boierilor, care exprima dorința lor ca și Rusia să aibă aceeiași atitudine față de 
Basarabia, chiar și în condițiile când Poarta nu și-a respectat obligațiile, nu a apărat țara și integritatea 
teritorială a ei a fost încălcată (П.П. Свинин, Описание Бессарабской области в 1816 году, 
ЗООИД, т. VI, 1867, c. 201-202).

15 Россия и освободительная борьба молдавского народа против османского ига (1769-1812), 
Составители, М.П. Мунтян и И.В. Семенова, Кишинев, Штиинца, 1984, с. 170-171. Am încercat 
să întregim documentul cu frazele lipsă, dar, din păcate, sursa indicată de aflare a documentului 
respectiv nu este exactă. Locul indicat, ЦГА МССР, Ф. 183, оп. 1, д. 496, nu conține acest document.
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ei nu doreau încorporarea Moldovei la Imperiul Rus, ci doar protecția acestuia, 
păstrarea intactă a țării, cu legile, obiceiurile și limba ei, fără vre-un amestec din 
partea guvernu lui rus.

 Fără îndoială că autoritățile țariste erau la curent cu opțiunile politice ale lui 
Ilie Catargi și Scarlat Sturza, opțiuni care evident, nu corespundeau intențiilor țaris-
mului. În atare situație plecarea lui S. Sturza din funcție și delegarea „benevolă” a 
atri buțiilor lui Ivan Haring, ar fi fost un pas mai puțin legat de relațiile de rudenie 
dintre cei doi, relații care au fost menționate mai sus. Urmărind o cu totul altă politică 
în Basarabia, decât cea pe care o promova Ilie Catargi, țarismul nicidecum nu putea 
accepta numirea acestuia în fruntea teritoriului nou anexat. 

Adresarea mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni a ajuns la ţar în decembrie 
1813. Acesta a poruncit lui Goliţân să lămurească problema, ceea ce nu s-a realizat 
însă. Ulterior, această adresare a fost trimisă iarăşi la ţar, care pe 1 mai 1815 a pus 
rezoluţia că acum nu se poate ocupa de această problemă fiindcă se află peste hotare 
şi solicita să i să amintească când va reveni în Rusia. Ulterior Goliţân a transmis 
adre sarea contelui I.A. Kapodistria (1776-1831)16, în cancelaria căruia ea a fost defi-
nitiv înmormântată17.

Scrisoarea boierilor moldoveni 
(octombrie – începutul lui noiembrie 1813)
D. Șceglov considera că boierii moldoveni au obținut proiectul din februarie 

1814 alcătuit de P. Somov și, la rândul lor, au scris o plângere la comitetul de miniștri 
și o scrisoare pe numele țarului, scrisoare găsită de dânsul în arhiva de la Chișinău 
și pe care o publică în articolul său. Scrisoarea nu este datată, dar după cum vedem 
din raționamentele lui Șceglov, ea ar fi fost scrisă după ce a fost alcătuit Proiectul din 
februarie 1814. Să vedem, care este conținutul acestui document.

Pe lângă cuvintele obligatorii, care conform obiceiului timpului trebuiau scrise, 
de preamărire a țarului și de a evidenția „lacrimile” poporului ortodox, căruia să-i 
fie iertată îndrăzneala de a se adresa la „prea milostivul împărat”, Alexandru I era 
anunțat că la Peterburg va veni o delegație a boierilor din Basarabia, care va prezenta 
cerințele locuitorilor de aici, teritoriul cărora a fost încorporat de către Iumperiul rus. 
În scrisoarea amintită, boierii din Basarabia solicitau țarului să le dăruiască și să le 
confirme „inviolabilitatea obiceiurilor și legilor” locale, să nu creadă acelor zvonuri 
făcute de anumite persoane la Ministerul justiției de la Peterburg, că chipurile, 
moldovenii nu au legi, sunt înclinați în mod firesc spre fapte rele și sunt necesare 

16 Mai nou despre acesta a se vedea А.В. Чернов, Общественно-политические взгляды и диплома-
тическая деятельность И.А. Каподистрии в годы русской службы (1809-1822 гг.). Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук, Специальность 
07.00.02 - Отечественная история, Москва, 2015 (https://www.dissercat.com/content/
obshchestvenno-politicheskie-vzglyady-i-diplomaticheskaya-deyatelnost-ia-kapodistrii-v-gody-/read)
(accesat 22.03.2022).

17 В. Жмакин, Митрополит Гавриил Бодони, în: «Русский Архив», 1898, № 11, с. 376-377.
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legi pentru a pedepsi crimele lor. Autorii scrisorii îl asigurau pe Alexandru I de 
fidelitatea locuitorilor din Basarabia, de faptul că ei, fiind „sub stăpânirea tiranică a 
Porții otomane”, au așteptat „fericirea” de a deveni supuși ai țarului. Totuși, în opinia 
boierilor, stăpânirea otomană nu a fost chiar atât de tiranică, fiindcă boierii nu au fost 
supuși la pedeprse corporale și această milă o așteaptă ei și de la țar18. Recunoscând că 
țarul le-a dat „obiceiurile și drepturile” de care ei se folosesc „de vreo patru secole”, 
adică de la începuturile statului Țara Moldovei, roagă „cu umilință” ca ei să nu fie 
înlăturați și înstrăinați de „legile noastre” până la acel moment, când prin mila măriei 
tale va fi aranjat, în locul actualei administrații temporare, o administrare bazată pe 
legile/drepturile noastre în această regiune. Boierii mai solicitau ca „Mitropolitul și 
Arhipăstorul nostru să fie și acum, așa ca și mai înainte, de la începuturile Moldovei, 
și capul Bisericii, și cel dintâi prezent pe primul loc judecătoresc, pentru că aceasta 
este legea de bază și firească a Moldovei”. În sfârșit, ultima solicitare a boierilor 
înserată în scrisoarea amintită, ține de conducătorul civil local, care, în opinia lor, 
trebuie să fie o persoană dintre „moldovenii firești” (природных молдаванъ), care 
a demonstrat fidelitate față de țar, este bun cunoscător al familiilor nobiliare locale 
și al legilor și obiceiurilor atât din Basarabia, cât și din statelor limitrofe. În opinia 
bopierilor, la moment o asemenea persoană nu se află în fruntea Basarabiei, ei sunt 
înstrăinați de la o zi la alta de obiceiurile și legile locale, în Basarabia se introduc 
„prevederi ... neobișnuite pentru noi”, ceea ce duce la pierderea speranței pentru 
prosperitatea și protecția viitoare din partea țarului, cu atât mai mult că la Peterburg 
sunt trimise informații denigratoare despre caracterul locuitorilor din Basarabia.

Așa dar, era o poziție fermă a boierimii basarabene care nu l-a acceptat pe I. 
Harting în calitate de vechil (управляющий) al Basarabiei, nu a acceptat încălcarea 
legilor și obiceiurilor locale prin politica promovată de acesta și introducerea 
legislației rusești, dar nici informațiile calomnioase despre localnici.

Mai mult chiar, boierii au avut curajul să indice țarului persoana care, în opinia 
lor, ar putea fu numită în fruntea Basarabiei în calitate de conducător civil. Era vorba 

18 Această cerință a boierilor nu era întâmplătoare, cel mai probabil la ei ajunseră informații despre 
starea de lucruri din Imperiul rus. Aici voi invoca doar un singur exemplu, luat din Кюстин А. 
Де, Россия в 1839 году : В 2 т. Пер. с фр. под ред. В. Мильчиной; коммент. В. Мильчиной и 
А.  Осповата. Том I / Пер. В. Мильчиной и И. Стаф. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996, 
c. 289: A bate un om până la moarte în plină zi, pe o stradă aglomerată, înainte de a fi adus în fața 
instanței – toate acestea li se par publicului și zbirilor locali din Petersburg a fi un lucru cu totul firesc. 
Burghezi, nobili, soldați, orășeni, săraci și bogați, nobilimi și oameni meschini, țărani etc., – toți ca 
unul permit să se facă astfel de lucruri sub ochii lor, fără să-i pese cât de legitime sunt. În alte țări, 
toată lumea protejează cetățeanul de un reprezentant al puterii care abuzează de ea; aici polițistul este 
mereu ferit de protestele juste ale persoanei pe care a abuzat-o. Pedepsele corporale în Imperiul Rus 
au fost abolite abia în anul 1904, când prin Manifestul țarist s-a declarat că sunt anulate pentru săteni 
și străini (инородцев) pedepsele corporale (Бубнова Ю. Г., Борьба за отмену телесных наказаний 
по решениям волостных судов Российской империи на рубеже XIX-XX веков, în: «Историко-
правовые проблемы: Новый ракурс», 2020, № 2, c. 76) (https://cyberleninka.ru/article/n/borba-za-
otmenu-telesnyh-nakazaniy-po-resheniyam-volostnyh-sudov-rossiyskoy-imperii-na-rubezhe-xix-
xx-vekov).
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de general-maiorul și cavalerul Ilia Filippovici Katarji, un vechi supus al Imperiului 
rus, care, considerau boierii, a demonstrat fidelitate totală față de țar.

Era și acesta un act de curaj al boierimii locale: să indice ei țarului Alexandru I 
pe cine să numească acesta în fruntea noii provincii anexate, considerată de Curtea 
de la Petersburg drept un teritoriu cucerit prin forța armelor. Boierii trăiau încă cu 
imaginea romantică despre țarul milostiv, care va menține locuitorii Basarabiei în 
legile și obiceiurile sale, așa cum au procedat și otomanii. Nu întâmplător boierii fac 
referință la „stăpânirea tiranică a Porții otomane”, care totuși, a respectat legile și 
obiceiurile localnicilor.

În sfârșit, boierii anunțau că scrisoarea dată a fost înmânată mitropolitului Gavriil 
Bănulescu-Bodoni pentru a fi transmisă țarului19.

Examinarea scrisorii și, în primul rând, cerința boierilor de al numi în funcția 
de guvernator civil al Basarabiei pe Ilie Catargi se racordează foarte bine la aceeași 
solicitare a lui Gavriil Bănulescu-Bodoni. Din acest considerent credem că scrisoarea 
dată a fost scrisă, practic, odată cu scrisoarea mitropolitului, pe la sfârșitul lunii 
octombrie – începutul lunii noiembrie 1813 și a fost trimisă spre examinare Curții de 
la Petersburg, odată cu scrisoarea lui Gavriil Bănulescu-Bodoni. 

Ulterior, după cum se va arăta mai jos, boierii locali au întocmit un nou document, 
un adevărat proiect pentru organizarea Basarabiei, proiect care urma să fie transmis 
țarului de deputații amintiți în scrisoarea anterioară a boierilor din anul 1813.

D. Şceglov şi B. Jmakin (1853-1907) regretă că guvernul rus nu a atras atenţia 
cuvenită la recomandarea lui Gavriil Bănulescu-Bodoni şi l-a numit guvernator în 
Basarabia pe general-maiorul Ivan Markovici Harting (1768-1831), care, în apre-
cierea lui V. Jmakin, „nu era nici rus, nici de religie ortodoxă”20. Cu toate că s-a 
apucat energic de lucru, în opinia aceluiaşi D. Şceglov, activitatea lui Harting „nu 
a adus regiunii nici un folos”, deoarecea aceasta nu se racorda obiceiurilor şi drep-
turilor locuitorilor. Harting era puţin cunoscut cu legile şi obiceiurile locale şi nu 
recuno ştea importanţa acestora. De aceea, în activitatea sa administrativă a început 
să utilizeze legislaţia rusească, în pofida privilegiilopr confirmate de către ţar ca 
locuitorii Basa rabiei să se folocească de legile lor, până când va fi recunoscută ne-
cesitatea introducerii legislaţiei ruseşti, sublinia D. Şceglov 21. Harting, a concentrat 
în mâinile sale întreaga putere militară şi civilă şi a încercat să unifice şi să centra-
lizeze şi mai mult Basarabia. În aprecierea lui I. Halippa, guvernarea lui Harting a 
constituit o fază de trecere de la guvernarea civilă a lui Sturza la namesnicul împu-
ternicit al regi unii 22.  Guvernarea lui Harting, care în activitatea sa administrativă a 

19 Д. Щеглов, Участие митрополита Гавриила в гражданском устройстве Бессарабии, în: КЕВ, 
1902, № 17, c. 367-369.

20 B. Жмакин, Митрополит Гавриил Бодони, în: «Русский Архив», 1898, № 11, с. 489.
21 Д. Щеглов, Участие митрополита Гавриила в гражданском устройстве Бессарабии, în: КЕВ, 

1902, № 17, c. 367-369.
22 И. Халиппа, Основные данныя о Бессарабии, în: «Труды Бессарабской губернской архивной 

коммисии», т. 2, Паровая Типо-Литография Ф.П. Кашевскаго, Кишинев, 1902, с. 35.
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neglijat total mente vechile legi locale23, a trezit şi mai mult nemulţumirea opoziţiei 
boiereşti autohtone.

Conform lui D. Şceglov, în acest sens, adică în sensul introducerii legislaţiei 
ruseşti în Basarabia, în anul 1814 Ivan Harting a prezentat spre confirmare un proiect 
pentru administrarea civilă a Basarabiei, ceea ce a trezit nemulţumirea profundă a 
populaţiei locale. Boierii au făcut rost de proiectul prezentat de Harting şi după 
analiza minuţioasă a acestuia au prezentat o plângere comitetului de miniştri în 
care solicitau apărarea drepturilor strămoşeşti, plângere care urma să fie dusă la 
Petersburg de către un grup de deputaţi-boieri24.

Proiectul formării, pe partea administrației civile, a noii regiuni, 
alcătuită dintr-o parte a Moldovei și a întregii Basarabii, alipite de la Turcia 
la Imperiul rus, februarie 1814
Proiectul a fost alcătuit de P. Somov, șeful cancelariei lui Ivan Harting25. Așa 

dar, după primul an de cârmuire a Basarabiei de către guvernul regional de aici, 
apare un nou proiect de organizare a teritoriilor anexate în anul 1812. La început, 
în proiect se face o descriere succintă a administrației civile existente în Basarabia, 
inițial temporară, referindu-se la actele din 23 iulie 1812, apoi la Instrucțiunea 
tradusă din limba franceză dată de amiralul Ciceagov lui Scarlat Sturza, atunci când 
el a fost desemnat guvernator civil al Basarabiei și, la cel de al treilea act, Nota lui 
Sturza despre deschiderea în regiune a celor două Departamente. În temeiul acestora, 
dar și a altor Dispoziții emise ulterior, se menționa în Proiect, există actualmente, 
adică către începutul lunii februarie 1814, acele instituții statale (присутственные 
места) și funcții, care sunt succint prezentate, dar specifica documentul, nu așa cum 
sunt ele acum, dar cum ar trebui ele să fie ulterior26. 

În continuare sunt prezentate instituțiile centrale. Acestea erau, Adunarea gene-
rală a guvernului regional, pe lângă președinte, care este vechilul (управляющий) 
regiunii. Atenționăm încă odată asupra faptului că la începutul lunii februarie 1814, 
încă nu exista un act de formare a regiunii Basarabia. Adunarea era alcătuită din 
consilierii celor două Departamente și un secretar care examina diferitele apelații. 
Cu majoritatea voturilor Adunarea decidea cauzele respective. 

Apoi sunt prezentate structura, componența și competențele celor două Depar-
tamente. Departamentului I, împărțit în trei expediții (direcții), i se prescrie efectua rea 
și soluționarea cauzelor, atât civile, disputabile între unii subiecți indi geni sau supuși 

23 Іосифъ Пархомовичъ, Краткий очерк жизни и деятельности Высокопреосвященного Гавриила 
Банулеско-Бодони, экзарха Святейшаго Синода, митрополита Кишиневского и Хотинского 
(1813-1821), în: КЕВ, 1910, № 14, с. 561.

24 Д. Щеглов, Участие митрополита Гавриила в гражданском устройстве Бессарабии, în: КЕВ, 
1902, № 17, с. 367.

25 Alexei Agachi, Poziția nobilimii basarabene față de tentativele funcționarilor țariști de a suprima 
autonomia Basarabiei în anii 1813–1815, în: „Academos”, nr. 3, 2015, p. 116.

26 Материалы для новейшей истории Бессарабии, în: «Записки Бессарабского Статистического 
Комитета», том III, 1868, c. 118.
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ruși vechi, care nu sunt stabiliți în regiune și care se află în ea în tâmplător, precum 
și cauze penale și de investigație despre aceiași subiecți ruși, conform legilor ruse. 
Oricare alte cauze, în care supușii ruși fie că nu sunt implicați, fie că sunt implicați, 
dar nu în probleme de bunuri imobiliare, vor fi judecați după legile și obiceiurile 
regiunii, așa ca și ceilalți locuitori. În continuare sunt prezentate competențele 
expedițiilor, care nu au dreptul să finalezeze examinarea dosarelor 27. Exact așa este 
prezentat și Departamentul al II-lea. 

Proiectul prevedea ca în ambele Departamente lucrările de secretariat să fie 
realizate în limbile rusă și moldovenească, de aceea fiecare Departament urma să 
aibă două cancelarii, în una să activeze cinovnicii ruși, în alta, cinovnicii moldoveni. 
De asemenea, dintre cinovnicii ruși trebuia să fie numit arhitectorul gubernial, care 
urma să suplinească și funcția de inginer cadastral, iar în activitatea sa să se conducă 
de legislația rusească 28.

Proiectul mai prevedea organizarea ținutală 29 și însera incomoditățile actualei 
administrații a Basarabiei și consecințele acesteia pentru fiecare organ al puterii în 
parte, cum ar fi Adunarea generală a guvernului regional și celor două Departamente. 
Într-o lumină negativă era prezentată starea de lucruri în isprăvniciile din ținuturi, 
se menționa lipsa unor instituții locale (evident, comparativ cu Imperiul rus-I.E.), 
înclinarea moldovenilor spre intrigi, șiretlicuri, câștig și îmbogățire personală, lipsa 
legislației locale, ruinarea pădurilor 30. „Corupția moravurilor a atins aici cel mai 
mare grad”, conchidea proiectul respectiv.

Proiectul boierilor moldoveni din 5 iulie 1814 adresat țarului Alexandru I 
pentru organizarea civilă a Basarabiei
Drept răspuns la proiectul alcătuit de P. Somov la porunca lui Harting, în cele 

mai bune tradiții ale proiectelor și tratatelor cu Rusia începând cu anul 1656 31, era 
alcătuit Proiectul boierilor moldoveni din 5 iulie 1814. Istoricul Alexei Agachi 
indică la cinci plângeri ale boierimii din Basarabia adresate autorităților imperiale 
rusești32, plângeri în care boierii se pronunțau împotriva introducerii legislației 

27 Ibidem, c. 119-120.
28 Материалы для новейшей истории Бессарабии, în: «Записки Бессарабского Статистического 

Комитета», том III, 1868, c. 120.
29 Ibidem, c. 120-121.
30 Ibidem, c. 122-146.
31 Detalii a se vedea: Ion Eremia, Ţara Moldovei şi Rusia. Relaţii politice în a doua jumătate a 

secolului al XVII-lea. Chişinău, USM, 1993; Idem, „Tratatul” moldo-rus din anul 1656: abordări 
istorice paralele, în: „Politici imperiale în estul şi vestul spaţiului românesc”, Editura Universităţii 
din Oradea; Chişinău: Cartdidact, 2010, p. 135-151; Ion Eremia, Politica rusofilă a lui Dimitrie 
Cantemir – mit şi realitate, în: Klaus Bochmann, Vasile Dumbrava (Hg). „Dimitrie Cantemir: 
Fürst der Moldau, Gelehrter, Akteur der europäischen”, Leipziger Universitätsverglad GmbH, 2008, 
p. 57-79.

32 Alexei Agachi, Poziția nobilimii basarabene față de tentativele funcționarilor țariști de a suprima 
autonomia Basarabiei în anii 1813–1815, în: „Academos”, 3, 2015, p. 117-119. 
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ruse în Basarabia, solicitau menținerea legilor și obiceiurilor locale, înlăturarea 
generalului I. Harting și numirea unui guvernator civil din rândurile boierimii 
locale33. Intenția nobilimii de a înmâna țarului propriile cerințe a fost exprimată în 
scrisoarea lui Gavriil Bănulescu-Bodoni adresată lui S. K. Viazmitinov (1744-1819), 
președintele Comitetului de Miniștri, în care se menționa că delegații intenționau să 
solicite țarului întărirea drepturilor și privilegiilor lor. Boierii mai solicitau trimiterea 
în Basarabia a unui demnitar pentru a institui buna orânduială și pentru „a prezenta 
instanțelor superioare informații despre comportamentul și stoicismul” boierilor. 
Persoana nominalizată de către boieri pentru a fi trimis în Basarabia era V. I. Krasno-
Milașevici, fostul președinte al Divanurilor Moldovei și Țării Românești în anii 
1810 –181234, dar care anterior beneficiase de caracteristici destul de dure din partea 
lui Ciceagov, fiind învinuit în acte de corupție.

În partea introductivă a Proiectului boierilor, difirambele adresate țarului 
erau obligatorii și boierii nu s-au zgârcit la ele, menționând „soarta norociri” lor, 
„pentru că s-au învrednicit a fi sub schiptrul Măriei Tale”. „Tu ne-ai scos din jugul 
otomanicescu, sângile oștilor tale și a strămoșilor voștri s-au vărsat pentru noi”35, 
scriau în continuare boierii, urmând logica dominantă în politica externă a Rusiei, 
de a prezenta virtuțile și ajutorul dezinteresat al Imperiului, așa cum a fost ea 
exprimată în Manifestele țariste care au precedat războaielor ruso-otomane din a 
doua jumătate a secolului al XVIII-lea36, dar și în Manifestul țarului Alexandru I 
din 23 decembrie 1806, în care se aminteau acțiunile anterioare a acesteia, ceea ce 
„a făcut pe stăpânitorii Rusiei ocrotitori pământului vostru” 37, iar sângele ostașilor 
ruși a fost vărsat nu pentru expansiunea imperiului, ci pentru eliberarea locuitorilor 
de sub dominația otomană. Așa dar, stabilirea noilor relații este însoțită de referirea 
la rolul pe care l-a jucat Rusia în procesul de scoatere „din jugul otomanicescu”. 
Imaginea Imperiului rus de erou și nu de cuceritor, imaginea ostașului rus eliberator 
și a țarului, singurul care știe „cele ce trebuiesc nouă pentru buna vețuire”, invocate de 
boieri pentru a demonstra starea de libertate a locuitorilor scoși de sub suzeranitatea 
otoman, nu semnificau libertatea ca atare, ei înțelegeau foarte bine că acum, stăpânul 
lor direct este țarul. De aceea imaginea lui era necesară pentru prezentarea timidă a 
cerințelor lor, în speranța că prin această acțiune, „nu vom greși” față de „părintele 
nostru cel creștinescu”. Evident, boierii înțelegeau foarte bine că era o stare de lucruri 
atunci când se prezentau asemenea cerințe în situația când teritoriul nu era încorporat 
la Imperiul rus, și cu totul altă situație, când teritoriul dintre Nistru și Prut, ceva 
mai bine de doi ani de zile era deja anexat la imperiu. Totuși, se pare că invocarea 

33 Ibidem, p. 119.
34 Ibidem, p. 119-120.
35 Scrisoarea boierilor moldoveni către țar, în: „Moldova”, nr. 11, 1989, p. 25.
36 Россия и освободительная борьба молдавского народа против османского ига (1769-1812), 

Составители, М.П. Мунтян и И.В. Семенова, Кишинев, Штиинца, 1984, с. 10-12, 20-21, 135-136.
37 Ibidem, с. 197.
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memoriei ostaților ruși, căzuți în războaiele cu otomanii era o încercare de menținere 
a acelei libertăți la care nutreau boierii moldoveni, libertate care să nu fie afectată de 
interdicții mai aspre decât în timpuul suzeranității otomane, interdicții care ar trăda 
eforturile și memoria ostașilor căzuți în lupte.

Ajunji fără voia lor în componența unui stat strain, fără un statut încă bine 
determinat, doar „parte din Eparhia Moldaviei cia locuită de supușii tăi credincioși 
moldoveni, unită cu pământul cel roditoriu și încă (loc deteriorat – O.-P.) lipită acum 
către lățitu stăpânirii voastre”, boierii pledau pentru „înflorirea acestui obosit norod, 
locuința câmpilor acelor roditoare, vacul cel aurit acestor ce trăim, de la cine altul 
să-l așteptăm, decât de la tine…?”, dar nu puteau cunoaște ce soartă îi așteaptă și 
exprimau destul de limpede această situație a lor: „Tu știi, noi nu cunoaștem cele ce 
trebuiesc nouă pentru buna vețuire și pentru temeinica năzuire a neamului creștinesc 
către noi, încă ce va face o turmă creștinătate și cu păstorul înpărat și părinte a 
creștinilor”38. Totuși boierii, ca să nu greșească „tăcând”, fac o încercare timidă de 
a informa țarul despre doleanțele lor, în numele bătrânilor, tinerilor, pruncilor și a 
întregului popor, îndemnând țarul, „iar tu ... zi numai un cuvânt ... ca să fie pentru 
aceste ceia ce te va năstăva (povățui, indica – I.E.) ceriul”.

Ceea ce propun boierii este un adevărat proiect de organizare socială, politică, 
financiară etc., a Basarabiei anexată la Imperiul rus, organizare care să mențină 
particularitățile locale ale regiunii și să nu permită introducerea legislației rusești și 
a limbii ruse, cu alte cuvinte, transformarea regiunii anexate într-un teritoriu rusesc. 
Proiectul este semnat de 54 de boieri, conține o parte introductivă și 12 articole.

Prima cerință a boierilor indică la „sâlniciile jiugului acelui de alt neam”, dar și la 
„vremelnicia ocârmuitorilor domnilor greci” numiți de către Poartă în Țara Moldovei 
și îndemnați de către prima „a împila toate stările ... a supune supt greutăți nesuferite 
pe norodul acel prost (simplu, sărac – I.E.) cu biruri nenumărate”. Boierii exprimă 
satisfacția pentru „ertarea” de biruri pentru trei ani de zile a țăranilor „oblastelului 
Basarabiei”, dar și așteptarea că la expirarea acestui termen locuitorii vor beneficia 
„de o revărsare plină de milostiviri” a țarului, care să țină cont de „starea și putința 
supușilor săi credincioși”. Așa dar, aici avem exprimate câteva gânduri extrem de 
interesante. În primul rând, boierii, care, practic, în toate cazurile indicau la jugul 
turcesc, jugul otoman, de această dată evită să folosească această sintagmă, semn 
că ei sunt îngrijorați și că silnicia poate veni din partea oricărei stăpâniri „de alt 
neam”, nu numaidecât otomani. În al doilea rând, într-un anume fel, domniile 
grecilor-fanarioți sunt îndreptățite, ei au supus poporul la nenumăratele dări, dar 
nu din proprie inițiativă, ci „îndemnați” de Poartă. Evident, nici nu se putea altfel, 
nu puteau fi acuzați grecii-fanarioții de toate relele din Moldova, ori, printre boierii 
semnatari, erau și boieri de origine greacă. În al treilea rând, boierii mizau pe faptul 
că țarul va micșora dările și obligațiile populației, ținându-se cont de posibilitățile 
țăranilor, dar, după cum au arătat evenimentele ulterioare, aștepătările lor au fost 

38 Scrisoarea boierilor moldoveni către țar, în: „Moldova”, nr. 11, 1989, p. 25.
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zadarnice: hotărârea guvernului rus din 4 septembrie 1815 stipula clar de a impune 
locuitorii Basarabiei la aceleași impozite pe care le-au achitat până la începerea 
răzbiuliu din anii 1806-181239. Cu alte cuvinte, locuitorii regiunii anexate la Rusia în 
anul 1812 urmau să plătească aceleași impozite pe care le plăteau anterior, în timpul 
regimului turco-fanariot 40. Evident, în atare situație apare întrebarea, despre ce fel de 
îmbunătățire a situației masei principale a locuitorilor Basarabiei, adică a țăranilor, 
poate fi vorba?

Ce-a de a doua cerință a boierilor începe cu asigurarea țarului că poporul 
Moldovei, din vechime și până în prezent a avut legi și locuitorii se judecau de către 
cârmuitori „după obiceiurile și împrejiurările Patriei lor”, inclusiv după hotărârile 
luate de domni „cu sfatul obștesc al pământenilor”, care, așa ca și legile și obiceiurile, 
sunt „pravile nestrămutate”. Dar, după trimiterea de către Poartă a domnilor greci în 
Moldova, aceștia, „ca niște străini și vremelnici stăpânitori”, au primit unele hotărâri, 
atenționau boierii, „împotriva dreptății”, iar „altile pravile și legiuiri drepte”. În atare 
situație boierii solicitau țarului să hotărască ca „jiudecățile pământului să fie după 
legiuirile celi drepte”. De asemenea, ei sugerează ideea de a se constitui un „comitet 
pământescu” dintre cele mai bune persoane, comitet care să fie prezentat țarului, 
apoi și comunității locale din Basarabia, care să înlăture legile nedrepte și să rămână 
poporul „cel supus ție” doar cu „pravilele dreptății cele învechite a pământului” 
(subl. – I.E.). Este semnificativ și faptul că, în pofida silniciilor „jiugului acelui de 
alt neam”, indicat în prima cerință de către boieri, ei au păstrat nestrămutat ideea 
că au locuit în Patria lor, Moldova, că din vechime, au avut legile și obiceiurile lor. 
Acestea, după înlăturarea unor legi nedrepte, adoptate din diverse motive de către 
domnii străini fanarioți, înlăturare care urma să fie făcută de un comitet de boieri 
localnici, cunoscători ai realităților din Moldova, urmau a fi folosite în continuare în 
Basarabia 41. Timid, dar destul de limpede, țarului i se solicita să recunoască existența 
vechilor legi și obiceiuri în Moldova și să consfințească folosirea lor în continuare în 
Basarabia. Apare semnificativ și faptul că otomanii nu sunt acuzați că pe parcursul 
secolelor ar fi atentat la legislația din Țara Moldovei și desigur, indirect apărea 
întrebarea, de ce ar trebui să facă acest lucru un stat creștin, Imperiul rus?

Următoarea cerință a boierilor moldoveni începea cu expunerea conținutului punc-
tului al 19-lea din Regulamentul temporar alcătuit, cum credeau boierii, de către amira-
lul Pavel Ciceagov, pentru organizarea regiunii Basarabiei „ce cuprinde, ca toate prici-
nile întru această Eparhie” să fie examinate și hotărâte în limbile rusă și „moldoveneas-
că”. Mai întâi de toate, este de atenționat asupra faptului că către acest timp regiunea 

39 Полное собрание законов Российской империи (în continuare ПСЗРИ), Печатано в Типографии 
II  Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, СПб., 1830, т.  XXXIII, 
c. 274-275.

40 Despre acestea a se vedea Dorin Dobrincu, Modificări în modul de impunere și percepere a dărilor 
în Moldova epocii fanariote, p. 148-169 (https://ro.scribd.com/document/520497452/27-carpica-
XXVII-12) (accesat 18.03.2022).

41 Scrisoarea boierilor moldoveni către țar, în: „Moldova”, nr. 11, 1989, c. 25.
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dintre Nistru și Prut încă nu era organizată instituțional, ori boierii, utilizând sintagmele 
„oblastului Basarabiei”, dar și „această Eparhie”, exprimau clar starea de lucruri, necla-
ră încă pentru ei, ori, organizarea bisericească s-a dovedit a fi prioritară pentru Curtea 
de la Petersburg și pe 21 august 1813, prin decizia Sinodului, era înființată Eparhia 
Chișinăului și Hotinului, un act similar, referitor la înființarea Regiunii Basarabia, fiind 
lipsă. Actul în cauză prevedea și înfințarea dicasteriei, care a și fost întemeiată în luna 
septembrie același an. Pe lângă dicasterie se prevedeau, alături de alte funcții, și căte doi 
dieci (писцев) pentru scrisul în limba rusă și „limba moldovenească”. Actul din 21 au-
gust mai prevedea permisiunea ca în conducerea noii eparhii, mitropolitul să se conducă 
de obiceiurile locale, în măsura în care acestea nu vor veni în contradicție cu legislația 
de bază rusească, civilă și bisericească. Se permitea acest lucru, menționa actul respec-
tiv, „din stimă față de poporul de acolo alipit recent la Imperiul rus”, dar și pentru că, pe 
partea civilă, poporului i s-au acordat dreptu rile moldovenești anterioare. Actul în cauză 
atestă faptul că mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni a propus Sinodului, printre mul-
te alte propuneri, ca examinarea și rezolvarea cauzelor duhovnicești (духовных дел), 
să fie realizate așa ca și în Rusia. Examinând propunerile lui Bănulescu-Bodoni, Sino-
dul consideră că examinarea și hotă rârile cauzelor duhovnicești (духовных дел), să fie 
lăsate la discreția Guvernului Duhov nicesc (Духовного правительства), pentru a fi 
rezolvate conform prescierilor legislației de bază ruseși, civile și ecleziastice. Rezoluția 
Sinodului prevedea clar: Așa să fie 42.

Evident, prevederea referitoare la folosirea în examinarea cauzelor civile și eclezi-
astice, în baza legislației de bază rusești și în limba rusă nu era acceptată de boierii din 
Basarabia și în proiectul lor adresat țarului ei atenționează doar la „acest de pe urmă 
cuprinzetoriu de milostivire priveleghiuri de a se căuta toate pricinile în limba moldove-
nească a pământului”, solicitând ca anume această parte se fie întărită și păzită „de-a pu-
rure” de către țar. Boierii își argumentau punctul de vedere prin aceea că „toate arhivele 
Moldaviei nu sunt într-altă limbă decât în dreaptă limbă moldovenească”. De aseme-
nea, indicau boierii, toate documentele ce țin de proprietatea moșiilor, de procesele de 
judecată, de învoielile dintre diferite persoane, sunt în „limba moldovenească” și dacă 
cauzele se vor examina într-o altă limbă, „necunoscută nouă”, mulți dintre locuitori, ap 
putea „pierde drepturile noastre”, mulți ar putea cădea „în feliuri de învinovățiri, iscă-
lind documenturi pe care nu le înțelegem”. De asemenea, boierii atenționau și la even-
tualele erori, care ar putea apare în rezultatul traducerilor: „multe din documenturile ce 
le avem vor lua prefacere în puterea cuvintelor, când se vor tălmăci într-o altă limbă”. 
Poporul acestei regiuni, atenționau boierii în proiectul lor, nu înțelege altă limbă decât 
limba „Patriei sale”. Așa dar, dacă autoritățile țariste intenționau să deprindă populația 
Basarabiei cu noua lor Patrie, adică cu Imperiul rus, boierii, la doi ani după anexare, nu 
se grăbeau să accepte acest lucru, menționând că limba Patriei lor, este „limba moldove-
nească”. În sfârșit, boierii menționau că toate aceste lucruri sunt cunoscute țarului, care 
anterior a „dăruit mejieșilor noștri și altor noroade”, dreptul de „a se ocârmui în limba 

42 ПСЗРИ, т. XXXII, c. 615-619.
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Patriei lor”. Așa că își exprimau speranța să primească și ei de la țar aceeași „nemărgini-
tă milă”. Solicitarea respectivă din proiectul boierilor de organizare a Basarabiei era un 
refuz categoric al acestora de a accepta limba rusă43. Fără îndoială, boierii din Basarabia 
de la începutul secolului al XIX-lea înțelegeau tot atât de bine ca și specialiștii din ziua 
de astăzi, că limba este atributul principal al poporului 44.

Foarte posibil ca boierii prin sintagma „mejieșilor noștri” să fi avut în vedere 
Polonia, care pănă la răscoala din anul 1830 s-a folosit de limba națională 45 Fără 
îndoială, boierii moldoveni erau la curent și cu promisiunile țarului Alexandru I 
făcute Finlandei prin manifestul din 15 martie 1809 prin care se confirmau religia, 
legile fundamentale, drepturile și privilegiile tuturor stărilor sociale din Finlanda 46. 
Ulterior, conform Instrucțiunii pentru activitatea Comisiei ce ținea de problemele 
finlandeze (1811) se prevedea ca deocamdată să se folosească limba suedeză, cu 
traducerea imediată în limba rusă, iar înaltele porunci se alcătuiau în limba rusă cu 
traducerea respectivă în limba suedeză 47.

Următoarea prevedere a proiectului boierilor ține, în primul rând, să exprime 
nemulțumire față de actul întocmit de Scarlat Sturza Despre întemeierea a două 
Departamente și a Adunării generale, aprobat la începutul lunii februarie 1813. 
Boierii constatau că guvernatorul civil, cu toate că țarul s-a „îndurat” și a „dăruit” 
locuitorilor dreptul de a se folosi în continuare de legile și obiceiurile pământului, 
în opinia boierilor, Sturza nu a avut „pe larg a sa lămurire după toată închipuirea 

43 Despre importanța limbii pentru existența și dezvoltarea unui popor a se vedea Ж. А. Романенко, 
Роль языка в формировании этнического самосознания (https://cyberleninka.ru/article/n/rol-
yazyka-v-formirovanii-etnicheskogo-samosoznaniya/viewer)  (accesat 10.03.2022). Conform unor date 
din anul 1870 locuitorii autohtoni moldo-valahii alcătuiau deja cca 51%, slavii cca 34%, evreii cca 
9%, germanii, 3,5%, armenii, grecii și țiganii cca 2% (Обзор Бессарабской области за 1870 год, 
Б., 1871, c. 28) (http://elib.shpl.ru/ru/nodes/28339-za-1870-god-1871#mode/inspect/page/34/zoom/7) 
(accesat 10.03.2022).

44 З.К. Дербишева, Язык и этнос, Москва, Издательство «ФЛИНТА», Издательство «Наука» 2017, 
c. 4 (https://new.bizdin.kg/media/books/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B8_%D1
%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81.pdf) (accesat 10.03. 2022).

45 М.М. Ковалевский, Очерки по истории политических учреждений России, СП., Изд. Н. Глаголева, 
1908, c. 219 (https://www.prlib.ru/item/436150) (accesat 10.03. 2022). A se vedea și Н.Г. Карнишина, 
Правовой статус Царства Польского в оценках русских дореволюционных государствоведов, 
în: «Юридические Записки”, 2013, № 2 (https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-status-tsarstva-
polskogo-v-otsenkah-russkih-dorevolyutsionnyh-gosudarstvovedov/viewer) (accesat 11.03.2022).

46 П.П. Шиловский, Акты, относящиеся к политическому положению Финляндии, СПб.: тип. М. М. 
Стасюлевича, 1903, c. 10 (https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=130950-akty_otnosyashchiesya_
k_politicheskomu_polozheniyu_finlyandii._spb._1903._shilovskii_p.) (accesat 25.03.2022).

47 М. Бородкин, История Финляндии [Текст] : Время императора Александра II : с портретами 
и иллюстрациями / М. Бородкин. – Санкт-Петербург : Государственная типография, 1909, c. 326. 
(https://www.prlib.ru/item/335381); A se vedea și А.В. Востров, Шведский и русский языки в Фин -
ляндии в XIX веке. Проблемы отношений двух административных языков великого княжества 
(http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Vostrov.pdf) (accesat 25.03.2022); О. Юссила, С. Хентиля, 
Ю. Невакиви, Политическая история Финляндии. 1809-2009, М., Издательство «Весь Мир», 
1998. Аutorii scriu că „Noul Mare Ducat era separat de Suedia, printre altele, de limba finlandeză. 
Atitudinea favorabilă a guvernului rus față de ea a făcut, în același timp, parte din politica de liniștire 
a Finlandei și de asigurare a loialității finlandezilor față de Rusia.” (c. 16).
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pravilelor și a obiceiurilor pământului”. Cu altre cuvinte, conform credinței boie-
rilor, actul respectiv, nu corespundea ideei de respectare a legilor și obiceiurilor 
din Moldova. Boierii apelau la „milostivirea” țarului pentru a fi adoptată o nouă 
hotărâre, „o închipuire potrivită cu această împrejurare pământească”, adică ei 
solicitau un alt regulament de organizare internă, care „prin îndatorirea pămân-
tenilor lucrători și ispravnici ... se va pricinui mulțămire, liniștire și bună vețuire 
norodului tău”. 

În solicitarea următoare a proiectului, boierii prezentau statutul țăranilor, sub-
liniind că de mai bine de un „vac”, ei sunt liberi „de supunire robiei către stăpânii 
moșiei”, cu alte cuvinte, țarul era atenționat că din punct de vedere juridic, persoana 
țăranului din Moldova era liberă. Mai mult chiar, persoana țăranului nu este de-
pendentă nici de stat, nefiind „supt supunire coronii”, țineau să sublinieze boierii. 
Ei mai menționează, că pentru o perioadă anterioară, documentele locale atestă că 
țăranii erau șerbi a proprietarilor de moșii și se numeau vecini, dar de la o vreme, 
„vecinii sau robii s-au prefăcut întru slobozire”. 

Este evidentă aluzia boierilor la actul lui Constantin Mavrocordat din 6 aprilie 
1749, dar ei comit o eroare, comisă ulterior și de mai mulți istorici, fiindcă prin 
actul nominalizat nu a fost abolită șerbia, ci doar a fost precizat statutul juridic al 
vecinilor din Țara Moldovei. Adunarea stărilor, convocată cu prilejul examinării 
problemei vecinilor a constatat că „vecinii robi nu sunt, nici se stăpânesc cu nume 
de robie”. Adică, din punct de vedere juridic, persoana vecinului și până la reforma 
din anul 1749 era liberă. „Numai ţiganii au acea robie”, preciza actul domnesc, ei 
slujesc cu femeile şi copiii lor în toate zilele stăpânilor lor. În același timp, „vecinii 
numai partea bărbătească slujescu”, la lucru ieşind numai un om din casă, indiferent 
câţi copii sunt în familie. Vecinii, indica destul de limpede actul din 6 aprilie 1749, 
slujesc ca şi „lăturalnicii”, ei nu au „acea supunere ca robii”. Vecinul este ca şi un 
„sătean megieaş fără de moşie”, diferenţa faţă de acesta constând în aceea „că din sat 
nu este volnic să iasă”, fiindcă aşa poruncă este de la domnie, de la vistierie şi aceasta 
este prevăzut şi în pravilă: „săteanul să nu fie volnic a ieşi din sat şi de unde va ieşi să 
se ducă la urmă”. Acest lucru a fost respectat întotdeauna. Faptul că situația țăranilor 
din Moldova era ca și situația robilor, nu reieșea dintr-o lege scrisă sau nescrisă 
ci, din „îndrăzneala unora din stăpânii moşiilor”, vecinii au fost vânduţi, împărţiţi, 
strămutaţi dintr-un loc în altul, daţi ca zestre, cu toate că stăpânii satelor „n-au fost 
volnici” să facă asemenea lucruri, care erau „o supunere ca de robie”. Hrisovul 
domnesc porunceşte, de acum înainte, stăpânii de moşie să nu aibă „volnicia” de a-i 
supune pe ţărani ca pe robi. În caz că se va vinde moşia, oamenii să nu se vândă, ci 
ca săteni ai satelor ei să-şi facă slujba obişnuită, slujba să o facă „cu nartu”, 24 de zile 
de om pe an şi să plătească dijma. Examinarea acestui act normativ demonstrează 
indubitabil că în Moldova, țăranii vecini, din punct de vedere juridic, au fost oameni 
liberi. Proprietarul de moşie nu a avut niciun drept asupra persoanei vecinului. Cu 
toate acestea, în practică, stăpânii de moşii s-au comportat faţă de vecini ca faţă de 
propria lor avere. Actul din 1749 condamnă această practică a boierilor şi nicidecum 
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vecinia ca atare, fiindcă, spre deosebire de rumânul din Ţara Românească, vecinul 
din Moldova nu era „suptu jugul robiei”, el era liber din punct de vedere juridic. Din 
aceste considerente, actul din anul 1749 nu poate fi apreciat drept un act care ar fi 
desfiinţat vecinia, fiindcă o vecinie/șerbie clasică în Moldova juridic nici nu a existat: 
prin acest act a fost condamnată practica boierilor de a-i tratat pe vecini ca pe robi. 
Așa dar, prin hrisovul domnesc din 6 aprilie 1749 a fost păstrată legarea de glie a 
ţăranului, persoana căruia era liberă aşa cum fusese dintotdeauna şi a fost condamnat 
abuzul boierilor față de vecini48. Oricum, cum sublinia și Ilie Minnea, reformele din 
anii 1742,1746 și 1749 „au asigurat libertatea țăranului român din principate”49.

În continuare boierii menționau că drept răsplată „ridicării vecinilor și spre 
împlinirea slujbei”, proprietarii de moșii au primit dreptul de a avea scutelnici, 
desemnați ca „oameni de slujbă”, iar apoi, tot pentru slujbă în favoarea boierilor, 
breslași și slugi. Scutelnicii și breslașii plăteau birul „la stăpânire”, adică impozitul 
la stat în bani, dar erau „scutiți de sarcina havalelilor”. Statul, la rândul său, retroceda 
stăpânului lunar câte 2 lei pentru fiecare scutelnic. În același timp, slujile nu plăteau 
nici birul50. 

Numărul de 24 de zile pe care erau obligați țăranii să le lucreze anual pe moșia 
boierului, era, subliniau boierii, „din învechime”, dar, de la un anume timp, de când 
anume boierii nu indică fiindcă nu cunosc, numărul zilelor s-a micșorat la 12, număr 
de zile existent și la momentul când boierii redactau proiectul lor către țar 51. Dar 
aceste 12 zile, atenționau boierii, „se află acum pentru stăpânii moșiilor înscris”, însă 
locuitorii mai sunt obligați, conform obiceiului, de a participa la clăci, „întocmiri 
de iazuri”, și, de asemenea, să dea zeciuiala de fân și din semănături. Situația era 
destul de incertă, atenționau boierii, fiindcă nici stăpânii moșiilor nu știau câte 
zile de muncă să ceară de la un gospodar, nici locuitorii nu cunoșteau „datoria cea 
adevărată către stăpânii moșiilor”, fiindcă, explicau boierii, „pentru că lucrul acel ce 
era îndatoriți a-l face în fieștecare zi din 12 zile a anului era piste putință a-l săvârși 

48 Ion Eremia, Istoria românilor. Epoca medievală. Note de curs, Chișinău, CEP USM, 2018, p. 80-81. 
Autorii compendiului Istoria României publicat în anul 1998 scriau că „începând cu reformele lui 
Constantin Mavrocordat, prin abolirea şerbiei în 1746 în Ţara Românească şi condamnarea tendinţei 
boierilor în Moldova, în 1749, de a-i reduce pe şerbi la condiţia de robi ...” (Mihai Bărbulescu, 
Dennis Deletant, Keith Hitchins, Șerban Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, București, 
Editura enciclopedică, 1998, p. 304).

49 I. Minea, Reforma lui Constantin Mavrocordat, în: „Cercetari istorice”, anul II-III, nr. 1, 1926-1927, 
p. 143.

50 Practic, aceleași informații le găsim și la Pavel Svinin (П. П. Свиньин, Описание Бессарабской 
области, 1816, în: ЗООИД, т. VI, 1867, c. 216-217).

51 Grigore al III-lea Ghica printr-un aşezămîntul din 1 ianuarie 1766 a stabilit la 12 numărul zilelor de 
clacă (Uricarul, Cuprindietoriu de hrisoave, anaforale și alte acte ale Moldovei. Din suta XIV-a pans 
la a XIX-a, sub redactia lui Theodor Codrescu. Partea a doua, Iassi, Tipografia Buciumului Roman, 
1889, p. 221-225). Contrar dorinţei boierilor, la 1 aprilie 1777 întărea printr-un nou hrisov aşezămîntul 
din 1766. Potrivit hrisovului din 3 ianuarie 1805, emis de domnul Alexandru Moruzi, în Principatul 
Moldova se păstra norma boierescului de 12 zile pe an, dar era mărit volumul lucrărilor îndeplinite 
de ţăran în cadrul unei zile-muncă. 
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întru o zi, iar clăcile și strângerile dijmurilor la unele locuri era obicinuite, iar la 
altele neobicinuite”. În cazul de față este vorba de nart52 – normă de muncă pe care 
țăranii erau obligați să o presteze într-o zi pe moșia boierului. Nartul a fost introdus 
în Moldova de către domnul Grigore al III-lea Ghica în anul 1766 53. Acest aşezământ 
agrar, cu mici modificări, a fost confirmat în mai 1767 54, în timpul celei de a doua 
domnii a lui Grigore Callimachi (1767-1769). 

Boierii mai indică la faptul că această situație incertă s-a încercat a fi înlăturată 
de către domnul Moldovei, care a fost „mai înainte de războiul cneazului mărit” 
(înainte de războiul din 1806-1812 – I.E.), care „cu sfatul de obștie a mitropolitului 
țării și a toată boierimea au făcut testament ca slujba țăranilor către stăpâni să 
nu fie în zile, ci să alcătuiască în hotărâte măsuri de pământ: cât să are, cât să 
prășască, cât să cosască, cât să secire, cât să clăcuiască”, care „cumpănită”, adică 
măsurată, urma să ajungă la mai mult de 30 de zile. Această măsură, subliniau 
boierii, nu a mai fost însă tradusă în viață, cu toate că a fost trecută și în „cnijile 
(cărțile-I.E.) țării”. Boirei solicitau ca țarul să soluționeze și problema aceasta, 
adică să fie stabilită normarea rentei în muncă nu în zile, ci în volumul de lucru 
efectuat de țărani pe parcursul unei zile, boierii atașând actele care prevedeau renta 
în muncă de 24 de zile, dar și hriso vul domnului Alexandru Moruzi (octombrie 
1802 – august 1806) din anul 1805 55.

Revenind la problema scutelnicilor, breslașilor și slugilor, boierii menționau că 
un boier de treapta I deținea cca 145 de asemnea persoane, ceilalți, de treptele mai 
inferioare dețineau mai puțini. Fraza următoare este greu de interpretat: „Oricare 
dintre aceste doâ sau măcar lipsind scutelnicii, breslașii cu vreo adăugire de zile 
lucrătoare pentru dânșii”, boierii declarau că oricare va fi decizia țarului, ei vor fi 
mulțumiți de dânsa. Cu alte cuvinte, se crează impresia că boierii erau gata să renunțe 

52 Conform acad. Marius Sala: Nart, termen învechit cu sensul de „sumă de bani fixată de autorităţi 
ca o limită maximă a impozitului pe produse, pe vite” sau, regional, „cotă de produse ce se cuvine 
proprietarului unui număr de oi pe care le ţine la o stână străină” (a da oile cu nartul), mai are şi alte 
sensuri regionale: „tarif sau preţ pentru vânzarea anumitor mărfuri” (a pune sau a da, a face nart, a 
tăia nartul „a fixa un preţ de vânzare peste care nu se poate trece, a fi cu nart „a nu lăsa din preţul 
mărfii”) sau „normă zilnică de muncă pe care ţăranii clăcaşi erau obligaţi să o realizeze pe pământul 
boierului”. Cuvântul este un împrumut din turcă: nark, narh „preţ, taxă fixă”. Are şi variantele narc, 
nard. Apare prima dată la Muste, cronicar moldovean din secolul 18: Grigorie Ghica Vodă […] 
au pus nartul mai gios decât Mihai Vodă, să dea câte 6 potronici [monedă poloneză de argint ce 
circula mai ales în Moldova, în secolele 17 şi 18] de vită. Cuvântul turcesc a intrat şi în alte limbi 
balcanice (neogreacă, bulgară; există şi în aromână, în forma narche). Turca l-a luat din persană, 
unde närh însemna „valoare, preţ” (Masius Sala, Cuvinte călătoare: Cuvinte persane (VII)) (http://
www.istoriesicivilizatie.ro/cuvinte-calatoare-cuvinte-persane-vii/ ).

53 Examinarea actului în Radu Rosetti. Pământul, sătenii și stăpânii în Moldova. De la origini până la 
1834. T. 1, București: Editura Soccec, 1907, p. 326-330.

54 Examinarea actului..., în: Ibidem, p. 330-332.
55 Examinarea actului..., în: Ibidem, p. 346-357. Hrisovul domnesc avea unele referințe și la teritoriul 

dintre Nistru și Prut: „Stăpânii sunt datori a da satenilor câte jumătate de falce de fânat de vită și 
anume: la mosiile dintre Prut si Nistru: 8 fălci fruntașului pentru 16 vite, 6 fălci mijlocașului pentru 
12 vite și 3 fălci codașului pentru 6 vite” (Ibidem, p. 350).
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la scutelnici și breslași, doar ca țăranii să lucreze suplimentar un anumit număr de 
zile pentru boieri. De asemenea, boierii sunt gata să se mulțumească cu 12 zile pe an 
„a ne sluji sătenii noști pentru că șed pe moșii”, dar solicită, așa cum s-a procedat în 
Bucovina ocupată de austrieci, ca înafară de aceste 12 zile lucrate fără plată, sătenii 
să mai lucreze pentru boier cu plată, fie „pe jos”, fie „cu carul”, fiind plătit diferențiat 
pentru această activitate. Totuși, pentru înlesnirea „viețuirii dvorenilor”, autorii 
proiectului erau gata să renunțe la scutelnici și breslași, rămânând doar „slugile 
pentru văduvile și scăpătatele familii, care nu au nici moșii”, pentru ca „să nu fie 
silite a duce lemnele și apa cu spatele lor”.

Totuși, în interes fiscal, în scopul de a preîntâmpina „râsipirea satelor”, boierii 
solicitau ca și în continuare, să se respecte vechiul obicei al pământului și locuitorilor 
satelor să nu li se permită strămutarea dintr-un sat în altul și nici în câmpiile nelocuite 
din regiunile de sud ale Basarabiei. 

Următoarea solicitare a boierilor ține de dreptul asupra averilor lor personale – 
moșiile, țiganii56, podurile peste ape, dar și dreptul de a vinde băuturi în satele lor, 
subliniind că chiar și otomanii nu au atentat la aceste drepturi, cu atât mai mult ei 
speră că se vor bucura de aceste drepturi sub stăpânirea țarului, nu li se va face nici 
o „strâmbătate”, averile lor nu vor fi uzurpate, indiferent de modul de stăpânire a 
acestora, fiind „întregi moșii” sau fiind „moșii răzeșaște”. 

Amintind țarului că el a binevoit și „au dăruit ... privileghiile, obiceiurile și 
pravilile noastre”, boierii atenționează și aici „norodul Moldaviei” este împărțit în 
diferite stări, care au anumite privilegii, privilegiile boierimii (boierii utilizează ter-
menul dvorenilor Moldaviei – I.E.) moldovene fiind, scriau boierii, asemănă toare cu 
privilegiile dvorenimii din Rusia, acele privilegii ale dvorenimii ruse fixate în Diploma 
dvorenilor (Дворянской грамата57), le-au avut din vechime și boierii Moldovei. Bo-
ierii solicită ca aceste privilegii să fie întărite de către țar. Dintre acestea, scrisoarea 
boierilor evidențiază: „câștigarea cinurilor” (dregătoriilor – I.E.); persoana boierilor 
și averea lor nu era supusă la nici o dare; schimbările din interior au fost la discreția 
cârmuirii interne, toate cauzele ce țineau de societate nu se hotărau în alt mod în Țara 
Moldovei, decât prin prezentarea în scris a boierilor făcută domnului, sub numele de 
„obștească anaforă”. Cu alte cuvinte, boierii aduceau la cunoștință țarului că toate 

56 Despre politica Imperiului rus față de țiganiii din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-ea 
a se vedea: Cristina Gherasim, Valentin Tomuleț, Stăpâni și robi, sau nobili și țigani în Basarabia 
(1812-1861), Chișinău, Editura Cartdidact, 2021.

57 Дворянской грамата, aceasta este sintagma folosită de boieri în textul proiectului examinat aici. Este 
vorba de Diploma privind drepturile, libertățile și avantajele nobilimii ruse, emisă de Ecaterina a II-a 
și publicată pe 21 aprilie 1785. Textul Diplomei a se vedea ПСЗРИ, т. XXII, СПб., 1830, с. 344-358. 
A se vedea și В. А. Томсинов, Грамота на права, вольности и преимущества благородного 
российского дворянства, în: «Законодательство императрицы Екатерины II. 1783–1796 годы» / 
Составитель и автор вступительной статьи В. А. Томсинов. М.: Зерцало, 2011. С. XI–XL. (http://
tomsinov.com/IOGP/tomsinov_v.a-gramota_na_prava-volnosti_i_preimushh.pdf) (accesat 19.03.2022); 
Н.Е. Леонтьева, Концепция правового статуса в жалованной грамоте дворянству 1785 года
(https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-pravovogo-statusa-v-zhalovannoy-gramote-dvoryanstvu-
1785-goda/viewer) (accesat 19.03.2022).
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problemele ce țineau de viața internă a Țării Moldovei erau soluționate de boieri și 
domn, fără amestecul Porții otomane. Așa dar, destul de fin, această idee era suge-
rată și țarului, în speranța că o asemenea situație va fi menținută, fără ca Rusia să se 
amestece în soluționarea problemelor interne din Basarabia. Proiectul boierilor mai 
menționează că și alte stări sociale din Moldova, deși au fost supuse „și ei, și averile 
lor supt osebite dări, dar au avut o abatere și privilegii prin documenturi de la domni” 
și solicita ca și privilegiile acestora să fie confirmate.

Următorul articol din proiectul boierilor moldoveni informa țarul că ocupația 
principală a locuitorilor Moldovei a fost „lucrarea pământului și ținerea vitelor”, 
cu alte cuvinte agricultura și creșterea animalelor. Locuitorii, continua proiectul 
boierilor, nu au avut „vre-o neguțătoie prin depărtate locuri”, unicul venit îl aveau 
din „vânzarea dobitoacelor și a productilor pământului”. O observație în cunoștință 
de cauză, foarte clară a autorilor proiectului: ocupația principală a locuitorilor era 
agricultura și creșterea animalelor, dar venitul principal, banii, îi obțineau de la 
vânzarea animalelor și produselor agricole. Inversând lucrurile, autorii proiectului 
redau limpede realitatea dezvoltării Țării Moldovei și a ocupației principale a 
locuitorilor. În atare situație, autorii proiectului solicitau ca și pe viitor, locuitorilor 
țării să nu le fie interzise vânzarea peste hotare a animalelor și producției agricole, 
„cum vom putea”, căci, precizau boierii, și „ocârmuiria otomaniciască, cunoscând 
că întru alt chip întraria monedei în eparhiia aceasta nu poate fi și cu chipul viețuirii 
lipsește, au avut slobozire pentru de-a purure a vânzării vitelor piste granițe”.

Următoarea solicitare a boierilor ține de recrutarea în armată. Subliniind că 
locuitorii de aici sunt „nedeprinsu cu purtarea armelor”, s-au „îngrozit” de „auzirea 
recrutației”, ceea ce a creat o stare de incertitudine și mulți dintre acei, care „ar 
fi voitori a năzui să lăcuiască pe neclăcuitele câmpii ce se află aice, se opresc” 
din această intenție a lor. Boierii propuneau ca țarul să anunțe oficial că locuitorii 
din Basarabia „se iartă cu totul de recrutație pentru o vreme îndelungată”, ceea 
ce, în opinia boierilor, ar favoriza sosirea coloniștilor de dincolo de Dunăre și din 
Moldova de peste Prut, și de „către miiază-noapte”, adică din Bucovina. Hotărârea 
țarului, conform opiniei boierilor, trebuia să conțină și promisiunea că după 
expirarea termenului stabilit penru a nu recruta ostași din Basarabia, „recrutația” 
să poată fi înlocuită cu o sumă de bani, dar oamenii să nu fie mobilizați. Aceasta 
însă nicidecum nu însemna, precizau boierii, că dacă cineva dorește să se înroleze 
nu o poate face: dacă oamenii din diferite stări benevol vor cere „slujba oștenească 
sau politicească”, atunci ei să fie primiți, așa ca și ceilalți supuși credincioși ai 
Rusiei. Cu alte cuvinte, boierii au ținut cont de experiența războaielor ruso-otomane 
anterioare, când mii de locuitori ai Țării Moldovei s-au încadrat ca voluntari în 
rândurile armatei ruse și au luptat vitejește împotriva otomanilor. Așa dar, prin 
afirmația că locuitorii Basarabiei sunt „nedeprinsu cu purtarea armelor”, boierii 
nicidecum nu încercau să minimalizeze vitejia localnicilor. Se pare că este vorba 
de altceva – boierii căutau să evite înstrăinarea locuitorilor de locurile natale și să 
lupte pentru niște interese ce le-ar fi străine. A fost o politică promovată de domni 
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de-a lungul secolelor. Deja în tratatul de închinare față de regele polon semnat 
de domnul Moldovei Roman I cu Vladislav al II-lea pe 5 ianuarie 1393, domnul 
Moldovei se obliga să-l ajute pe rege împotriva oricărui dușman, „afară de Țara 
Prusiei și Litvaniei și cu ținuturile de dincolo de Cracovia, care din cauza depărtării 
nu sânt plăcute poporului nostru” 58. De asemenea, boierii îl informau și pe Pavel 
Svinin, trimisul țarului în Basarabia pentru a studia situația de aici, că conform 
tratatului cu Imperiul otoman, domnul Moldovei avea dreptul să întrețină o armată 
de 20 000 de oșteni, care putea fi folosită în slujba Porții, dar numai în limitele Țării 
Moldovei 59. Evident, nu întotdeauna le-a reușit acest lucru, totuși, această cerință 
apare destul de semnificativă. Ulterior, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
locuitorii Basarabiei au începurt să fie recrutați în armata rusă, ceea ce a provocat 
nemulțumiri. De asemenea, este de amintit, că una din cerințele mișcării naționale 
din Basarabia din anul 1917 era ca locuitorii să-și facă serviciul militar numai în 
Basarabia.

În continuare autorii proiectului solicitau țarului Alexandru I deschiderea unei 
bănci imperiale, care să funcționeze în conformitate cu regulile cu care acestea 
au fost deschise și în alte gubernii din Rusia, bănci, care să contribuie la ușurarea 
activității negustorilor și în general, a tuturor proprietarilor din regiunea Basarabia 60. 
Nu trezește nici o îndoială faptul că boierii moldoveni cunoșteau foarte bine situația 
din guberniile ruse, dar mai ales din teritoriile recent anexate de către Imperiul rus. 
În primul rând ar fi vorba despre Finlanda, unde problema băncii a fost rezolvată în 
decembrie 1811 prin crearea unui oficiu cu un capital autorizat de două milioane de 
ruble 61. În timpul lui Alexandru I au avut loc schimbări destul de semnificative în 
vederea eficientizării circulația monetare și îmbunătățirii sistemului organizațiilor 
comerciale de credit din Imperiul Rus. Pentru prima data au fost create organisme 
specializate pentru reglementarea activităților bancare și de credit, primul dintre care 
a fost „Comisia pentru rambursarea datoriilor publice”, creat în 1810 62. De asemenea, 
la 2 aprilie 1812 a fost emis manifestul țarului Alexandru I prin care se anunțau noi 

58 Relațiile externe ale Țării Moldovei în documente și materiale (1360-1858). Ediția a III-a, revăzută 
și adăugată, Chișinău, Editura Cartdidact, 2020, p. 157.

59 П.П. Свиньин, Описание Бессарабской области, 1816, în: ЗООИД, т. VI, 1867, c. 201-202.
60 În Țara Moldovei băncile lipseau, banii necesari erau împrumutați de la persoane particulare, în 

temei turci (Laurențiu Rădvan, Cu privire la cămătarii turci din orașele Moldovei și practicile lor 
(a doua jumătate a secolului XVII – a doua jumătate a sec. XVIII)) (https://www.researchgate.net/
publication/303919767_Cu_privire_la_camatarii_turci_din_orasele_Moldovei_si_practicile_lor_a_
doua_jumatate_a_sec_XVII_-_a_doua_jumatate_a_sec_XVIII_On_Turkish_money_lenders_from_
the_Moldavian_towns_and_their_practices_seco).

61 Л. В. Суни, Великое княжество Финляндское. Первые шаги автономии, Петрозаводск: Изд-во 
ПетрГУ, 2009, с. 21 (http://militera.org/books/pdf/common/suni_lv01.pdf) (accesat 14.03.2022).

62 А.Н. Гурьев, Очерки развития кредитных учреждений в России, СПб., 1904, c. 16-17 (https:// 
viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003720452?page=11&rotate=0&theme=white) (accesat 
14.03.2022); Топорнин Николай Борисович, Некоторые исторические аспекты организа-
ционно-правового развития банковской деятельности в Российской империи, în: «Право и 
государство: теория и практика». 2017, № 5 (149), c. 45.
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înlesniri nobilimii 63. Dar în Basarabia, sistemul bancar pătrunde mult mai târziu. 
Așa, sucursala Chișinău a Băncii de Stat a Imperiului Rus a fost înființată abia în 
anul 1864 64 ca urmare a decretului țarului Alexandru al II-lea din 20 decembrie 
1863 65. Ulterior, pe 31 august 1872 a fost aprobat Statutul băncii agricole Basarabia-
Taurida, iar activitatea băncii a început pe 30 octombrie același an 66. Societatea de 
credit orășenească din Chișinău începe să activeze din anul 1899 67.

Proiectul boierilor moldoveni mai solicita libertatea pentru ca „velnițele 
de rachiu de pâine”, să activeze așa cum activau ele și în Podolia și să fie permis 
exportul producției peste hotare. Exemplul Podoliei nu a fost invocat de către boieri 
întâmplător. Podolia a fost anexată la Imperiul rus în anul 1793 și prin Ucazul din 
1 mai 1795 a fost creată gubernia Podolia 68. Pe 5 iulie același an Podolia a fost 
transformată în namesnicie 69, iar prin Ucazul Senatului din 15 ianuarie 1798 i-au fost 
confirmate statele 70. În gubernia Podolia a fost introdusă administrația rusească, dar 
țărănimea a rămas în șerbie, în schimb au fost luate toate măsurile ca uniații să treacă 
la ortodoxie 71. Pavel I a slăbit puțin presiunea în regiunile nou anexate de la Polonia, 
a acordat unele drepturi șleahtei polone (martie 1797) și a restabilit administrația 
internă și procedura judiciară lituano-polonă, toate funcțiile în administrație, 
superioare și inferioare, au fost ocupate de polonezi 72. La rândul său, Alexandru I 
a restabilit administrația polonă aproape în întregime73. O particularitate importantă 

63 Г.В. Носова, К вопросу о денежной системе России в 1812 году (http://www.reenactor.ru/ARH/
PDF/Nosova.pdf) (accesat 14.03.2022).

64 Владимир Тарнакин, Татьяна Соловьева, Бессарабские истории. Историко-краеведческие 
журналистские расследования, Editura Pontos, Chișinău, 2011, c. 128.

65 ПСЗРИ, Собрание 2, т. XXXVIII, CПб., В типографии II Отделения Собственной Е.И.В. 
Канцелярии, 1866, с. 305.

66 Я.И. Печерин, Исторический обзор правительственных, общественных и частных кредитных 
установлений в России», СПб., 1904 г., c. 44. (https://special.minfin.gov.ru/ru/document/?id_4= 
130719-rossiya._ministerstvo_finansov._obshchaya_kantselyariya_ministra_finansov._pecherin_ya.i._
istoricheskii_obzor_pravitelstvennykh_obshchestvennykh_i_chastnykh_kreditnykh_ustano) (accesat 
14.03.2022).

67 Ibidem, c. 38.
68 ПСЗРИ, т. 23, cобр. I, c. 691-692. Conform unor interpretări, prin actul din 5 mai 1795 voievodatele 

Podolia și Brațlav au fost transformate în область (regiuni), prin actul din 22 mai același an au 
fost transformate în наместничество (namesnicii), iar prin ucazul țarului din 12 decembrie 1796, 
au fost formate guberniile Podolia și Volânia (М. Симашкевич, Историко-географический 
и этнографический очерк Подолии. В: «Сборник сведений о Подольской губернии», в. 1, 
Каменец Подольск, Типография Подольск. Губернск. Правл., 1880, c. 9-10) (http://book-olds.ru/
BookLibrary/32000-Podolskaya-gub/1880.-Sbornik-svedeniy-o-Podolskoy-gubernii-vyipusk-1-y.
html) (accesat 09.03.2022).

69 ПСЗРИ, т. 23, собр. I, c. 728.
70 ПСЗРИ, т. 24, cобр. I, c. 279-280.
71 П.Н. Батюшков, Подолия. Историческое описание, СПб., Типография Высочайше утвержден-

ного Товарищества «Общественная Польза», 1891, c. 207-218 (http://starieknigi.info/Knigi/B/
Batyushkov_P_N_Podoliya_Istoricheskoe_opisanie_1891.pdf ).

72 Ibidem, c. 218.
73 Ibidem, c. 223.
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a guberniei Podolia a fost că ponderea proprietăților de stat aici a fost cea mai mică 
în comparație cu alte provincii ucrainene (cca 8%). Cota proprietății private a atins 
90%. În provincie existau peste 2.000 de moșii ale proprietarilor74. Nu este exlus 
faptul că boierii sperau la o așa stare de lucruri și în Basarabia.

Începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea autoritățile țariste acordau 
o atenție deosebită vânzării băuturilor spirtoase, fiindcă acestea aduceau un venit 
destul de apreciabil visteriei. Deja pe 1 august 1765 era adoptat Statutul privind 
distilarea spirtului în care se sublinia că vânzarea băuturilor spirtoase este prerogativa 
statului75. Pentru a avea un venit cât mai bine asigurat, în anul 1767 sutoritățile țariste 
au decis să treacă la sistemul de otcup, sistem care a funcționat în anii 1767-1819. 
Otcup-ul era, un sistem de colectare a impozitelor și a altor venituri ale statului nu 
direct de către organele guvernului, ci prin intermediul persoanelor fizice cărora, 
pentru o sumă convenită de acestea, li se acordă dreptul de a colecta impozite sau 
de a primi venituri76. Un alt document important a fost Statutul despre vin din 17 
septembrie 1781, care permitea guberniilor de la hotar vinderea băuturilor alcoolice 
peste hotare, fie că era produs la întreprinderile de stat, fie la cele particulare77. 
Anexând Podolia, Ecaterina a II-a a manifestat un interes deosebit pentru producția 
de rachiu de aici. Prin rescriptul adresat guvernatorului Krecetnikov pe 8 decembrie 
1792, acestuia i se poruncea să adune informații detaliate în ce temei în acele locuri 
se vinde vinul și la ce preț78. Cu alte cuvinte, la Peterburg se știa despre tradiția locală 
din Podolia de a vinde rachiul și evident, țarismul urma să obțină beneficii din această 
îndeletnicire. Krecetnicov confirma această stare de lucruri. În adresarea lui către 
autoritățile mai inferioare din Podolia (31 martie 1793) se sublinia că cârciumile 
orânduite în satele din această regiune, aduc venitul principal proprietarului și ele 
urmau să fie păzite la trecerea detașamentelor de ostași ruși prin aceste sate79. De 
asemenea, în modelul formularului „Borderou” elaborat de autoritățile țariste pentru 
evidența locuitorilor voievodatului, orașului, orășelului etc., se indica și la aceea ca 
să se fixeze venitul de la vânzarea vinului, persoana respectivă, după ce lege sau 
privilegiu, a obținut dreptul de vânzare etc.80.

În aprilie 1793 autoritățile țariste erau atenționate de nobilimea locală că Podolia 
se învecinează cu Haliciul, iar nobilii locali trebuie adesea să meargă acolo pentru 

74 С.А. Борисевич, Поземельные отношения в Подольской губернии 1793-1861 гг. Aвтореферат дис. 
... кандидата исторических наук : 07.00.02, Днепропетровск, 1992, c. 11. (https://cheloveknauka. 
com/v/435636/a?#?page=4) (accesat 25.03.2022).

75 ПСЗРИ, т. 17, с. 198 și urm.
76 Ш. Мухамедина, Акцизы и винная монополия в Российской империи, с. 81 (https://cyberleninka.

ru/article/n/aktsizy-i-vinnaya-monopoliya-v-rossiyskoy-imperii/viewer) (accesat 25.03.2022).
77 Устав о вине. 17 сентября 1781, în: ПСЗРИ, т. 21, собр. I, СПб., 1830, с. 248-271.
78 Материалы для истории Подольской губернии. Б.М., 1885, c. 14 (https://rusneb.ru/catalog/ 

000199_000009_003547172/) (accesat 25.03.2022).
79 Ibidem, c. 39-40.
80 Ibidem, c. 53.
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afaceri. Până acum, pașaportul eliberat de autoritățile locale era suficient pentru a 
trece hotarul. În atare situație se solicita ca acestă ordine să fie păstrată pentru viitor. 
Răspunsul autorităților țariste a fost pozitiv: pașapoartele eliberate de către autoritățile 
locale vor continua să servească locuitorilor pentru libera circulație în Halici81.

Acestea ar fi motivele pentru care boierii din Basarabia invocau în proiectul 
lor exemplul Podoliei: înlesnirea procesului de traversare a graniței și vânzarea 
liberă peste hotare a rachiului produs în noua gubernie a Imperiului rus, ar fi sporit 
substanțial veniturile nobilimii locale.

În sfârșit, ultima cerință a boierilor din acest proiect, făcea referință la vechile 
legiuiri din Țara Moldovei, care pe parcursul timpului, adică în timpul suzeranitățoii 
otomane, nici de Poartă nu au fost schimbate. În cazul concret de față este vorba 
de faptul că în componența Divanului domnesc al Moldovei, mitropolitul a fost 
membrul „cel întâi”, în ce privește deciziile de judecată și „sfaturile celi obștești 
ale pământului”82. Boierii solicitau ca lucrurile să rămână neschimbate și în această 
privință. Și în acest caz, informația obținută de P. Svinin de la boierii moldoveni și 
plasată în descrierea sa, este foarte importantă. Numitul autor atestă că biserica din 
Basarabia este în dependență deplină de Sinod, se conduce de aceleași reguli care 
sunt determinate de regulile de bază civile și ecleziastice rusești, totuși mitropolitului 
i se permite să se adapteze la obiceele locale, esența cărora, preciza P. Svinin, constă 
în aceea că mitropolitul eparhial se „onorează ca tatăl și protectorul națiunii” 83.

Concluzii
Scarlat Sturza și Ilie Catargi erau reprezentanții boierimii care pledau pentru 

menținerea în Basarabia a legilor și obiceelor locale. Evident, în condițiile când 
Țara Moldovei a fost ruptă în două și regiunea dintre Prut și Nistru a devenit parte 
componentă a Imperiului rus, realizarea programului întocmit de către boieri la 1793 
nu era o sarcină dintre cele mai ușoare. Posibil, asupra lui S. Sturza să se fi făcut 
presiuni, pentru ca dânsul „benevol” să renunțe la atribuțiile sale în folosul „rudei”, 
care între timp devenise Ivan Harting. Reprezentant fidel al țarismului, acesta pleda 

81 Ibidem, c. 72.
82 Conform lui Dimitrie Cantemir, în compartimentul Scaunul de judecată al domnului, mitropolitul ocupa 

locul cel mai de cinste (De partea stângă, care după obiceiul tucilor este socotită la moldoveni mai de 
cinste decât cea dreaptă, este jilțul mitropolitului... după ce se ascultă părerile tuturor, dacă acuzatul e 
socotit vinovat, domnul întreabă pe mitropolit ce pedeapsă i se cuvine după legile civile și bisericești. 
Mitropolitul mai întâi citește textul legii, iar apoi invocă îndurarea domnitorului, căruia nimeni nu-i 
poate pune limite, ceea ce boierii fac câteodată ...). (Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Editura 
Academiei Republicii Socialiste România, București, 1973, p. 251, 253). Despre procedura de judecată 
la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul celui de al XIX-lea în Moldova a se vedea și Cătălina 
Chelcu, Fapta și circumstanțele vânzare. Contribuții privitoare la pedepsire (Moldova, sfârșitul 
secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea) (https://www.academia.edu/33444220/FAPTA_ 
%C5%9EI_CIRCUMSTAN%C8%9BELE_SALE_CONTRIBU%C5%A2II_PRIVITOARE_LA_
PEDEPSIRE_MOLDOVA_SF%C3%82R%C5%9EITUL_SECOLULUI_AL_XVIII_LEA_%C3%8
ENCEPUTUL_SECOLULUI_AL_XIX_LEA) (accesat 10.03.2022).

83 П.П. Свиньин, Описание Бессарабской области, 1816, în: ЗООИД, т. VI, 1867, с. 208.
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pentru înlocuirea ordinii existente anterior și introducerea legislației ruse în Basa-
rabia, ceea ce, de fapt, era și scopul ascuns al țarismului.

 Pe la sfârșitul lunii octombrie – începutul lunii noiembrie 1813 boierii locali 
din Basarabia și-au manifestat deschis indignarea față de Harting și au solicitat ca 
în calitate de conducător civil al regiunii să fie numit Ilie Catargi. Evident, în atare 
situație, Ilie Catargi, un alt semnatar al scrisorii din 1793 și care pleda, așa ca și 
Scarlat Sturza, pentru menținerea legilor și obiceiurilor locale, nu avea nici o șansă 
să vină în fruntea Basarabiei. Pentru a nu acutiza starea de lucruri, țarul l-a lăsat 
pe Ivan Harting în funcția de vechil al său în Basarabia, dar nu a susținut intențiile 
acestuia de a introduce imediat legislația rusă aici.

Ajuns în calitate de vechil al țarului Alexandru I, în februarie 1814 Hartihg 
propunea acestuia un proiect de reorganizare a administrației Basarabiei în care a 
denigrat totalmente starea de lucruri de aici (locuitori amorali, lipsa legilor etc.), 
invocând descierile făcute de „patrioții încercați ai Rusiei” și nominalizându-i pe 
generalul Alexandru A. Prozorovscki și senatorul Serghei S. Kușnikov 84. Propunerea 
de a organiza două cancelarii, una cu cinovnici ruși și alta cu cinovnici moldoveni 
și, de asemenea, introducerea legislației rusești în unele domenii importante cum ar 
fi cel cadastral, era apreciată de boierii din Basarabia un pericol real de rusificare a 
locuitorilor.

În atare situație, în iulie 1814 boierii au prezentat proiectul lor de organizare a 
Basarabiei și au continuat tradiția expusă în proiectele anterioare, începând cu 1656  – 
otomanii, cu toate că au încălcat obligațiile luate, au respectat limba vorbită în Țara 
Moldovei, legile și obiceiurile locale. Și chiar dacă în Țara Moldovei sunt unele 
„hotărâri împotriva dreptății”, acestea au fost făcute de către vremelnicii stăpânitori, 
grecii, care, fie că nu știau obiceiurile țării, fie că aveau interese particulare, fie „din 
fireasca los scăpare”, au primit unele decizii nedrepte. Boierii propuneau crearea 
unui comitet local, care să studieze bine legile și să le înlăture pe cele nedrepte.

Boierii sunt categoric împotriva folosirii în Basarabia a limbii ruse și „limbii 
moldovenești”, pronunțându-se doar pentru „limba moldovenească”.

Cu toate că autorii proiectului condamnă „jugul otomanicescu”, pentru că de la 
un timp ei au adus în fruntea țării greci, pe care i-au îndemnat „a împila toate stările”, 
boierii au beneficiat și de unele lucruri bune din partea otomanilor, pe care le aduc la 
cunoștința țarului: stăpânirea nestingherită asupra moșiilor, țiganilor, podurilor peste 
ape, vinderea băuturilor, alte obiciuri și privilegii, așa ca și dvorenii din Rusia, vânzarea 
roadelor pământului și a animalelor, menținerea rolului avansat al mitropolitului în 
procesele de judecată etc., de toate acestea s-au bucurat anterior, sub „jiugul ocârmuirii” 
otomane, și exprimă speranța că dacă acestea au fost lăsate de către otomani, atunci sub 
străpânirea țarului ei așteaptă „mai cu prisosință” păstrarea acestora.

84 Материалы для новейшей истории Бессарабии, în: «Записки Бессарабского Статистического 
Комитета», том III, 1868, c. 142-143.
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ANEXE
Anexa I

Scrisoarea boierilor moldoveni către țar 
(octombrie-noiembrie 1813-?)

Милостивѣйшій Монархъ, Человѣколюбивѣйщій и Всемилостивѣйшій 
Императоръ! Прости дерзновенно вѣрноподданныхъ Твоихъ, къ Тебѣ прибѣга-
ющихъ, и не отвергни слезъ нашихъ до того времени, пока депутаты православ-
наго народа Бессарабской области, человѣколюбіемъ Твоимъ присоединеннаго 
къ пространнѣйщей Имперіи Твоей, удостоятся предстать Августейшему 
Престолу Твоему и повергнутся къ священнымъ стопамъ Твоимъ съ вѣтвями 
радости и ваіями вѣрности и покорности, – обрати отеческій взоръ Твой на насъ 
недостойныхъ и не отврати слуха Твоего отъ гласа православнаго народа, тако 
вопіющаго къ Тебѣ: 

утверди, Великій Государь, благоденствіе наше, даруй намъ ненаруши-
мость обычаевъ и законовъ нашихь, излей милость сію на насъ по великодушію 
и человѣколюбію Своему, и ежели достигли слуха Твоего представленія 
по нѣкоему неблагожеланію къ жребію нашему, отсюда учиненныя къ 
Министерству Юстиціи, якобы молдаване не имѣютъ законовъ, якобы они по 
при родѣ склонны къ худымъ поступкамъ и якобы нужны законы для наказанія 
преступленій ихъ, то яви милосердіе Твое къ намъ, Августѣйшій Монархъ, 
отврати слухъ Твой отъ недобромыслящихъ намъ и вонми гласу нашему, что 
молдаване суть исполнены вѣрности къ Тебѣ;

молдаване, будучи еще подъ тиранскимъ правленіемъ Оттоманской Порты, 
съ нетерпѣніемъ ожидали нынѣщняго своего счастливаго жребія, чтобы 
сдѣлаться подданными Твоими, чтобы имѣть единаго Бога на небесѣхъ и еди-
наго Православная Императора на землѣ;

молдаване нынѣ въ радости духа восклицаютъ, что они, наконецъ, обрѣли 
то на землѣ, о чемъ умоляли небо; 

и дворянскіе роды, не бывъ подвержены тѣлесному наказанію во время 
оттоманскаго ига, надѣются, что и нынѣ отъ того свободны будутъ.

Безпредѣльныя милости Твои, оказанныя намъ по присоединеніи края 
сего предоставленіемъ намъ обычаевъ и правъ нашихъ, коими пользуемся мы 
около четырехъ вѣковъ, рождаютъ вь насъ смѣлость обратиться нынѣ къ Тебѣ, 
Милосерднѣйшій Монархъ, яко къ земному Отцу своему, и съ умиленіемъ и съ 
слезами умолять о нижеслѣдующемъ: 

дабы мы не могли быть удалены и отчуждены отъ законовъ нашихъ до 
того времени, пока Всемилостивѣйше устроено будетъ, вмѣсто нынѣшвяго 
временнаго, непремѣнное на правахъ нашихъ въ здѣшней области правлепіе; 

соблаговоли, Великій Государь, чтобы Митрополитъ и Архипастырь нашъ 
былъ и нынѣ, какъ и прежде, съ самаго начала Молдавіи, и начальникомъ 
Церкви, и первоприсутствующимъ въ первомъ судебномъ мѣстѣ, потому что 
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сіе есть коренной и естественный законъ Молдавіи, а равно по благосердію 
Твоему даруй намъ, Августѣйшій Монархъ, гражданскаго правителя для области 
сей изъ природныха молдаванъ, мужа испытанной вѣрности къ Вашему 
Импера торскому Величеству, которому были бы извѣстны здѣшнія дворянскія 
фамиліи, обычаи и законы наши и смежныхъ намъ странъ; 

поелику, не имѣя нынѣ такого правителя, будучи отчуждены со дня на день 
отъ обычаевъ и законовъ нашихъ и усматривая вводимыя положепія, для насъ 
необыкновенныя, мы и братія наша приходимъ въ страхъ и лишаемся надежды 
на будущее благоденствіе и покровительство, тѣмъ болѣе, что видимъ странныя 
представленія къ Министерству Вашего Императорскаго Величества на счетъ 
характера нашего. 

Сжалься, Милосерднѣйшій Монархъ, надъ слезами нашими, и какъ здѣсь 
находится достойная особа изъ первѣйшихъ молдавскихъ дворянскихъ родовъ, 
мужъ украшенный сѣдинами и имѣющій совершенное свѣдѣніе о всемъ томъ, 
что относится къ здѣшпему краю, который, будучи православный и боящійся 
Бога христіанинъ, съ давнихъ временъ имeетъ счастье быть подданнымъ Вашего 
Императорскаго Величества, генералъ-маіоръ и кавалеръ Илья Филипповичъ 
Катаржи: то въ отраду и успокоеніе душь нашихъ яви Высочайшее благоволеніе 
Твое къ намъ, Великій Государь, назначеніемъ его въ гражданскіе правители 
области нашей. 

Сего просятъ отъ Тебя, Милосерднѣйшій Монархъ, единымь гласомъ всѣ 
обыватели здѣшоіе, сего они ожидаютъ отъ щедроть и человѣколюбія Твоего; 
и для сего мы, именемъ Вашего Императорскаго Величества, со слезами 
просили духовнаго отца нашего, Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита, 
Архипастыря своего, принять отъ насъ сіе всеподданнѣйшее наше прошеніе и 
повергнуть оное къ подножію Престола Вашего Императорскаго Величества.
După: Д. Щеглов, Участие митрополита Гавриила в гражданском устройстве 
Бессарабии, КЕВ, 1902, № 17, c. 367-369. Autorul indică sursa de unde a luat acest 
document: Бессарабский областной архивъ. Дело 1814 г., № 45, л. 5-6.

Anexa II

Proiectul boierilor moldoveni din 5 iulie 1814 
pentru organizarea civilă a Basarabiei

Iubitorule de oameni, avtocrator!
Blagoslovitule stăpânitoriule, înparat!

Parte din Eparhia Moldaviei cia locuită de supușii tăi credincioși moldoveni, 
unită cu pământul cel roditoriu și încă (... loc deteriorat; cuvintele restabilite se redau 
în paranteze patrate – nota O.-P.) lipită acum către lățitu stăpânirii înpărăției Voastre 
prăznuiește soarta norocirii sale, pentru că s-au învrednicit a fi supt schiptrul Măriei 
Tale. Căci aceasta au cerut din ceriu, aceasta au aflat astăzi pe pământ. Înflorirea 
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acestui obosit norod, locuința câmpilor acelor roditoare, vacul cel aurit acestor ce 
trăim, de la cine altul să-l așteptăm decât de la tine, iubitoriule de oameni? Aici a ta 
este lucrarea mântuirii, a ta este proslăvire, ai tăi sântem. Tu ne-ai scos din jugul oto-
manicescu, sângile oștilor tale și a strămoșilor voștri s-au vărsat pentru noi. Tu știi, noi 
nu cunoaștemcele ce trebuiesc nouă pentru buna vețuire și pentru temeinica năzuire a 
niamului creștinesc către noi, încă ce va face o turmă creștinătate și cu păstorul înpărat 
și părinte a creștinilor. Nu vom greși dar a cerede la părintele nostru cel pământes-
cucâte cuvântăm că ne trebuiescu, ca să nu greșim tăcând, și să auzim cuvântul cel 
asemănatcu cerescul înpărat. „Cereți și veți afla, bateți și [vi] s-a deschide vouă”. Iată 
bătrânii, tinerii, pruncii și tot norodul după mântuirea nevredniciei lor însemniază 
aceste de mai jos cu lacrimi [și] rugăciuni, iar tu, ziditoriul mântuirii, cu noianul în-
durării tale, zi numai un cuvânt după neasemănata ta bunătate, ca să fie pentru aceste 
ceia ce te va năstăva ceriul și iată vom rămâne fericiți, și rugile moldovenilor ce te-au 
întovărășit pururise vor sui până la ceriu pentru proslăvirea ta vecinică.

1-tăi. Sâlniciile jiugului acelui de alt niam și vremelniciia ocârmuitorilor dom-
nilor greci, pe care Poarta Otomanicească după vremi rânduie în Moldova și de către 
care ei erau îndemnați a înpila toate sterile și, mai vârtos, a supune supt greutăți 
nesuferite pe norodul acel prost cu biruri nenumărate, sânt cunoscute măririi voastre 
și pentru aceasta nici le vom adduce întru pomenire. Căci iată din obidă în bucurie și 
din necazzuri întru odihnă se află, petrecând obositul norod a jblastelului Basarabiei, 
cu ertaria ce li s-au făcut de către a Voastră îndurare a birurilor și a havalelilor pe 
vreme de trei ani, după a cărora împlinire nici nu rțmâne îndoire de o revărsare plină 
de milostiviri a părintelui Înalt închipuită cu staria și putința supușilor săi credincioși.

2-le. Norodul Moldaviei din învechită vreme hără acumau avut legiuiri a se 
judeca de către ocârmuitori după obiceiurile și împrejiurările Patriei lor. Și acele 
după vremi hotărâri [ale] jiudecăților, care s-au făcut cu sfatul obștesc a[l] pământeni-
lor și s-au întărit de către Stăpânitoriul “Țării se socotescu niște pravile nestrămu-
tate, fiind [pe]ntru tot feliul de pricini hotărâri pământești și legiuiri. Afară numai 
de [î] nchipuirile întru pășire peste pravilele [pă]mântului, acele care de la o vreme 
de[când] Poarta au obicinuit a triimite [d]omni Moldaviei din greci; unii din[tr]u 
aceia pentru neștiința obiceiurilor [și] pentru sfârșiturile lor cele parti[cul]arnice ca 
niște străini și vremelnici [st]ăpânitori.

Iară alții din fireasca [lor scă]pare către cugetările celi nedrepte au făcut și 
hotărâri împotriva dreptății și se află stand pentru aceiaș pricină unele din hotărâri 
nedrepte, iar altile pravile și legiuiri drepte. Fii milostiv a hotărâ, ca giudecățile 
pământului să fie după legiuirile celi drepte și acele să rămâe următoare, alegându-se 
de un comitet pământescu din cele mai alese personae, cu frica lui Dumnezeu și întru 
supunere cugetului celui bun, arătându-se mai întâi la pragul monarhicescului vostru 
pristol și mai în urmă obștiei. Iar cele nedrepte să se curățeși să se depărteze, ca să se 
ridice negura întunericului nedreptății și să rămâe norodul cel supus ție, iubitoriului 
de dreptate, înzestrat cu pravilele dreptății cele învechite a pământului, și să știe 
fieștecare îndatoririle jiudecății de a nu greși întru păzirea cuviinței.
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3-le. Prin pontul al 19-le a acei în scris vremelniceștiobrezovanii făcute de către 
D[omnul] Admiral Ciceagov pentru închipuirea ocârmuirii oblastului Basarabiei ce 
cuprinde, ca toate pricinile întru această Eparhie să se caute și să se pue în lucrare 
în limba rosienească și moldoveniască a pământului. Acest de pe urmă cuprinzetoiu 
de milostivire priveleghiuri de a se căuta toate pricinile în limba moldoveniască 
a pământului, fie îndurarea ce înaltă [a M]ăririi Voastre a se întări spre a păzi 
pentru de-a purure, căci toate arhivele Moldaviei nu sânt într-altă limbă decât în 
dreaptă limba moldoveniască. Toate documenturile pentru moșii [și] pentru feliuri 
de jiudecăți și învoele [sânt] alcătuite numai în limba moldovenească. Tot norodul 
aceștii oblasti [nu] are înțelegere altei limbi decât a Patriei sale. Așadar fiind, dacă 
[pri]cinile ce vor căuta într-altă limbă [m]ulți dintre noi putem pierde dreptu[ri]le 
noastre, neputând bine a le discoperi în limba necunoscută nouă. Mulți [pot] căde 
în feliuri de învinovățiri, iscălind documenturi pe care nu le înțelegem, și multe din 
documenturile ce avem vor lua prefacere în puterea cuvintelor, când se vor tălmăci 
într-altă limbă. Adevărul acesta mai înainte l-au cunoscut pătrunzătoarea înțelepciune 
a iubirii voastre de oameni și au dăruit și megieșilor noștri și altor noroade, care cu 
puterea nebiruitelor arme a pravoslaviei s-au supus Monarhicescului Vostru schiptru 
a se ocârmui în limba Patriei lor. Cu asemine nemărginită milă ne rugăm să fim și 
noi împărtășiți.

4-le. De vreme ce și ființa ocârmuirii dinlăuntru a părții aceștie ce atinge de 
odihna și buna petrecere a obștiei norodului acestuie, care s-au învrednicit a fi supus 
ție cu norocire, apoi alcătuiria obrezovaniei vremelnicești făcută de mai înainte de 
D[omnul] politicescul gubernator Sturza, neavând pre larg a sa lămurire după toată 
închipuirea pravelilor și a obiceiurilor pământului, pe când tu, iubitoriule de oameni, 
te-ai îndurat a ne le dărui. Fii milostiv a se hotărâ o închipuire potrivită cu această 
pământiască împrejurare și prin îndatoriria pământenilor lucrători și ispravnici, [din] 
care, putem, zice, că se va prici[n]ui mulțîmire, liniștire și bună vețuire norodului 
tău, dându [o] milostivnică hotărâre și pentru această închipuire.

5-le. Norodul cel prost al Moldaviei este acum de la o epohie [m]ai mult decât 
un vac slobod de supunire robiei către stăpânii moșiei, rămâind numai cu o îndatorire 
a unor zile lucrătoare pe un anu către stăpânii moșiilor, iar nu-i să fie supt supunire 
coronii. Este adevărat și se dovedește cu docu[men]turi vrednice de credință, că mai 
[înainte] lăcuitorii proști era creposnâe a stăpânilor moșiilor, numindu-se vecini. 
De la o vreme vecinii sau robii s-au prefăcut întru slobozire, dându-se niamului 
boerescu spre răsplătire ridicării vecinilor și spre împliniria slujbii – oameni de 
slujbă supt numire de scutelnici. Iar zile lucrătoare de la familiile celor proști, ce 
lăcuiau în sat, câte 24 zile pea nu din învechime. Scutelnici după vreme s-au mai 
adaos la fieștecare cin și încă mai înainte de trecuta oștire s-au rânduit niamului 
boerescu peste scutelnici, breslași și slugi. Însă scutelnicii și breslașii, plătind birul în 
bani la stăpânire, erau scutiți de sarcina havalelilor, iar slugile nu plate nici bir și din 
adunaria banilor birului visteriei țării întorce boierilor câte doi lei pentru fieștecare 
scutelnic pe lună. Iar din hotărâria ce învechită de a lucre fieștecare gospodariu câte 
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24 zile pea nu s-au prefăcut de la o epohi necunoscută numai câte 12 zile, sugând 
sâlnica ocârmuire puterile lăcuitorilor proști a rămâne pentru dările și havalile cele 
asupritoare, obida stăpânilor. Așadar, numai 12 zile se află acum pentru stăpânii 
moșiilor înscris, iar apoi în obiceiuri [în] zile de clăci și întocmiri de iazuri, peste 
îndatoriria zeciuelii de fân, și din semănăturile lor încă maid au lăcuitorii.

Credincioșii și supușii Măriei Voastre pome[șci]ci nu că doar cugetează împilare 
patrioților săi, lăcuitorilor proști, sau că socotește că mai multă este paguba stăpânilor 
cu pășune vitelor și cosirea fânului pentru dânsele, care se îndatoresc a le da lor, 
dar numai neajungerea slujbii cei fără îndestulare, care se mărturisește din însuși 
ființa alcătuirii aceștia [ai]ci, după aceasta și pricinuirile ce […] toată zioa, că nici 
stăpânii moșiilor știu câte zile se cuvine a cere de la un gospodariu. Nici lăcuitorii 
cunoscu datoria lor cia adevărată către stăpânii moșiilor, penrtru că lucrul acel ci era 
îndatoriți a-l face în fieștecare zi din 12 zile a anului era piste putință a-l săvârși întru 
o zi, iar clăcile și strângerile dijmurilor la unele locuri era obicinuite, iar la altele 
neobicinuite. Pentru aceasta și acel mai di pi urmă domnu al Moldaviei, ci au fost 
mai înainte de războiul cniazului mărit, cu sfatul de obștie a mitropolitului țării și a 
toată boierimia au făcut testament, ca slujba țăranilor către stăpâni să nu fie în zile, 
ci să se alcătuiască în hotărâte măsuri de pământ: cât să are, cțt să prășască, cât să 
cosască, cât să săcire și cât să clăcuiască. Cumpănită ace îndatorare – mai mult de 30 
zile, însă, nu au apucat a pune în lucrare testamentul Acela, fiind trecut și în cnișile 
țării. Spre a se păzi dar cumpăna dreptății și spre a lipsi tot feliul de prigoniri între 
stăpânii și lăcuitorii moșiilor, Îndurarea Ta, stăpânitoriule înparat, va hotărî soarta 
aceasta, căci supușii tăi de la hrănitoarea Voastră hotărâre [și] cei mari și cei mici 
se vor socoti no[ro]ciți documentul de 24 zile, [cum]au fost din vechime pea nu, se 
alăturiază [cu co]pia hrisovului domnului Moruz. Și aceia [amândo]uă nu s-au lăsat 
a nu se pune aice; amândoî aceatia au fost unite. Cu scutelnicii, breslașii și sluji se 
aduna la 145 la un boier de triapta întăi și după analoghie, cu scăderi în cele mai jos 
trepte. Oricare dintre aceste doî, sau măcar și lipsind scutelnicii, breslașii, cu vre-o 
adăogire de zile lucrătoare pentru dânșii, atât cât va fi împărăteasca voastră hotărâre, 
noi vom fi mulțumiți. Iar ca să arăte cugetul [n]ostru că este asemănat după buna 
vo[ia] ta și că o cerere ca aceasta o facem nu numai pentru adevărata trebuință a 
slujbii caselor boierești, zicem, îndurătoriule, că și 12 zile pea nu ne-am mulțumi a 
ne sluji sătenii noștri pentru că șed pe moșii. Dar cu hotărâria ce înaltă, să fie și ei 
îndatorați măcar în asemenia urmare a părții din Moldavie, ci se stăpânește de către 
Împărăția Austriei, supt numire de Bucovina, unde tot 12 zile s-au închipuit fără 
plată, iar apoi cu plată de 20 bani lucrează omul pe jos și 40 bani – omul cu carul și 
boii săi la orice slujbă ar avia stăpânul moșiei în sat supt neapărată îndatorire.

Oricum de la Voi, premilostive, cerim măsurile înlesnirii viețuirii dvorenilor cu 
îndatoriria semenilor noștri după oricare chip de mai sus, lipsind măcar și scutelnicii 
și breslașii, și rămâind numa slugile pentru văduvile și scăpătatele familii, care nu 
au nici moșii, ca să nu fie silite a duce lemnele și apa cu spatele lor. Dupătoate 
fii milostiv în urmarea obiceiului vechiu a[l] pământului de a se hotărî înalt, a nu 
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fi volnici nici lăcuitorii unui sat a se strămuta la altul, nici a se lăcui nelăcuința 
câmpiilor Basarabiei cu râsâpiria satelor, pentru că această bună rânduială s-au păzit 
și până acum.

6-le. Moșiile, țiganii, podurile pe la trecerea apelor, [vinderea] în zile băuturilor 
satelor noastre au fost și [mai] înainte în deplina stăpâniria noastră lăsate de către 
ocârmuiria otomaniciască, acum dar, mai ales, supt stăpâniria îndurării Voastre 
mai cu prisosire așteptăm milostivitoaria întărire, ca să fim feriți [de]tot feliul de 
strâmbătate, bucurându-ne [de] stăpânirea averilor noastre fără cât de puțină rușuire, 
atât acei ci avem întregi moșii, cât și acei care avem moșii răzeșaște, precum vedem 
cu norocire stăpânind supușii Măriei Voastre din megieșitele gubernii.

7-le. De vreme ce cu milostivire ni s-au dăruit de către Mărirea Voastră [pri]
vileghiile, obiceiurile și pravillile noastre, apoi îndrăznim cu adâncă supunire a 
adduce către îndurarea Înaltei Voastre socotiți, că precum întru toate noroadele, 
asemine și norodul Moldaviei, au fost și sânt stări cu osebite privileghii, adică 
pronomion dvorenilor Moldaviei, sânt asemînate cu privileghiile dvorenilor din 
Rosiia: precum câștigarea cinurilor, neatîrnaria și nesupuneria lor și a averii cei 
mișcătoare și a cei nemișcțtoare supt nici un feliu de dare; împărtățiria ce subt 
schimbate numiri au fost la închipuiria ocîrmuirii dinlăuntru, pentru că toate pricinile 
ci să atingu de obștie nu se hotără întru alt chip în Moldavia deccât prin a dvorenilor 
în scris prestavlenie către oblăduitoriul țării supt nume de obștiască anaforă. Și spre 
înconteniria prelungirii zicem, că privileghiile acele ce dvorenii Rosiei au cuprinse 
în Dvorianscoi gramata, cu asemănare le-au avut dvorenii MOldaviei din vechiu, pe 
care te-ai milostivit a nele dărui și pe care cu supușenie se roagă să le întărești. După 
aceștiia sânt și alte stări, care de au și fost supuși și ei, și averile lor supt osebite dări, 
dar au avut o abatere și privileghii prin documenturi de la domni. Fii milostiv a hotărî 
să se păzască nestrămutat privileghiile acestia ci se cuprind în docu[me]nturile mai 
sus pomenite, pe care [le] ave în mânile lor acei ci vor arăta cu dânsele întru cuviințe, 
rămâind [s]upuși în rânduelile acele, care și pără a[cum] le-au avut cu nestrămutare.

8-le. Norodul Moldaviei de la începutul său nu au avut alte obicinuințe decât 
numai lucraria pământului și țineria vitelor: vaci, oi și cai, și din giugul ocârmuirii 
nici după aceasta au putut avea deprindere spre a trage către sine vre-o înlesnire 
a pitrecirii vieții lor, vre-o neguțătorie prin depărtate locuri. Pentru aceasta numai 
vânzaria dobito[acelor] și a productilor pământului [le]aducea înlesnire, spre a trage 
monedă [de pe] vitele ce vinde piste hotarul țării, și cu semănăturile pământului. 
Când aceasta va lipsi, este cunoscută strâmtorire. Întru acest chip dar, cu genunchi 
plecate, îndrăznim a adduce rugăciuni, cerând de la Milostivirea Voastră ca atât 
prisosul dobitoacelor, cât și a producturilor pământului să nu fie opriți a-l vinde piste 
granite, cum vom putea, căci și ocârmuiria otomaniciască, cunoscând că întru alt 
chip întraria monedei în eparhiia aceasta nu poate fi și cu chipul viețuirii lipsește, au 
avut slobozire pentru de-a purure a vânzării vitelor piste granite.

9-le. Fiindcă norodul locului acestuia, nedeprinsu cu purtarea armilor și îngrozit 
și de auziria recrutației, are purure înaintia ochilor săi neînstatorniciria, iar pentru 
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aceasta și mulți din acei, care ar fi voitori a năzui să lăcuiască pe neclăcuitele câmpii 
ce să află aice, se oprescu. Dacă buna voință a Înaltei Monarhiei [va pr]imi de driaptă 
această a [no]astră rugăminte să se arăte milostivire către locul acesta, ca să se facă 
Înalt cunoscut, că se iartă cu totul recrutație pentru o vreme îndelungată, pentru că 
și acei din partia Dunării ci se megieșescu cu Turciia și către [Pru]t cu Moldavia, 
și către miiază-no[apte] cu Austriia, înștiințindu-se, să năzuiască. Cu hotărâre ca și 
după împlinirea vremiei, recrutațiia să [se] ee în bani, dar nu în oameni. Dar [și îm]
potrivă câți din dvoreni, din mazili și din alte trepte de bună voiia lor vor cere slujba 
oșteniască sau politiciască, plecat ne rugăm să fie priimiți, precum și toți ceialalți 
supuși credincioși a[i] Rosiei.

10-le. Spre înlesniria neguțătorilor și de obște a tuturor stărilor din oblastiia 
Basarabiei să fie mila Monarhiei a se rândui un bangu [bancă] Înpărătescu cu 
zaconurile și pravilile ce sânt așezate bangurile înpărătești și de pe la alte gubernii.

11-le. Să fie slobodă voe a lucra velnițile rachiu de pâine, precum și în Podoliia, 
și de a se trece piste hotar.

12-le. După învechite legiuirilor pământului nostru, care nici odinioară schim-
bare nu au avut de a fi, adică, Mitropolitul țării în Divanul pământului clenul cel 
întâi, întru înfățoșerile hotărârilor jiudecăților și întru sfaturile celi obștești a[le] 
pămân tului. Să fie mila Monarhiei a fi și aceasta statornică și neschimbată, următoare 
legiuire în oblastul acesta, căci așa este obicinuit norodul din toate treptele.

Pria plecații la înduraria Împărăteștii voastre măriri, credincioși supuși.
1814 anu[l] – iulie 5, în Chișinău.
[Semniază]: 1) Ilie Catargiul; 2) spătar Ioan Bașotă; 3) Dimitrie Râșcan; 

4)  Constantin Șeicovici; maior; 5) Iordachi Bucșenescu; 6) Ioan Sturza, spătar; 
7)  Todor Bașotă, ban; 8) Ștefan Râșcan, comis; 9)Toma Stamati, paharnic; 10)  Neculai 
Catargiul, paharnic; 11) Petrache Catargiul, paharnic; 12) Matei Râșcan, stolnic; 
13)  Vasilie Iamandi; 14) Nicolai Donii, paharnic; 15) Alexandru Panaiti, comis; 
16)  [Ște]fărachi Rali, căminar; 17) Coste Jiccia; 18) Iancu Vasiliu; 19)  Manolache 
Negruți; 20) Ioan Strezescu; 21) Toader Măcărescu, sardar; 22) Simeon Glavce, 
jicnicer; 23) Pavli Măcărescu, sardar; 24) Paveli Măcărescu, postelnic; 25) Toma 
Paninopulo; 26) Vasile Cațichi; 27) Gheorghie Sala, vtor. Visternic; 28) Ioan 
Gania, gubernschii secretari; 29) Constantin Budescu, armaș; 30) Costache Bașotă; 
31)  Ștefan Teodoru, porucic; 32) Teodosie, pitar; 33) Alecul sân Neculai Grecul; 
34) Dimitrie Sala; 35) Căsiian Suruceanu, pitar; 36) Ioniță Suruceanu; 37) Niculai 
Dumbravă; 38) Lupu Roset, medelnicer; 39) Dimitrache Melega, vornic de poartă; 
40) Grigori Ursu; 41) Enachi Izmană; 42) Vasile Chirica, postelnicel; 45) Manolachi 
Rusu; 46) Stati Șendria; căpitan; 47) Iordachi Alexandri, șatrar; 48) Iordachi Teodor, 
sulger; 49) Ilie Botezatul, pitar; 50) Isaiia Lupu; 51) Ioan Iamandi, tituliarnâi 
sovetnic; 52) Ioan Sechiraș; 53) Costandachi Sterpu; 54) Neculai Rusu.

După: Scrisoarea boierilor moldoveni către țar, în: „Moldova”, nr. 11, 1989, p.  25-
26. Actul a fost anterior publicat de către Valentina Ovcinicova-Pelin cu titlul Scrisoarea 
boierilor moldoveni către țar (1814), fără a indica sursa de arhivă de unde a fost preluată. 
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Autoarea explica că scrisoarea urma să fie transmisă țarului de către delegația de boieri 
moldoveni sosiți la Peterburg (banu Dimitrie Râșcanu, spătarul Iordache Bucșenescu 
și spătarul Ioan Sturza, dar la întâlnirea cu țarul, ei „s-au sfiit ...să-i de-a scrisoarea la 
audiență”). Puțin mai târziu ei au transmis scrisoarea ministrului poliției, care a făcut 
o copie de pe original, acesta fiind înapoiat boierilor.

THE PROJECT OF THE MOLDAVIAN BOYARS OF BESSARABIA (JULY 5, 1814)
ADDRESSED TO TSAR ALEXANDER I

The annexation of the territory between the Prut and the Dniester by the Russian 
Empire in 1812 raised the issue of organizing new territorial acquisitions, called 
Bessarabia. Quite subtly, the Petersburg court removed Scarlat Sturza from the 
leadership of Bessarabia, who was a follower of maintaining local laws and customs 
and did not accept another candidacy proposed by the boyars, Ilie Catargi, who 
shared the same beliefs as St. Sturza. Ivan Harting becomes the tsar’s old man in 
Bessarabia, who elaborates a project to reorganize the Bessarabian administration 
in which he denigrates the local population and the realities here. In response, the 
boyars of Bessarabia also drafted a plan to organize the region, a project in which 
they asked the tsar to maintain local laws and customs, to keep only the Romanian 
language in administration, to maintain the traditional way of life of the locals and 
the old privileges of social strata, here, as they were maintained during the Ottoman 
suzerainty.

Keywords: Bessarabia, local laws and customs, Sturza, Catargi, Harting, 
boyars’ project of July 5, 1814.
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Sergiu BOȚOLIN

ÎN SLUJBA IMPERIULUI. ELITA LOCALĂ ÎN CADRUL 
ADMINISTRAŢIEI REGIONALE DIN BASARABIA 

(1812–1828)

Nobilimea rusă, așa cum o întâlnim în secolul XVIII – începutul seco-
lului XIX a fost un produs al reformelor lui Petru I și a Ecaterinei cea Mare1. 
Începând cu 1722, demnitatea de nobil, fie ereditară sau personală devenea 
condiționată de aflarea în serviciul de stat. Restructurarea statului rus pe 
principii de regularitate a fost bine reflectată în adoptarea Tabelului de ranguri. 
Cele 14 ranguri 2 incluse în acest document, se aplicau nu doar serviciului 
militar, dar și celui civil sau de la Curte. Ofițerul și funcționarul erau cei doi 
piloni pe care se baza puterea Statului, adică a Împăratului. 

Este foarte dificil de înțeles ceva în serviciul de stat imperial rus, dacă 
omitem elementul central, și anume rangul 3. De la reformele petrine, acesta 
devenea o caracteristică definitorie pentru nobilime. A fi nobil însemna să fii 
parte a sistemului ierarhic de stat, fie ca funcționar civil, fie ca ofițer, iar să 
părăsești acest serviciu, chiar și pentru a practica o artă liberală, echivala cu o 
cădere în dizgrație 4. Rangul nicidecum nu trebuie confundat cu funcția, acesta 
reprezentând treapta ocupată de funcționar pe scara birocratică, cu efecte 
profunde și de durată asupra mentalității și stilului de viață. Erau frecvente 
situațiile în care subalternii erau posesori ai unor ranguri superioare celor 
deținute de șefii lor. Mai mult, nobilimea rusă a negociat cu statul privilegiul 
ca rangul să rămână o proprietate personală, inclusiv în condițiile în care 
nobilul își pierdea slujba, fiind lipsit de acesta doar printr-o decizie a instanței 
de judecată 5. 

Accederea în serviciul civil rus era condiționată de trei atribute: provi ni-
ență, vârstă și educație. După criteriul de proviniență erau acceptați în servi-
ciul civil descendenții nobililor ereditari și personali, a preoților și diaconilor, 

1 Юрий Лотман, Беседы о русской культуре, Быт и традиции русского дворянства (XVIII – 
начало XIX века), СПб., Искусство-СПб., 1994, p. 18.

2 Cel mai înalt rang civil era cel de cancelar sau consilier privat titular clasa I, rangul cel mai inferior era 
de registrator de colegiu. Inițial obținerea celui de-al 14-lea rang în serviciul civil garanta demnitatea 
de nobil personal, cel de-al 8-lea rang (asesor de colegiu) – de nobil ereditar.

3 Кирилл Соловьев, Хозяин земли русской? Самодержавие и бюрократия в эпоху модерна, 
Москва, «Новое литературное обозрение», 2017, p. 68.

4 Figes Orlando, Dansul Natașei: o istorie culturală a Rusiei, Iași, Polirom, 2018, p. 84.
5 Кирилл Соловьев, op. cit., p. 71.
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a pastorilor protestanți, dar și a copiilor negustorilor de primă ghildă. Supli-
mentar la aceștia, se acceptau și copiii cancelariștilor și copiștilor, dar și a 
savanților sau artiștilor 6. Până la 1827, și copiii negustorilor din ghilda a 
II-a și a III-a sau a meșcianilor, aveau dreptul să intre în servicul de stat7. 
Totuși, se putea evita aceste restricții de ordin social prin absolvirea unui curs 
universitar sau prin obținerea unui titlu științific, mai ales că din 1804, studiile 
universitare erau accesibile tuturor păturilor sociale8. Totodată, suplimentar se 
atestă alte numeroase excepții și înlesniri pentru diverse categorii de persoane 
care facilitau accesul la serviciul de stat.

Nu toți cei care activau în serviciul de stat dețineau rang, exista și per-
sonal tehnic – cancelariști, copiști etc. Aceste activități reprezentau prima 
treaptă prin care trecea marea majoritate a viitorilor funcționari. Durata exer-
citării unor astfel de funcții era determinată de proviniență și educație9, iar în 
dependență de aceste criterii, instituția cancelariștilor prevedea patru cate-
gorii de personal. Spre exemplu, descendenții nobililor ereditari activau în 
aceste funcții pe o durată de 2 ani până la obținerea rangului de clasa a 14-a, 
cei proveniți din nobili personali – 4 ani, cei din afara nobilimii – 1210.

Periodic, în cercurile guvernamentale se ridica problema anulării siste mu lui 
de ranguri, fiind privit ca ceva anacronic, specific secolului al XVIII-lea. Însă 
corporația birocratică, se opunea, în marea ei majoritate, acestor ini țiative11, și 
aceasta se datora faptului că, contrar intențiilor lui Petru  I, rangul s-a desprins 
treptat de funcția reală a deținătorului, transformân du-se într-o ficțiune 
birocratică12. Rangul nu mai spunea nimic despre calitățile și competențele 
individului, ci doar despre locul său într-o ierarhie socială, care aducea cu sine 
anumite beneficii materiale, dar, mai ales beneficii de ordin simbolic. Astfel, 
obținerea unui rang era adesea unicul stimulent în toată mașinăria birocratică 
impregnată de formalism13. Și cotidianul individului era dictat de rangul 
deținut, prin impunerea unor norme, adesea cutumiare14, asupra modului de 
poziționare în societate, a felului de a se evidenția prin vestimentație, a mijlo-
cului de transport folosit, numărului de servitori, modului în care trebuia 
să i se adreseze ceilalți, cât și dreptul de a-i preceda pe alții la evenimentele 

6 Петр Зайончковский, Правительственный аппарат самодержавной России в XIX веке, М., 
1978, p. 24.

7 Ibidem, p. 34.
8 Ibidem, p. 25.
9 Ibidem, p. 24.
10 Ibidem, p. 34-35.
11  Кирилл Соловьев, op. cit., p. 71-72.
12  Юрий Лотман, op. cit., p. 26.
13 Ibidem, p. 33.
14 Кирилл Соловьев, op. cit., p. 71.
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publice15. Toate aceste atribute generate de strictă ierarhizare socială au deter-
minat o adevărată goană după ranguri, care a devenit o obsesie generală în 
rândul funcționarilor din Imperiul Rus16. Totuși, existau nobili care nu dis-
puneau de rang și care, erau obligaţi să-şi demonstreze documentar statutul, 
iar în loc de rang, să utilizeze cuvântul nedorosli (în sens de „nerealizat” sau 
„imatur” etc).

Existau și cazuri când nobilii nu-și exercitau efectiv serviciul. Cel mai des, 
aceasta se întâmpla în cazul familiilor aristocratice foarte bogate, unde tinerii 
își petreceau o bună parte din timp peste hotarele imperiului. Pentru a intra 
în câmpul legalului, când rangul era fixat strict de serviciul de stat, rudele îi 
aranjau o angajare fictivă, cel mai des la Curte. Odată ce era „angajat”, își lua 
concediu îndelungat pe motive de boală sau pentru soluționarea unor probleme 
familiale, iar la atingerea vârstei cuvenite putea să se pensioneze într-un rang 
înalt, inclusiv în cel de general. Acest lucru se întâmpla din cauza faptului că 
rangul se acorda inclusiv pentru stagiu în serviciu de stat. În cele mai multe 
cazuri, cei angajați fictiv erau în afara statelor de personal, deci nu erau salarizați 
și nu aveau obligațiuni de serviciu clare17. Astfel de practici, la prima vedere, 
nu obstrucționau activitatea instituțiilor în care avea loc angajarea fictivă, dar, 
totodată, reprezenta o favoare făcută famiilor aristocratice, care, în mare parte, 
dețineau monopolul pentru înaltele funcții în stat. Nu se exclud situațiile când 
astfel de favoruri erau cumpărate, nemijlocit, cu bani. 

Tabelul de ranguri deschidea, chiar și cu restricțiile impuse mai târziu, 
calea spre statutul nobiliar oricărui funcționar, indiferent de originile sale, 
fapt care deranja vădit vechea nobilime. Astfel, începând cu a doua jumătate 
a secolului XVIII, se atestă un proces de scindare a nobilimii ereditare în două 
categorii: cei care au obținut noblețea prin merite personale, uneori începând 
cariera în funcția de copiști, și membrii famiilor vechi aristocratice. Aceștia 
din urmă în mare parte își începeau cariera în calitate de ofițeri după care se 
transferau într-o funcție civilă de un rang superior18. Și în cazul Basarabiei 
vom remarca lipsa solidarității exponenților familiilor boierești și a celor 
înnobilați în perioada premărgătoare anexării din 1812. 

Mai mult de atât, chiar Petru I a fost îngrijorat de faptul că, serviciul de 
stat ar deveni o cale prea ușoară pentru a obține demnitatea de nobil. Astfel, 
deja la 1724, suveranul restricționa accederea directă în rang de secretar 
gubernial, clasa a 12-a, persoanelor din afara nobilimii19, anume din ideea de a 

15 Antoaneta Olteanu, Rusia Imperială, O istorie culturală a secolului al XIX-lea, București, ALL, 
2011, p. 125.

16 Figes Orlando, op. cit., p. 41.
17 Юрий Лотман, op. cit., p. 29.
18 Петр Зайончковский, op. cit., p. 27.
19 Леонид Шепелев, Отмененные историей. Чины, звания и титулы в Российской Империи, 

Ленинград, 1977, p. 48.
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extinde calea spre obținerea unor ranguri de primă clasă, care creșteau șansele 
obținerii unei funcții importante. Deja, Ecaterina a II-a în 1790 a impus regula 
prin care serviciul civil îți garanta noblețea ereditară doar odată cu obținerea 
rangului de clasa a 8-a, cea de asesor colegial. Ulterior, puși sub presiune, 
Nicolae I, iar mai târziu Alexandru al II-lea și Alexandru al III-a, au încercat 
să tempereze ritmul creșterii numerice a nobilimii prin ridicarea ștachetei de 
obținere a acestei demnități20, mai ales în cazul funcționarilor civili, fapt ce a 
redus semnificativ din potențialului mobilității sociale. Îngreunarea accederii 
spre rangurile care garantau noblețea ereditară a avut, cu siguranță, și un efect 
asupra perioadei de aflare în serviciu, cunoscând faptul că obținerea rangului 
de clasa a 8-a, fiind frecvent principal motiv de rămânere în slujbă. Iar 
mobilitatea socială afectată de aceste restriciții s-a răsfrînt asupra întregului 
aparat birocratic prin alimentarea unui sistem inert care nu stimula inițiativa 
și unde rangul mult dorit era obținut într-un final prin stagiu și nu prin merite 
deosebite. Toate aceste măsuri restrictive asigurau o dată în plus familiile 
aristocratice că cele mai înalte funcţii în stat vor rămâne apanajul lor. 

În ceea ce privește funcționarii civili din Imperiul Rus, aceștia mult timp 
au stat în umbra corpului ofițeresc21 și abia în perioada lui Alexandru I, au reușit 
să obțină un statut aproape similar22. Funcționarii civili reprezentau grupul cel 
mai puțin implicat în mișcările revoluționare, un semn clar al loialității față de 
autoritatea imperială, dar și un indiciu al inerției de grup. Legislația confuză 
și spiritul omniprezent al samavolniciei au contribuit în modul cel mai direct 
asupra imaginii funcționarului23. Nu întâmplător se va naște în societatea rusă 
a secolului al XIX-lea stereotipul funcționarului obtuz, care nu-și cunoaște 
decât interesele meschine, dominat de obsesia promovării ierarhice, dacă 
nu prin meritele deosebite, măcar prin vechime și corectitudine la locul de 
muncă24. Astfel că, spre deosebire de militari, funcționarii de stat, deși erau 
un factor important, practic nu au lăsat nici o urmă în viața spirituală a Rusiei, 
aceștia nu au creat nici o cultură proprie, nici o etică sau ideologie distinctă25. 
Mai mult ca atât, lumea birocratică era blamată atât de către lumea de rând, 
fiind văzuți ca principalii asupritori, înșelând încrederea țarilor „buni”, dar și 
de către puterea supremă care justifica eșecurile prin aplicarea defectuoasă a 
intențiilor sale nobile. Prin aceasta se accentua o solidaritate cu poporul, or 

20 Pentru nobil ereditar – rangul de clasa a 5-a; pentru nobil personal – rangul de clasa a 9-a. Rangurile 
inferioare, 9-14, asigurau doar demnitarea nominală de cetățean de onoare.

21 Prin tabelul rangurilor se acorda prioritate serviciului militar, exprimat prin faptul că mult timp toate 
cele 14 ranguri militare asigurau noblețea ereditară.

22 Юрий Лотман, op. cit., p. 25.
23 Ibidem, p. 26.
24 Antoaneta Olteanu, op. cit., p. 130.
25 Юрий Лотман, op. cit., p. 27.
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ambii, atât împăratul cât și omul de rând erau victime ale dezmățului func-
ționăresc. 

În ceea ce privește aspectul social, lumea birocratică cunoștea contras-
tele sale. Printre funcționarii cancelariilor găsim săraci și bogați, cu educație 
aleasă sau cei practic lipsiți de orice instruire. În linii generale, serviciul de 
stat nu presupunea creativitate, poate cu excepția Cancelariei de stat sau 
a Cancelariei Consiliului de miniștri. În rest, unicul talent solicitat era cel 
al caligrafiei, care în unele situații putea servi drept motiv de avansare în 
carieră26. 

În general, predomină anumite viziuni precum că în Imperiul Rus, apa-
ratul birocratic era unul foarte numeros, și care parazita pe seama restu-
lui populației. Astfel de viziuni, considerate adesea drept axiomatice, sunt 
confirmate și de unii reprezentanți ai sistemului. E o percepție stereotipică 
a problemei în Europa epocii moderne, atunci când birocrația profesională 
se formează într-o corporație, relativ unitară. Realitatea era alta, Rusia, mai 
curând suferea de un deficit al funcționarilor calificați27. Deși numărul aces-
tora creștea treptat pe parcursul secolului al XIX-lea28, totuși raportul față de 
numărul populației era mult sub cel din statele dezvoltate ale Europei29, dar 
și aceste rezultate necesită a fi analizate în contextul unei distribuții neunifor-
me a funcționarilor între diferite regiuni ale imperiului. Evident, concentrația 
maximă era în capitală, urmată de Moscova, iar aceste disproporții făceau ca 
aparatul central să dispună de insuficiente pârghii pentru a controla situația în 
provincii30.

O altă problemă majoră ține de bugetul alocat întreținerii aparatului de 
stat. Pentru prima jumătate a secolului al XIX-lea, cheltuielile erau neașteptat 
de mici, deși cu tendințe de creștere, determinate în primul rând de extinderea 
numărului de funcționari31. Fondurile deficitare se răsfrângeau în mod direct 
asupra salariilor, stimulând astfel corupția, sau antrenarea funcționarilor în 

26  Кирилл Соловьев, op. cit., p. 81.
27  Ibidem, p. 65.
28 În 1763 erau 5614 funcționari iar în 1847 – 96 500. Unele surse oferă cifre mai mari, însă acestea 

cel mai des includ toți bugetarii. Deși aparatul birocratic a cunoscut o creștere considerabilă, totuși 
către mijlocul de secol XIX, acesta constituia circa 100 000 de funcționari, în timp ce în Franța erau 
aproximativ 500 000, și asta în condițiile în care populația Imperiul Rus era mai mare decât cea a 
Franței, vezi la: Зайончковский П.А. op. cit., p. 68-70.

29 Astfel, conform cercetătorilor B. Mironov și S. Velicenko către 1847 la 1000 de supuși ruși reveneau 
1,43 funcționari iar către 1897 – 1,3. Deci ritmul de creștere a populației era mai mare decât cel de 
extindere a aparatului birocratic, vezi la: Кирилл Соловьев, op. cit., p. 66.

30 Кирилл Соловьев, op. cit., p. 68.
31 Spre exemplu, bugetul anual al ministerului justiției era de două ori mai mic decât în Franța, de trei 

ori mai mic decât în Prusia și de patru ori decât cel din Austria. Situația era similară și în cazul altor 
ministere. Totuși este o comparație extrem de superficială, pentru că nu dispunem de o descifrare pe 
capitole de cheltuieli.
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diverse activități comerciale. În mod frecvent funcționarii, în special cei de 
rang înalt cumulau funcțiile de stat cu cele de asociați în societăți comerci-
ale sau industriale. În calitate de „aport” la fondul de constituire al acestor 
societăți, funcționarii veneau cu potențialul său de influență și al resurselor 
administrative. Abia către 1884 a fost interzisă cumularea funcției publice 
cu activitățile comerciale, însă aceste restricții se referau doar la funcționarii 
primelor trei clase32.

De asemenea, sistemul birocratic de la începutul secolului al XIX-lea era 
încă tributar unui sistem educațional vetust și ineficient. Ulterior, acesta a fost 
reformat anume în măsura în care să pregătească viitorii funcționari de stat, 
și care avea să includă câteva universități (facultățile de drept fiind cele mai 
solicitate pentru viitorii funcționari) dar și de instituții elitare, precum liceele 
sau școala de jurisprudență. Persoanele care absolveau una din aceste instituții 
erau repartizate în diverse funcții cu acordarea rangului corespunzător33.

Existau și instituții de stat cu un anumit prestigiu, unde numeroși absol-
venți se angajau în afara statelor de personal, deci activau voluntar pâna la 
apariția unui post vacant. Altfel spus, în anumite condiții, serviciul de stat era 
foarte atractiv pentru tinerii ambițioși34. Foarte important era locul inițierii în 
serviciul de stat, acesta în cele mai dese cazuri stabilea traiectoria pe viitor 
a carierei. Funcțioarii provinciali foarte rar ajungeau în poziții importante la 
nivel central35.

În aceste condiții de funcționare a birocrației ruse, cooptarea nobilimii 
autohtone în actul de guvernare locală încerca să soluționeze concomitent 
mai multe probleme. Acest proces începe încă de la începutul secolului al 
XVIII-lea, când în urma unor alegeri în societățile locale de nobili s-au 
constituit consilii de nobili pe lângă voievozi. Iar, începând cu anul 1718, 
nobilimea alegea comisarii de zemstvă (șef al districtelor conform reformei 
regionale din 1719). Funcție deloc neglijabilă, or, aceasta avea ca primă 
sarcină colectarea capitației36. Transformarea definitivă a nobilimii într-o sur-
să esențială pentru suplinirea cadrelor în armată, diplomație și administrație 
a  fost realizată deja în 1722 prin adoptarea Tabelului de ranguri.

Ulterior, începând cu cea de-a șaptea decadă a secolului al XVIII-lea, 
maniera în care s-a realizat asocierea nobilimii în administrarea locală a fost 
determinată de două acte legislative cu conotații decisive asupra societății 
ruse. Astfel, Manifestul despre libertățile nobilimii adoptat de Petru al III-lea 

32 Кирилл Соловьев, op. cit., p. 75.
33 Петр Зайончковский, op. cit, p. 35.
34 Кирилл Соловьев, op. cit., p. 78-80.
35 Ibidem, p. 81.
36 Татьяна Платонова, Дворянство Саратовской губернии в системе местного управления (конец 

ХVIII – первая половина ХIХ века), Саратов, ПАГС, 2008, p. 34.
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în 1762 și Carta privind drepturile, libertățile și privilegiile nobilimii ruse 
adoptată de Ecaterina a II-a în 1785 nu mai condiționau statutul nobilimii de 
obligativitatea serviciului de stat. De precizat că, actul adoptat de Ecaterina 
a II-a, garanta inalienabilitatea proprietății, vieții și onoarei, fapt care era în 
spiritul ideologiei europene ale vremii, or, aceste trei elemente stăteau la baza 
contractului social propagat de filosofia iluministă 37. În același timp, cele trei 
elemente, deși constituiau formula drepturilor omului, erau garantate doar 
pentru nobili, ele nefiind valabile pentru o bună parte din țărani, asupra cărora 
nobilimea exercita un veritabil drept de proprietate. 

De asemenea, prin Carta din 1785 era definitivat regimul de auto guver-
nare a nobilimii, fiindu-i recunoscut dreptul de a înființa societăți reprezenta-
tive la nivel local. Principiul reprezentativității nobilimii în actul de guvernare 
se realiza prin crearea acestor instituții specifice, dar și prin ocuparea de 
către reprezentanții nobilimii a unor funcții în administrația locală. Aplicarea 
acestui principiu a devenit necesară după reforma administrativă din 1775, 
când au fost create numeroase instituții de ordin local, unde nobilimea a 
devenit asociată statului în actul de guvernare locală.

Funcțiile erau ocupate în urma alegerilor organizate de societățile no-
biliare și sub patronajul, vorbind eufemistic, reprezentanților Centrului din 
provincii. Pentru candidații la funcții se stabilea un cens pe vârstă și unul 
pe venit/avere, cât și obligativitatea de a fi înscriși în Cartea genealogică a 
guberniei. După înscăunarea lui Alexandru I, aceste restricții au fost ajus-
tate astfel încât să poată fi extins numărul participanților38. Decizie logică 
în contextul restructurărilor aparatului de stat de la începutul secolului al 
XIX-lea, în sensul centralizării acestuia, fapt care solicita un număr mare 
de funcții administrative. Alexandru I nu avea o viziune coerentă în privința 
rolului nobilimii în administrarea locală, pendulând între susținerea sistemu-
lui de autoguvernare locală exercitat de nobilime și fortificarea pozițiilor gu-
vernatorului și a funcționarilor trimiși de la Centru. Totodată, Alexandru I 
interzicea guvernatorilor imixtiunea în alegerile organizate de nobilime, dar, 
totodată insista pe o conlucrare activă a instituțiilor guberniale și a adunărilor 
deputaților nobilimii39. Inconsecvența măsurilor în privința instituților repre-
zentative ale nobilimii în general, cât și a alegerilor nobiliare în particular, au 
determinat o reticență din partea unei bune părți a nobilimii locale pentru a 
candida la funcții elective. Mai mult, de facto, funcționarii aleși se deosebeau 
de cei numiți de Centru doar prin modul în care au ajuns în funcție. În rest, 
aceștia trebuiau să se conformeze acelorași rigori, să depună jurământ și să 

37 Юрий Лотман, op. cit., p. 40.
38 Елена Корчмина, Дворянское самоуправление в первой половине XIX в (на материалах Рязанской 

губернии), Рязань, 2010, p. 75-77.
39 Ibidem, p. 80.
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obțină un rang în condiții similare cu toți funcționarii. De asemenea, practic 
toți funcționarii aleși erau salarizați din buget ce făcea și mai puțin evidențiat 
acest grup de funcționari în cadrul sistemului administrativ. Alegerea nobi-
lilor în diverse funcții administrative trebuia să răspundă celor două nevoi: 
deficitul de cadre calificate și necesitatea de a reduce povara bugetară40.

Conform prevederilor Cartei din 1785, nobilimea trebuia să se întru nească 
la solicitarea guvernatorului general sau a guvernatorului în centrul admini-
strativ gubernial o dată la 3 ani. Prezența era obligatorie, iar cei care absentau 
trebuiau să ofere explicații. Din cauza faptului că alegerile se desfășurau în 
decembrie, uneori amânate pentru ianuarie, condițiile meteo obstrucționau 
vădit deplasarea multora din zonele mai îndepărtate. Probabil din acest motiv, 
dar și al infrastructurii precare, în cazul Basarabiei alegerile se organizau de 
obicei la începutul lunii mai. 

Organizarea alegerilor genera un șir de probleme logistice și financiare, de 
la identificarea unui spațiu special (присутственное место) până la procura-
rea inventarului necesar desfășurării scrutinului, pentru soluționarea cărora 
era nevoie de timp, uneori mai mult de o lună41. Conform reglementărilor, 
alegerea propriu-zisă se desfășura în felul următor: pe fiecare masă se afla o 
cutie, împărțită, pe interior, în două părți egale și căptușită cu stofă moale, 
menită să potolească sunetele provocate de bila aruncată într-una dintre cele 
două dispense. Fiecare dintre acestea din urmă reprezenta câte o opțiune 
pentru alegător – de a alege sau a respinge candidatul propus42. Prima funcție 
supusă alegerii era cea a Mareșalului de district, urmată de alte funcții de 
rang inferior și abia la sfârșit se alegea Mareșalul gubernial al nobilimii. 
După alegerea tuturor funcțiilor se dădea citire bugetului pentru următorii 
trei ani, aprobat de către Guvernatorul civil. O parte din cheltuieli erau puse 
pe umerii nobilimii locale, făcându-se apel la contribuția acestora fără însă 
să li se dea alternativă de refuz. Apelul respectiv reprezenta mai curând o 
formalitate, atribut al unui act formal de co-participare a nobilimii în procesul 
de guvernare, dar și de partajare a responsabilității în procesul de gestiune a 
banilor bugetari. 

Un element important în această procedură era participarea comună la o 
slujbă religioasă la încheierea căreia, Mareșalul gubernial impunea nobilimea 
la depunerea unui jurământ, el însuși jurând să asigure un scrutin echitabil43. 
După încheierea procesului electoral, Mareșalul gubernial nou-ales sau cel 

40 Александр Куприянов, Выборные практики дворянства Московской губернии в конце XVIII  – 
начале XIX века // О. Глаголева и И. Ширле (pед.), «Дворянство, власть и общество в провин-
циальной России XVIII века», Москва, «Новое литературное обозрение», 2012, p. 258.

41 Елена Корчмина, op. cit., p. 91.
42 Ibidem, p. 94.
43 Ibidem, p. 92.
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reconfirmat în funcție conducea întreaga adunare spre biserică, unde se de-
punea jurământ pentru funcțiiile ocupate44. 

Primele alegeri nobiliare în Basarabia de după anexare (1818), trebuiau 
să reprezinte un test important de loialitate și organizare pentru elita locală, 
însă dezbaterile au degenerat rapid într-un conflict deschis dintre diverse 
facțiuni, fapt ce a devoalat scindarea din această comunitate. În urma acestui 
prim scrutin, conducerea de facto fiind preluată de un grup de interese în 
frunte cu Ioan Pruncul și Vasile Rosetti-Bălănescu, ulterior alipindu-se la ei și 
Zamfirache Rale, fapt care ia permis lui Filipp Vighel, viitorul vice-guvernator 
al Basarabiei, să vorbească de instituirea unui adevărat „triumvirat”. Partizanii 
celor trei au ocupat majoritatea funcțiilor în administrația regiunii, inclusiv în 
Sfatul Suprem45, fapt care a dus la marginalizarea celorlalte familii boierești 
importante, pentru că Vasile Rosseti-Bălănescu era privit drept un parvenit, 
care nu avea drepturi legitime pentru un rol atât de important în Basarabia46. 
Pentru a facilita recunoașterea pozițiilor obținute, aceștia au susținut alegerea 
lui Dumitru Rîșcanu în funcția de mareșal al nobilimii regionale, boier ale 
cărui origini nobile și a cărui autoritate, cel puțin morală, nu putea fi pusă la 
îndoială. Prin aceasta se crea aparența unei repartiții echilibrate a funcțiilor 
eligibile între diverse fracțiuni ale nobilimii basarabene, prin urmare se asigura 
principiul reprezentativităiți puterii politice la nivelul elitelor. Admitem că, 
Centrul era cointeresat în perpetuarea rivalităților între diverse facțiuni ale 
nobilimii locale în măsura în care să nu permită crearea unei solidarități de 
grup și care să nu perturbeze situația per ansamblu a regiunii. De menționat 
că, la nivel de imperiu, conflictele în cadrul alegerilor nobiliare nu erau o 
raritate, în acest sens, Alexandru I, chiar a încercat să modifice procedura de 
desfășurare a acestora. 

Deja la următoarele alegeri, din 1821, comportamentul participanților a fost 
mai decent, probabil datorită desfășurării sub vizorul direct al administrației 
regionale. Prezența însuși a generalului Inzov a facilitat accederea în funcții 
a pretendenților loiali administrației centrale și a celor cu reputație mai 
puțin șifonată. În acest scop, era primordială eliminarea din cursă a câtorva 
membri activi din gruparea, care a monopolizat puterea în urma alegerilor 
precedente. Astfel, Vasile Rosetti-Bălănescu, Zamfirache Rale și alții, au 
fost eliminați sub pretextul desfășurării unei anchete. Alții, precum Ioan 
Pruncul, anticipând situația, nu și-a manifestat dezacordul față de imixtiunea 
conducerii regionale, ci a decis să se alăture partidei guvernamentale conduse 
de Matei Krupenschi, reușind într-un final să fie reales în calitate de deputat 

44 Ibidem, p. 95.
45 Филипп Вигель, Замечания на нынешнее состояние Бессарабии, приложение к шестой части 

Записок Ф.Ф. Вигеля, Москва, «Русский Архив», 1892, p. 12.
46 Vasile Rosetti-Bălănescu deținea rangul boieresc de medelnicer, rang considerat de clasa a III-a.
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în Sfatul Suprem47. Astfel, intervenția administrației în frunte cu Ivan Inzov 
a permis eliminarea unui factor instabil din conducerea regională, și care din 
punctul lor de vedere compromitea imaginea per ansamblu a administrației 
rusești din Basarabia, unde abuzurile „triumviratului” erau comise sub para-
vanul funcțiilor în administrația regională. Accederea la conducere a parti-
dei guvernamentale complemetar cu reducerea numărului de funcționari 
locali în administrație, începând cu 1818, a facilitat continuarea procesului 
de asimilare administrativă a Basarabiei. De menționat că, Vasile Rosetti-
Bălănescu a devenit un personaj cunoscut în Basarabia și datorită pasajelor 
mai puțin onorabile din biografia sa, cum este procesul îndelungat de judecată 
cu Sturdzeștii pentru anumit domenii funciare48. Mai mult, însușindu-și prin 
fraudă rangul de spătar, acesta intră în conflict cu conducerea Basarabiei 
pentru trecerea Prutului, fără respectarea condițiilor carantinei, fapt pentru 
care este arestat. 

Ivan Harting49 și, mai târziu Filipp Vighel50, accentuau problema numă-
ru lui redus al candidaților proveniți din localnici, pentru funcțiile disponibile. 
Drept soluție, mai ales pentru ținuturile unde se atesta un interes scăzut, și unde 
chiar nu se acopereau toate funcțiile în urma alegerilor, se insista pe numirea 
directă a funcționarilor de către autorități. Exploatarea acestei presupuse 
probleme de către cei doi funcționari imperiali, trebuie privită și în contextul 
viziunilor personale față de modul în care trebuia să fie administrată Basarabia. 
Se cunoaște faptul că atât unul, cât și celălalt nu erau simpatizanți ai proiectului 
autonomist, pledând pentru accelerarea procesului de asimilare a Basarabiei51 în 
sistemul administrativ imperial. Iar creșterea ponderii numerice a funcționarilor 
numiți, și în special a celor alogeni, ar fi servit ca bază socială loială și previzibilă 
care ar fi acționat în unison cu conducerea de vârf din regiune. Atât din motive 
de comoditate, cât și din lipsa unor cunoștințe în ceea ce privește tradițiile 
cârmuirii locale, masa funcționarilor alogeni ar fi urmat spiritul legislației 
ruse în activitatea sa. În acest caz, exponenții elitei basarabene ar fi fost și mai 
mult dezavantajați în intenția lor de perpetuare a uzanțelor locale. Deficitul de 

47 Филипп Вигель, op. cit., p. 13.
48 Gheorghe Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru (Actele Comisiei pentru cercetarea 

documentelor nobilimii din Basarabia la 1821), Bucureşti, Fundația Regele Carol, 1940, p. 119.
49 Владимир Морозан, Бессарабия и ее дворянство в XIX – начале XX в.: в 2 т. Т. 1, СПб., Дмитрий 

Буланин, 2018, p. 143
50 Филипп Вигель, op. cit., p. 14.
51 La 23 decembrie 1814, guvernatorul Ivan Hartingh înainta un raport Departamentului de justiție de 

la Petersburg în care spunea despre boierii moldoveni că „nefiind niciodată în asemenea funcțiuni și 
nefiind deprinși cu ordinea serviciului, nu numai a celui rusesc dar și a celui moldovenesc, neglijează 
orișice bună rânduială; folosindu-se de majoritatea voturilor, ei contribuie mai mult la încălcarea 
decât la conservarea justiției” vezi la: Ștefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia sub 
stăpânirea rusească, Chișinău, Gheorghe Asachi, 1992, p. 14.
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cadre, cât și posibilitatea dobândirii unei pro prietăți funciare și a unui venit, 
oarecum stabil, a determinat venirea la Chișinău a unui număr considerabil de 
funcțioari ruși, în special de rang inferior52. Mai mult ca atât, în vederea atragerii 
funcționarilor din alte regiuni ale imperiului, Filipp Vighel propunea oferirea 
mai multor înlesniri suplimentare, precum scutirea de examene la promovarea 
spre un rang superior. Or, potrivit ucazului imperial din 1809, pentru a fi 
avansat la rangul de asesor colegial (clasa a 8-a) și consilier de stat (clasa a 5-a), 
se cerea, adițional unui stagiu obligatoriu și un certificat de absolvire a unui 
curs la una dintre universitățile ruse sau de promovare a unui examen conform 
unei programe, care la rîndul ei, presupunea cunoșterea limbii ruse și a unei 
limbi străine, cât și cunoștințe solide în domeniile dreptului, istoriei, economiei, 
statisticii ș.a. Însă, această prevedere nu a fost întru totul respectată, suveranul 
fiind nevoit să accepte tot felul de excepții de la regulă pentru anumite categorii 
de funcționari. Treptat, această normă a ajuns să nu se aplice practic deloc, fiind 
abrogată în 1834. Chiar și Filipp Vighel a obținut în 1825 rangul de consilier de 
stat fără a deține studii universitare53. Cel mai probabil, și în cazul procesului de 
asimilare a elitei basarabene s-a făcut abstracție de această regulă. 

În condițiile unui deficit acut de cadre calificate, Ivan Hartingh începe 
să numească în calitate de ispravnici de ținuturi funcționari ruși, contrar 
pre vederilor emise în 1812 de către amiralul Pavel Ciceagov. Deși aparent 
acțiu nile lui Ivan Hartingh puteau fi catalogate drept depășire a atribuțiilor de 
serviciu, totuși acestea erau conforme unor instrucțiuni de la Centru, cum ar fi 
cea a președintelui Departamentului afacerilor civile și ecleziastice din Con-
siliul de Stat, principele A. Kurakin. Potrivit acestora, în zonele periferice, 
nobilii locali nu trebuiau numiți în funcții importante54.

Totuși, admitem și un dezinteres parțial al elitei basarabene față de 
serviciul de stat, chiar dacă acesta le-ar fi oferit anumite avantaje, pecuniare și 
simbolice. În calitate de funcționar al administrației, nobilul basarabean ar fi 
putut pleda mai eficient pentru păstrarea unui cadru autonom și, implicit, pentru 
redarea, de facto, a unui rol determinant pentru elita locală. Doar că cel mai 
des, intrarea în serviciul de stat era motivată, anume de perspectiva obținerii 
unui grad de noblețe, în special ținând cont de complexitatea procesului de 
confirmare a acesteia pentru famiile boierești stabilite în Basarabia. Astfel, 
unii funcționari ajungând la un anumit rang, care le permitea obținerea fie a 
unui statut nobiliar viager, fie ereditar, părăseau serviciul de stat55. 

52 Владимир Морозан, Бессарабия и ее дворянство в XIX – начале XX в.: в 2 т. Т. 1, СПб., Дмитрий 
Буланин, 2018, p. 149.

53 Петр Зайончковский, op. cit., p. 33-34.
54 Владимир Морозан, Бессарабия и ее дворянство в XIX – начале XX в.: в 2 т. Т. 1, СПб., Дмитрий 

Буланин, 2018, p. 58.
55 Gheorghe Bezviconi, Profiluri Basarabene, (în 2 vol.). V. 1, Chișinău, Știința, 2017, p. 61.



327

Un alt factor demotivant erau restanțele la plata salariilor, care în anumi-
te perioade deveneau o constantă, mai ales dacă ne referim la provincii, ceea 
ce alimenta corupția și abuzurile din partea funcționarilor, inclusiv a celor 
aleși. Problema salariilor probabil nu îngrijora nici autoritățile, cunoscându-
se și acceptându-se tacit practica obținerii unor venituri estorcate în temeiul 
funcției exercitate. Marea majoritate a funcționarilor din Imperiul rus erau 
slab recompensați, spre exemplu cancelariștii primeau salarii de circa 30-40 
de ruble anual56, și acestea achitate în asignațiuni, care în anumite perioade 
erau supuse unei devalorizări galopante57. Pentru funcționarii din primele 
clase existau plăți compensatorii, cum ar fi „arenda”. Această sumă, care 
anual se ridica la câteva sute de ruble și în unele cazuri ajungea aproape de 
pragul limită, stabilit la 5 mii de ruble anual, trebuia să compenseze diferența 
de venituri dintre cei care slujeau statului și moșierii care trăiau din renta 
propriilor domenii58. 

Conform datelor de la 1800, un ispravnic de district, care corespundea 
cu rangul de consilier titular, era recompensat cu salarii ce variau de la 250 
la 375 de ruble. Un judecător de district, care aducea cu sine și rangul de 
asesor colegial: 300 la 450 de ruble. Deja un procuror gubernial obținea un 
venit de 600-750 de ruble59. Totodată miniștrii, conform datelor de la 1802 
aveau salarii de circa 12 mii ruble la care se adăuga și o locuință dată în 
folosință pe perioada mandatului. În cazul funcțioanarilor de rang înalt din 
ministere sau ambasade, suplimentar la salariul de bază se achitau tot felul de 
suplimente, precum „arenda” amintită mai devreme sau indemnizații pentru 
ordinele conferite anterior, astfel încât veniturile oficiale ale unor directori de 
departamente ajungeau și la 10 mii de ruble, în cazul miniștrilor depășea 20 
de mii. Chiar și copiștii din ministere obțineau salarii de peste 100 de ruble 
anual60. Aici observăm decalajele enorme dintre veniturile salariale obținute 
în administrația centrală și cea locală, chiar dacă admitem că salariile în 
regiunile periferice de apus erau mai mari decât în regiunile interne. 

De asemenea, în context, poate fi amintită așa numita sabotare din par-
tea elitei locale a activității în cadrul comisiei de elaborare a Regulamentului 
din 1818, ceea ce a determinat redactarea acestui act fundamental, aproape 
exclusiv de către aparatul conducerii regionale. Cât de paradoxal nu ar 
suna, rezistența elitei basarabene se accentua anume în momentele când 

56 Петр Зайончковский, op. cit., p. 72.
57 În septembrie 1807, rubla în asignațiune valora 90 de copeici în argint, deja în ianuarie 1808 

căzuse la 75 de copeici iar în septembrie nu valora mai mul de 50 de copeici în argint, vezi la: Петр 
Зайончковский, op. cit., p. 73.

58 Петр Зайончковский, op. cit., p. 73.
59 Ibidem, p. 74.
60 Ibidem, p. 78-80.
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conducerea regională încerca să implice elita locală în actul de guvernare. 
Totuși, pasivitatea nobilimii provinciale este pe larg atestată la nivel impe-
rial de la adoptarea Cartei de la 1785 și până la sfîrșitul anilor ’20 ai 
sec. al XIX-  lea. Acest fapt a permis consolidarea rolului ministerelor și a 
funcționarilor numiți de Centru. Nobilimea preocupată de transformarea sa 
într-o aristocrație clasică europeană a pierdut pârghii administrative, fiind 
strâmtorată treptat de funcționarii profesioniști proveniți din categorii sociale 
inferioare. După eșecul revoltei aristocratice din decembrie 1825, Nicolai I 
nu s-a mai arătat interesat de schimbarea acestei situații61. Totuși, elita locală 
continua să lupte pentru funcțiile care promiteau beneficii imediate și adesea 
consistente. Astfel în 1818, Dumitru Rîșcanu, în calitate de mareșal regional 
al nobilimii se adresează către Sfatul suprem criticând acțiunile de numire 
a funcționarilor ruși în posturile de ispravnic și trezorier, funcții promise 
elitei basarabene62. Totuși în cadrul noilor alegeri din 1825, Filipp Vighel 
vorbește de o acalmie totală, mai mult ca atât, practic toți cei care dețineau 
funcții importante până la acel moment, inclusiv și mareșalul nobilimii Iancu 
Sturdza, nu mai doreau obținerea unui nou mandat63. 

În același timp, atestăm cazuri de cariere reușite a nobililor basarabeni 
în cadrul administrației regionale. Mai mulți reprezentanți ai boierimii locale 
își încep cariera de pe trepte relativ joase ale Tabelului, ajungând să avanseze 
rapid în ierarhia birocratică, atestându-se cazuri de atingere a clasei superioare 
într-un timp mai redus, avându-se în vedere că normele generale, prevedeau o 
perioadă de 3-4 ani pentru promovare spre un nou rang. Transferul prematur 
într-o clasă superioară reprezenta o excepție de la regulă, și se acorda prin 
decizia personală a Împăratului, având temei anumite merite deosebite aduse 
statului rus. Astfel, putem deduce că acordarea în mod preferențial a unor 
ranguri reprezenta o modalitate de recompensă pentru funcționarii stăruitori 
și de perspectivă, recrutați din elitele locale, și care trebuiau să contribuie la 
crearea unui mediu loial în rândul elitei basarabene. Pentru a-și spori șansele 
de ascensiune, unii tinerii basarabeni își schimbau chiar și actele de naștere 
pentru a se da drept mai tineri, și deci mai capabili64. Totuși, sunt atestate 
mai multe cazuri când ascensiunea rapidă în ierarhie încetinea brusc odată cu 
atingerea rangului de clasa a 9-a, ultima în fața obținerii demnității de nobil 
ereditar. Putem deduce că autoritățile nu se grăbeau să extindă comunitatea 

61 Андрей Кушко, Виктор Таки, Бессарабия в составе Российской империи (1812-1917), серия 
Historia Rossica / Окрайны Российской империи, серия «Historia Rossica», Москва, «Новое 
литературное обозрение», 2012, p. 179-180.

62 Владимир Морозан, Бессарабия и ее дворянство в XIX – начале XX в.: в 2 т. Т. 1, СПб., Дмитрий 
Буланин, 2018, p. 149.

63 Филипп Вигель, Записки, часть седьмая, Москва, «Русский Архив», 1893, p. 42.
64 Gheorghe Bezviconi, Profiluri Basarabene, (în 2 vol.). V. 1. Chișinău, Știința, 2017, p. 23.
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nobiliară de viță în Imperiul Rus, până la confirmarea originii nobiliare a 
pretendentului. 

Spre exemplu, Constantin Stamati fiind în serviciul Vistieriei Moldovei 
din 1806 a decis în 1812 să-și urmeze părintele la Chișinău. La 16 noiembrie 
1812 a fost înscris ca funcționar pe lângă guvernatorul Scarlat Sturdza, iar 
la 31 decembrie obține rangul de clasa a 14-a: registrator colegial65. Pentru 
activitatea sa pe parcursul a mai multor ani în calitate de ispravnic, cât și 
pentru eforturile sale de împiedicare a pătrunderii ciumei, este recompensat 
în decembrie 1817 cu rangul de secretar colegial, care corespundea gradului 
militar de căpitan-porucik de infanterie. Însă la scurt timp, pentru implicare 
în organizarea vizitei Împăratului la Chișinău, Constantin Stamati obține deja 
în mai 1818, rangul de consilier titular,66 a noua treaptă în tabelul rangurilor, 
care corespundea gradului militar de căpitan de infanterie. Chiar dacă își 
continuă cariera în calitate de funcționar cu însărcinări speciale pe lângă 
generalul Inzov și ulterior pe lângă guvernatorul general, contele Voronțov, 
iar începând cu 1820, ocupă diverse funcții în guvernul regional, dar și cea 
de deputat în Sfatul suprem, Constantin Stamati așa și nu a obținut rangul de 
clasa a 8-a, care îi putea asigura demnitatea de nobil ereditar. 

O situație similară atestăm și în cazul lui Teodor Krupenschi, care s-a 
mutat la Chișinău în 1812, în postul de sărdar de ținut. Era posesor al rangului 
boieresc de al doilea logofăt la Divanul din Iași, obținut în perioada ocupației 
rusești67, fiind chemat în serviciu de către senatorul Serghei Kușnicov68. După 
pacea de la București, trece în serviul de stat rus și după numirea sa în calitate 
de ispravnic al ținutului Orhei este distins cu rangul de clasa a 9-a: consilier 
titular69. Eforturile sale de aprovizonare a trupelor ruse în timpul războiului, 
cât și activitățile de eradicare a ciumei au fost apreciate de autărități, fiind 
distins cu Ordinele cavalerești Sf. Ana, clasa a III-a și Sf. Vladimir, clasa 
a IV-a70. După 1820 este transferat în aparatul locțiitorului plenipotențiar 
al Basarabiei, Alexei Bahmetev71. Mai târziu, acesta propune delegarea lui 
Teodor Krupenschi la Viena, în calitate de funcționar al Colegiului afacerilor 

65 Ibidem, p. 23.
66 Ibidem, p. 24.
67 Idem, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru (Actele Comisiei pentru cercetarea documentelor 

nobilimii din Basarabia la 1821), Bucureşti, Fundația Regele Carol, 1940, p. 254.
68 În perioada ocupației rusești a principatelor, senatorul Serghei Kușnicov a îndeplinit funcția de 

președinte al Divanurilor Moldovei și Munteniei.
69 Владимир Морозан, Бессарабия и ее дворянство в XIX – начале XX в.: в 2 т. Т. 2, СПб., Дмитрий 

Буланин, 2018, p. 216.
70 Gheorghe Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru (Actele Comisiei pentru cercetarea 

documentelor nobilimii din Basarabia la 1821), Bucureşti, Fundația Regele Carol, 1940, p. 256-257.
71 Владимир Морозан, Бессарабия и ее дворянство в XIX – начале XX в.: в 2 т. Т. 2, СПб., Дмитрий 

Буланин, 2018, p. 216.
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străine72 pe perioada aflării în capitala Imperiului Austriac a Împăratului 
Alexandru I73. În pofida unei activități prodigioase în anii ce au urmat74, 
Teodor Krupenschi așa și nu s-a învrednicit de următorul rang, ce i-ar fi 
garantat noblețea ereditară în temeiul meritelor personale. 

În schimb o altfel de situație observăm în cazul fratelui acestuia, Matei 
Krupenschi, care în momentul izbucnirii războiului în 1806, avea 31 de ani și 
purta la fel ca fratele său, rangul boieresc de al doilea logofăt în Divanul din 
Iași. Însă în scurt timp, beneficiind de susținerea lui Iancu Balș și Iordache 
Rosetti-Rosnovanu, oameni de încredere ai senatorului Kușnicov, Matei 
Krupenschi reușește să devină o figură proeminentă în administrația de 
ocupație rusească. După 1812, Matei Krupenschi preia moșiile mamei sale 
din ținutul Hotin și se stabilește în același an la Chișinău, obținând rangul 
de consilier de Curte, ce îi garanta demnitatea de nobil ereditar, iar un an 
mai târziu, în 1813, era deja avansat la rangul de clasa a 6-a: consiler de 
colegiu75. În perioada 1812-1813 era responsabil de vistieria regională, iar 
după numirea lui Alexei Bahmetev în calitate de locțiitor plenipotențiar al 
Basarabiei, Matei Krupenschi, deja confirmat în rang de consilier de colegiu, 
este numit în calitate de vice-guvernator. 

Datorită unui rol important în administrația Basarabiei dar și într-o 
anumită măsură recunoașterii de facto a nobleței neamului, alți exponenți ai 
elitei locale s-au învrednicit de ranguri înalte ca cel de consilier de stat (clasa 
a 5-a) sau chiar cea de consilier de stat titular (clasa a 4-a), ceea ce presupunea 
deja și alte formule de adresare: vașe vîsokorodie și vașe prehoshiditelistvo76. 
Un astfel de exemplu atestăm în cazul lui Ioan Bașotă, care deținând funcția 
de ispravnic și rangul boieresc de spătar în Principatul Moldovei, a obținut sub 
adminstrație rusă funcții importante, inclusiv postul de procuror regional în 
Basarabia, fiind avansat în 1825 de la rangul de consilier de colegiu, obținut în 
1820, la cel de consilier de stat77. Probabil că în cazul lui Ioan Bașotă accede-
rea într-un rang atât de important s-ar datora unor servicii importante în folo-
sul politicii rusești în regiune, prestate începând cu războiul din 1789-179178. 

72 Gheorghe Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru (Actele Comisiei pentru cercetarea 
documentelor nobilimii din Basarabia la 1821), Bucureşti, Fundația Regele Carol, 1940, p. 258.

73 Владимир Морозан, Бессарабия и ее дворянство в XIX – начале XX в.: в 2 т. Т. 2, СПб., Дмитрий 
Буланин, 2018, p. 216.

74 Ibidem, p. 217.
75 Gheorghe Bezviconi, Profiluri Basarabene, (în 2 vol.). V. 1. Chișinău, Știința, 2017, p. 207-208.
76 Avansarea de la o treaptă la alta prevedera un termen de trei ani în cazul clasei 14-9 și încă 4 ani 

pentru obținerea celei de-a 8-a clasă. 
77 Gheorghe Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru (Actele Comisiei pentru cercetarea 

documentelor nobilimii din Basarabia la 1821), Bucureşti, Fundația Regele Carol, 1940, p. 182.
78 Владимир Морозан, Бессарабия и ее дворянство в XIX – начале XX в.: в 2 т. Т. 2, СПб., Дмитрий 

Буланин, 2018, p. 46.



331

Iar spătarul Iancu Sturdza, trecut în supușenia Imperiului Rus, dobândește 
ran gul de clasa 4-a: consilier de stat titular. Pe lângă funcțiile importante 
deți nute în administrația Basarabiei, dar și de membru al diferitor comi-
sii, Iancu Sturdza a donat o sumă importantă pentru construirea spitalului 
și carcerei din Chișinău79. Pentru obținerea rangului de consilier de stat, 
era necesar de înde plinit următoarele condiții: 10 ani de serviciu devotat, 
ocuparea unor funcții importante, cum ar fi cea de procuror sau șef al unei 
expediții pentru o durată de minim doi ani și o recomandare din partea con-
ducerii cu indicarea meritelor deosebite80.

În context, trebuie să menționăm că o parte a elitei basarabene, în calitate 
de boieri moldoveni, și-au demonstrat loialitatea față de guernul rus încă în 
perioada războiului ruso-turc din 1806-1812, fiind recompensanți cu funcții 
importante în timpul ocupației ruse. Și boierii amintiți mai sus, Ioan Balș sau 
Iordache Rosseti-Rosnovanu au ocupat în timpul ocupației ruse a Moldovei 
funcții importante, cum ar fi cea de logofăt sau vistiernic, fiind membri activi 
ai Divanului. Ioan Balș a fost lăsat locțiitor al senatorului Kușnikov la Iași, în 
absența acestuia. Ulterior, Iordache Rosseti-Rosnovanu și nepotul acestuia, 
Matei Krupenschi au fost acuzați de către mai mulți boieri moldoveni de 
uzurpare a puterii81. 

Sunt și alți basarabeni, care pentru diverse servicii aduse administrației 
ruse au fost recompensați cu ranguri de clasa a 8-a sau mai înalte, ranguri care le 
asigurau noblețea ereditară. Printre aceștia, Gheorghe Bezviconi amintește de 
Ieremia Ianov, cunoscut pentru traducerile sale în rusă a legilor moldovenești, 
și care obține rangul de asesor colegial82 sau de Iordache Chiriac Varfolomeu, 
care în calitate de ciubucciu s-a ocupat de activități negustorești în perioada 
războiului 1806-1812, și care, probabil a cumpărat de la domnitorul Scarlat 
Callimachi rangul de vel-serdar, ca într-un final să fie recompensat de ruși cu 
rangul de asesor colegial83. 

Situații, în care pretendenții solicitau recunoașterea nobleții de către 
auto ritățile ruse, în baza rangurilor boierești deținute în administrația 
Moldo vei sunt multiple. Astfel, pitarul Teodosie, obținuse rangul de asesor 
colegial în  1818, la distanță de 5 ani de la primul rang de consilier titular, 
grație servicului devotat în favoarea autorităților imperiale84. Deși, rangul 

79 Ibidem, p. 406.
80 Петр Зайончковский, op. cit., p. 36.
81 Alexei Agachi, Țara Moldovei și Țara Românească sub ocupația militară rusă (1806-1812), 

Chișinău, Pontos, 2008, p. 64.
82 Gheorghe Bezviconi, Profiluri Basarabene, (în 2 vol.). V. 1. Chișinău, Știința, 2017, p. 69.
83 Ibidem, p. 138-139.
84 Gheorghe Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru (Actele Comisiei pentru cercetarea 

documentelor nobilimii din Basarabia la 1821), Bucureşti, Fundația Regele Carol, 1940, p. 134.
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de asesor colegial îi acorda dreptul de nobleță ereditară, pentru un plus de 
legitimi tate, dar și pentru prestigiul de a fi trecut în partea a VI-a a Cărții 
nobilimii basarabene85, acesta a pretins recunoașterea acestui drept în baza 
unor acte emise de divanul Principatului Moldovei, cât și cele semnate de 
Domnitorul Scarlat Callimachi, datate cu 1818, în care se consemna evo-
luția spectacu loasă în carieră, obținând într-un final rangul boieresc de Vel 
Medelnicer86.

O altă categorie de nobili basarabeni, deținători ai unor ranguri superiore 
sunt cei care s-au stabilit în Imperiul Rus și au intrat în ierarhia rangurilor 
odată cu încheierea războiului ruso-turc din 1787-1792. Vorbim despre unii 
descendenți ai familiilor Sturdza, Balș și Catargi87. Scarlat Sturdza a reușit 
chiar să ajungă la rangul de Curte de clasa a 4-a, Kammerherr88, care ierarhic 
era similară cu cea de consilier de stat titular. În Principatul Moldovei a deținut 
rangul de Vel Logofăt89.

Lista nobililor întocmită la 15 mai 1818 evidențiază un aspect interesant: din 
cele 144 de nume înscrise, 41 dețineau deja ranguri civile și trei ranguri militare 
conform ierarhiei imperiale ruse. 

Astfel, constatăm că la 1818, practic o treime din corpul nobilimii basa-
rabene, încă în proces de formare, era sau a fost deja încadrat în servicul 
de stat rus. De remarcat faptul că, intrați în servicul de stat rus, aceștia nu 
își începeau cariera de la prima treaptă, cea de registrator de colegiu, dar în 
multe situații li se echivala rangul boieresc deținut anterior cu clasa din tabe-
lul rangurilor, chiar dacă imediat după anexare nu existau norme clare de 
echivalare. 

Rangul de clasă superioară deschidea calea spre funcții importante în 
administrația regională. La 1822, toți cei opt membri ai Sfatului suprem, de-
ținători de ranguri rusești, dispuneau de clasa a 8-a și mai sus. Pentru poziția 

85 Fiecărei categorii îi corespundea o parte special din Cartea genealogică gubernială: în prima parte 
intrau persoanele cu titlul de nobil care le-a fost acordat la dispoziția personal a suveranului; în a 2-a 
parte – cele care au primit titlul de nobil datorită serviciului militar; în a 3-a parte- cele care au primit 
titlul de nobil datorită servicului civil; în a 4-a parte-nobilii străini, care au trecut în supușenia Rusiei, 
în a 5-a parte-nobili titulari; în a 6-a parte- vechile neamuri nobiliare. Desoebiri esențiale în drepturi 
și obligații între aceste șase categorii nu erau, cu excepția unor privilegii mai mari pentru categoriile 
a 5-a și a 6-a, vezi la: Valentin Tomuleț, Basarabia în epoca modernă (1812-1918): (instituții, 
regulamente, termeni), Chișinău, Lexon-Prim, 2014, p. 408.

86 Gheorghe Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru (Actele Comisiei pentru cercetarea 
documentelor nobilimii din Basarabia la 1821), Bucureşti, Fundația Regele Carol, 1940, p. 134.

87 Андрей Кушко, Виктор Таки, Бессарабия в составе Российской империи (1812-1917), серия 
Historia Rossica / Окрайны Российской империи, серия «Historia Rossica», М.: «Новое литера-
турное обозрение», 2012, p. 154.

88 Ibidem, p. 166.
89 Владимир Морозан, Бессарабия и ее дворянство в XIX – начале XX в.: в 2 т. Т. 2, СПб., Дмитрий 

Буланин, 2018, p. 407.
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de mareșal regional al nobilimii se atestă o situație similară90. Iar dacă ana-
lizăm listele membrilor celor două expediții ale guvernului regional sau a 
instanțelor de judecată, nu prea regăsim nobili ereditari (cu excepția rusului 
Fiodor Rîșleacov), ci doar nobili personali. Fiodor Rîșleacov fiind distins cu 
rangul de consilier colegial pentru slujba sa de 45 de ani în cadrul armatei ruse 
și pentru activitatea sa în calitate de administrator al comisiei de aproviziona-
re de pe lângă Armata Dunăreană, funcție obținută în 1808, beneficia și de o 
pensie de 836 ruble anual91. Cuantumul pensiilor reprezintă o altă formă de 
recompensă pentru servicul adus statului rus, și totodată o motivație în plus 
pentru a rămâne cât mai mult timp în funcție. Această pentru că mărimea 
pensiei era stabilită în funcție de rangul deținut la acel moment. 

În concluzie, putem afirma că atragerea elitei locale în serviciul de stat 
reprezenta o strategie de stabilire a unui dialog eficient și cooptare într-un cadru 
ideatic comun. Loialitatea și capacitățile unei părți din elita basarabeană a fost 
testată în repetate rânduri începând cu 1789, dar în mod special, în perioada de 
ocupație a principatelor din 1806-1812. Activitatea în cadrul administrației de 
ocupație a servit drept trambulină spre accederea în funcții importante în nou 
constituita administrație a Basarabiei. Drept urmare, aceștia s-au învrednicit 
nu doar cu funcții importante, dar și cu ranguri superioare, care aduceau cu 
sine nu doar beneficii simbolice, ci și materiale. Acest proces nu crea doar 
iluzia unei colaborări reușite cu statul, dar în același timp răspundea unor 
necesități reale, cum ar fi deficitul de cadre și economia resurselor financiare 
care ar fi recurs din transferul în Basarbaia a unor funcționari din alte regiuni. 

În cazul Basarabiei, procedura de avanasare în ierarhia birocratică nu este 
întotdeauna respectată fiind admise excepții de la regulă, pentru cei care au 
dat dovadă de multă tenacitate și nu în ultimul rând de loialitate. Cu siguranță 
șansele unei cariere reușite sporeau în condițiile unor anumite premise 
favorabile: buna experiență în colaborare cu autoritățile ruse în perioadele 
de ocupație militară, deținerea unui rang sau a unei funcții importante în 
administrația principatelor. Constatăm că în perioada 1812-1828, elita basa-
rabeană nu s-a avântat în ocuparea funcțiilor din administrația regională, 
poate din dorința de a trăi conform principiilor Cartei de la 1785, sau poate 
s-au simțit lezați în colaborarea cu funcționarii ruși. 

Animozitățile dintre funcționarii numiți de Centru și exponenții elitei 
locale nu au permis aplicarea deplină a principiul autoguvernării nobiliare. 

90 La 25 iunie 1818, la Chișinău a avut loc alegere mareșalului regional al nobilimii, funcție la care au 
candidat funcționarul de clasa a 5-a Alexandru Ghica, funcționarul de clasa a 6-a Iordache Donici, 
funcționarul de clasa a 9-a, principele Cantacuzino, funcționarul de clasa a 7-a Iordache Millo, 
funcționarul de clasa a 7-a Dimitrie Râșcanu și funcționarul de clasa a 6-a Ioan Sturza, vezi la: Dinu 
Poștarencu, Introducerea instituției nobiliare în Basarabia, p. 69.

91 Gheorghe Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru (Actele Comisiei pentru cercetarea 
documentelor nobilimii din Basarabia la 1821), Bucureşti, Fundația Regele Carol, 1940, p. 175-176.
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Prin integrarea elitei locale în structurile de stat, pe de o parte s-a creat impre-
sia unei asocieri cu statul în actul de guvernare, iar pe de altă parte a repre-
zentat mecanism eficient de disciplinare a acesteia. Totuși, trebuie remarcat 
că principiul de autoguvernare în baza unei extinse reprezentativități, a 
independenței instituțiilor nobiliare au fost realizate într-un cadru normativ 
adesea duplicitar, ce a condus spre denaturarea acestor principii. Dar în ace-
lași timp, comportamentul conducerii de vârf a Imperiului Rus, implicit a 
suveranilor de la sfârșitul secolului XVIII – începutul secolului XIX, cores-
pundea tendinței spre centralizare și birocratizare a administrației de stat. Iar 
ierarhizarea creată de Tabelul rangurilor a fost instrumentalizată în scopul 
manipularii cu elitele imperiale, inclusiv cele de periferie. Și nu în ultimul 
rând, valoarea simbolică a acestor ranguri, amplificată pe parcurs, a servit 
drept atracție pentru elitele periferiilor imperiale anexate, fiind acel atribut 
indipensabil pentru a fi comme il faut în societatea rusă.

IN THE SERVICE OF THE EMPIRE. LOCAL ELITE IN THE REGIONAL 
ADMINISTRATION OF BESSARABIA (1812–1828)

The Russian nobility was deeply marked by the reforms of the eighteenth century. 
From now on, the dignity of a nobleman became conditioned by being in the state 
service, where the essential element was the rank. The rank was a bureaucratic fiction 
with profound consequences on both public and private life. After the annexation of 
Bessarabia in 1812, the local elites entered the race for rank, accepting the position 
in the newly created regional administration. This has brought symbolic and material 
benefits. In order to facilitate dialogue with local elites, the Russian authorities often 
deviated from the rule, allowing all sorts of exceptions, which further impelled the 
process of integrating the bessarabian elite into the russian nobility.

Keywords: Russian Empire, Bessarabia, nobility, local elites, rank, state officials.
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Artur LEȘCU

INSTITUIREA CORPULUI DE JANDARMI ÎN IMPERIUL RUS. 
RESPONSABILITĂŢI ŞI OBLIGAŢIUNI

Imperiul Rus, un stat autocrat, cu puternice rămășițe ale dreptului feudal de castă, 
era bazat pe un sistem de drept care avea ca scop intimidarea cetățeanului în vederea 
apărării și conservării orânduirii sociale anacronice existente. Întreagă legislație rusă 
era axată pe pedepsirea celor care încercau să schimbe sistemul social, fie chiar și prin 
metodele pașnice, reforme treptate a modelului de guvernământ. Conform legislației 
timpului, toate infracțiunile și crimele erau împărțite în șase categorii, printre care un 
loc central îi reveneau celor îndreptate împotriva statului1. De siguranța regimului și 
ordinii interne erau responsabile diferite instituții specializate de stat, printre care un 
rol central îi revenea Corpului de jandarmi. Apariția jandarmilor în Imperiul Rus este 
datată cu anul 1815, când în cadrul armatei au apărut primele subunități speciale care 
aveau menirea de a menține ordinea și disciplina militară în trupe. În curând, în 1817, 
aceste subunități au fost întărite până la nivelul de divizion (batalion), cu includerea 
lor în cadrul Corpului de Pază Internă2, subordonat Ministerului de Război. Răscoala 
decembriștilor din 1825 a demonstrat slăbiciunea organelor de securitate existente. 
În urma unei analize desfășurate, Nicolae I reorganizează radical întreg segment de 
securitate a statului. Având dubii în eficiența organelor instituționale de stat, la 3 iulie 
1826 el înființează Secția a III-a Cancelariei Personale a Împăratului, subordonate 
nemijlocit sieși în calitate de organ extra departamental, care avea ca scop reprimarea 
oricărei activități îndreptate împotriva regimului politic. Șeful secției a fost numit 
general-locotenentul, conte Alexandru von Benckendorff, iar prin Decretul imperial 
nr. 1062, din 28 aprilie 1827, a fost înființat Corpul de jandarmi. Șeful corpului a fost 
numit tot general-locotenentul, conte Alexandru von Benckendorff. Prin astfel de 
procedeu de comasare a funcțiilor de șef Secția a III-a și șef Corp de jandarmi într-o 
singură persoană, Secția a III-a a Cancelariei Personale a Împăratului, ca un organ 
al poliției secrete, a intrat în posesia unui organ executiv, reprezentat de jandarmi3. 
Conform decretului, întreg teritoriu al imperiului era împărțit în cinci regiuni și mai 
multe sectoare ale corpului, Basarabia intrând în cadrul Regiunii a 4-a, formând 

1 Leșcu, Ar. Legislația punitivă și sistemul penitenciar din Basarabia, 1812-1864. Chișinău: Valinex, 
2021, p. 34.

2 Рыбников, В. В., Алексушин, Г. В. История правоохранительных органов Отечества : Учебное 
пособие. Москва: Издательство „Щит-М”, 2008, с. 67.

3 Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание второе. Том II. Санткт-Петербург: 
Типография II Отделения Собственного Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. 
Указ № 1062, 28 апреля 1827 г., с. 396.
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împreună cu or. Odesa secția a 5-a a acestei regiuni. La 1 iulie 1836, prin aprobarea 
și semnarea Statutului Corpului de jandarmi a fost precizată componența corpului, 
sarcinile și responsabilitățile efectivului și alte momente ce țineau de finan țare, com-
pletare, dislocare, asigurare materială și logistică. Conform acestui Statut, întreg teri-
toriu a imperiului era divizat în opt regiuni4, Basarabia rămânând și în con ti nuare 
în Regiunea a 5-a. Astfel, din punct de vedere organizațional, Corpul de jandarmi 
avea o subordonare dublă. Structural, el se subordona Secției a III-a, iar administrativ 
și disciplinar, Ministerului de Război, care îl asigura din punct de vedere material, 
financiar, cu echipament și armament. Corpul era completat de către militarii de 
carieră – ofițeri din armată. Datorită faptului ca primul șef al jandarmilor, generalul 
Alexandru von Benckendorff era cavalerist, tradițional, gradele militare din corp erau 
asociate cu cele din trupele de cavalerie, în special după 1884. De aceea, transferul 
ofițerilor din unități militare în Corpul de jandarmi era însoțit de autentificare a 
gradelor specifice conform trupelor de cavalerie. Situația subordonării corpului poate 
fi reprezentată în felul următor, care a rămas neschimbată până în anul  1917:

Fig. 2.1. Schema de subordonare a Corpulu de Jandarmi 5

Războiul Crimeei a deschis ochii clasei dominante din Imperiul Rus asupra 
necesității modernizării urgente a statului în spiritul valorilor occidentale. Noul țar, 
Alexandru al II-lea, inițiază o serie de reforme care au cuprins toate compartimentele 
a vieții sociale și organismele statului, inclusiv în domeniul securității. Hotărârea 
de a reforma sistemul polițienesc era determinată și de un val de atentate teroriste 
îndreptate supra vieții a înalților demnitari din imperiu, inclusiv împotriva însuși a 
lui Alexandru al II-lea în anii 1866-1867. Descentralizarea și ineficiența organelor de 
urmărire și anchetă a crimelor îndreptate împotriva statului a impulsionat procesul 

4 Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание второе. Том XI. Отделение первое. 
1836. Санткт-Петербург: Типография II Отделения Собственного Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1837. Указ № 9355, 28 апреля 1827 г., Устав Корпуса Жандармов, с.  772.

5 Schema a fost alcătuită de către autor în baza: Рыбников, В. В., Алексушин, Г. В. История 
правоохра нительных органов Отечества : Учебное пособие. Москва: Издательство „Щит-М”, 
2008, с. 67.
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căutării unor forme noi, eficiente de luptă împotriva acestui fenomen. Ca rezultat, 
la 9 septembrie 1867, după dezbateri în cadrul Consiliului Militar, la propunerea 
Ministrului de Război, a fost aprobat, prin Decret nr. 44956, Statutul Corpului 
de jandarmi. Acest statut, rămas practic neschimbat până în anul 1917, prevedea 
desființarea regiunilor de jandarmi și crearea Corpului de jandarmi, format din trei 
regiuni de jandarmi, 56, iar mai târziu, 73 Direcții Guberniale de jandarmi, două 
divizioane și 15 detașamente călare de jandarmi, Direcții de poliție a căilor ferate6. 
Din punct de vedere structural corpul era alcătuit din conducere – șeful corpului, 
el fiind totodată și șeful Secției a III-a, cu prerogativele similare unui comandant 
de regiune militare; ajutorul șefului; statul major în frunte cu șeful statului major a 
corpului și șefii Direcțiilor guberniale, prerogativele cărora erau egale cu cele ale unui 
comandant de regiment, deci o funcție de general-maior. Obligațiunile jandarmilor 
erau strict reglementate și se limitau la observarea și urmărirea penală a inculpaților. 
Păstrarea ordinii interioare în stat îi revenea organelor de poliție, jandarmii impli cân-
du-se în  astfel de activități numai la cererea organelor de putere locală7.

Completarea corpului se efectua din cadrul corpului de ofițeri activi sau în 
rezervă, cu studii medii (gimnazii) și medii speciale (școli militare), cu vechimea 
serviciului în unități de prima linie de nu mai puțin de cinci ani. Angajarea în Corpul 
de jandarmi a persoanelor civile care în trecut nu au făcut serviciul militar activ 
era strict interzisă, ca și persoanelor cu datorii financiare, cu antecedente penale, 
catolicilor și celor căsătoriți cu catolicele8. În 1878 corpul a primit denumire de 
Corpul Independent de jandarmi, iar în 1880, odată cu desființarea Secției a III-a 
a Cancelariei Personale a Împăratului, jandarmii au fost transferați în Ministerul 
Afacerilor Interne ca parte componentă a Departamentului Poliției. Ministrului de 
Interne i-a fost atribuită funcția de șef al Corpului, iar cea de comandant – șefului 
departamentului Poliției9. Ca și în trecut, corpul avea subordonarea dublă, cea din 
partea Ministerului de Interne și Ministerului de Război.

Decretul-lege nr. 49615, din 19 mai 1871, delimita competențele Corpului de 
jandarmi de desfășurare acțiunilor de anchetă numai în cauza crimelor îndreptate 
împotriva statului. Toate încălcările și crimele erau divizate în 11 categorii, care erau:

- Crime îndreptate împotriva credinței;
- Crime îndreptate împotriva statului;
- Crime și delicte împotriva sistemului administrativ;

6 Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание второе. Том 42. Отделение второе. 
1867. Санткт-Петербург: Типография II Отделения Собственного Е. И. В. Канцелярии, 1871. 
Указ № 44956, 9 сентября 1867 г., p. 74.

7 Ibidem, p. 76.
8 Ibidem, p. 78.
9 Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание второе. Том 55. Отделение первое. 

Санткт-Петербург: Типография II Отделения Собственного Е. И. В. Канцелярии, 1884. Указ 
№ 61279, «О закрытии Верховной Распорядительной Комиссии, упразднении III Отделения», 
с.  529.
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- Crime și delicte a funcționarilor de stat;
- Crime și delicte împotriva legislației despre îndeplinirea prestațiile de stat și 

locale;
- Crime și delicte îndreptate împotriva averii de stat;
- Crime și delicte împotriva ordinii publice și moralității;
- Crime și delicte împotriva legislației privind averea;
- Crime împotriva vieții și sănătății persoanelor;
- Crime și delicte împotriva familiei;
- Crime și delicte împotriva proprietății private.
La rândul său, crimele de stat erau împărțite pe categorii, după cum urmează:
1. Crimele împotriva sacrei persoane a Împăratului și membrii familiei sale;
2. Răscoale împotriva orânduirii de stat;
3. Înaltă trădare10.
Pentru a preîntâmpina și curma diferite crime îndreptate împotriva statului, con-

form Decretului-lege din 19 mai 1871 și a altor acte normative, jandarmii aveau 
dreptul, la propunerea și sub supravegherea procurorilor, la pornirea anchetei în do-
meniul securității statului, să desfășoare, în acest scop, examinarea terenului și a în-
căperilor suspecte, perchiziții cu sechestrarea documentelor, extragerea obiec telor și 
alte măsuri de procedură penală, înscriind toate cele petrecute, în procesul-verbal11. 
Totodată, ei aveau dreptul să aresteze persoanele suspecte sau persoa nele, partici-
pante la manifestări de dezordine în masă cu caracter politic fără a cere documente 
permisive din partea procuraturii12. Extragerea și controlul corespondenței putea fi 
efectuată numai în caz dacă persoana, corespondența căruia este deschisă, se afla 
oficial sub anchetă sau sub urmărire penală13. În mod special erau supravegheați 
reprezentanții intelectualității și clerul catolic din unitățile militare14, presa și armata. 
În timpul desfășurării anchetei ei aveau dreptul de a vizita închisorile, corpurile de 
gardă, arestele de garnizoană, spitalele, ateliere, fabrici, uzine15. Activitatea princi-
pală era direcționată pe urmărire și combaterea răspândirii în imperiu a doctrinelor 
revoluționare care subminau puterea statului16.

Importantă și variată era aria responsabilităților Corpului de jandarmi în com-
baterea activităților serviciilor de informații a țărilor străine, reprezentate de spioni 

10 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Санкт Петербург: Типография Второго 
Отделения Собственной Его Императоского Величества Канцелярии, 1845, p. 98-109.

11 Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание второе. Том 46. Отделение первое. 
1871. Санткт-Петербург: Типография II Отделения Собственного Е. И. В. Канцелярии, 1874. 
Указ № 49615, p. 524.

12 A.N.R.M., F. 297, inv. 1, d. 3, f. 22.
13 Ibidem, f. 125.
14 A.N.R.M., F. 297, inv. 1, d. 6, f. 47 verso.
15 Ibidem, f. 48 verso.
16 Ibidem, f. 65.
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infiltrați în Imperiul Rus. În combaterea penetrării agenților secreți în interiorul 
țării la hotarele ei era stabilită o zonă de înstrăinare cu o lățime de 3 mile17, care 
se întindea de la Marea Baltică până la Marea Neagră, unde cetățenilor străini era 
interzis să se stabilească cu traiul. Totodată, era alcătuită lista din 50 de localități, 
cu un regim special de supraveghere, îndreptat împotriva spionilor militari, în care 
intrau și orașele basarabene cu cetăți militare Hotin și Tighina. Reprezentanții cor-
pului la punctele de trecere a frontierei de stat aveau misiunea de a exercita personal 
controlul regimului de pașapoarte și se ghideze activitatea rețelei de agenți secreți 
din acest sector. Dreptul de-a elibera populației zonei limitrofe a legitimațiilor de 
liberă trecere a frontierei de stat era extrasă de la funcționarii corpului de grăniceri 
și serviciului vamal și acordată exclusiv angajaților corpului de jandarmi18. În caz de 
depistare a spionilor străini sau a altor persoane suspecte, ofițerul de jandarmi trebuia 
imediat să întreprindă măsuri de arestare a lor. Totodată, responsabilii pe puncte de 
trecere a frontierei aveau misiunea să supravegheze și persoanele ne loiale din punct 
de vedere politic guvernului, cât și, în mod special, populația evreiască. În caz când 
în zonă de înstrăinare pătrundeau persoane care nu aveau dreptul la reședință, cum 
ar fi muzicanții, lăcătuși, fierari, comercianți ambulanți sau țiganii, erau întreprinse 
măsuri ca aceste persoane să fie depărtate din zona respectivă. Cea mai mare atenție 
era acordată creerii unei rețele de agenți secreți menite să culeagă informații utile 
despre situația din zona sa de responsabilitate, inclusiv și de pe teritoriul străin19. 
La rândul său, sub paza întărită erau luate toate căile ferate situate între râurile 
Daugavpils și Nipru cu o zonă limitrofă de 10-15 verste20, în special stații de căi 
ferate, poduri, tunele și alte construcții inginerești, inclusiv și podurile peste Nistru21.

Activitatea Corpului de jandarmi era una variată și nu se reducea numai la con-
tracararea mișcărilor politice. Ea poate fi clasificată pe mai multe domenii, cum ar fi:

- Mișcarea agrară;
- Mișcarea revoluționară din țară: socialiști, social-revoluționari, social-demo -

crați, Bund, mișcarea sionistă, social-anarhiștii, anarho-comuniștii, maxi ma-
liști (bol șevici), alții;

- Mișcarea revoluționară rusă din afară țării, în special grupurile de revoluțio-
nari ruși din România;

- Mișcarea de emancipare națională;
- Mișcarea muncitorească (revendicări economice, greve, altele);
- Activitatea cenzorială, starea bibliotecilor publice, repertoriul teatrelor, edi-

țiile periodice și altele;
- Contrabanda cu caracter politic;

17 1 milă este egală cu aproximativ 1,6 km.
18 A.N.R.M., F. 297, inv. 16, d. 3, f. 2.
19 Ibidem, f. 3.
20 1 verstă este egală cu aproximativ 1,067 km.
21 A.N.R.M., F. 297, inv. 1, d. 4, f. 28-28 verso.
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- Situația în trupe și alte unități cu caracter militar;
- Activitatea de contraspionaj;
- Regimul de vize și pașapoarte, zonele de frontieră;
- Situația politică din cadrul sistemului de învățământ secundar și superior, 

supravegherea elevilor și studenților;
- Sectanți religioși și alte confesiuni marginale;
- Verificarea conduitei politice a candidaților la diferite funcții administrative, 

cât și a recruților militari...
În activitatea sa de zi cu zi jandarmii utilizau diferite metode de lucru cu cei 

suspectați în manifestări antistatale. Documentele de arhivă atestă că cea mai răs-
pândită metodă era cea de urmărire secretă de către persoane special pregătite pentru 
astfel de activitate, așa ziși agenți secreți sau fileri22. Aceste persoane erau niște 
indi vizi bine pregătiți și remunerați, puțini la număr și de aceea, foarte apreciați. 
Activitatea lor era destul de eficientă în aglomerații urbane mari, unde oamenii nu 
se  cunoșteau, și mai puțin eficientă în orașe medii și mici.

A doua metodă ca importanță era audierea vecinilor, trecătorilor, martorilor sau a 
altor persoane, deținători de informație utilă pentru anchetă. În aceeași ordine de idei se 
înscrie și lucru cu informatorii, persoane care nu intrau în categoria bănuiților, ci erau 
niște informatori pasivi, care raportau cele observate șefilor săi nemijlociți din cadrul 
organelor de poliție23. Aceste metode erau în afara câmpului procesual, situându-se la 
limita legalității chiar și pentru un astfel de stat autocrat cum era Imperiul Rus. 

Metoda perfect legală, utilizată în toate cercetările desfășurate, era anchetarea 
bănuitului pe timpul cercetării oficiale cu întocmirea procesului verbal, semnate de 
anchetator și cel interogat. Legală era și perlustrarea corespondenței bănuiților, care 
furniza un număr mare de informație, dar care necesita să fie verificată. Cu spargerea 
corespondenței se ocupau funcționarii poștei în încăperi secrete, special amenajate 
în acest scop, la cerința organelor de anchetă. Zilnic, pe întreg teritoriu al imperiului 
se deschideau și se citeau peste două sute de scrisori24. Pe lângă perlustrare oficială, 
exista și practica perlustrării neoficiale, absolut ilegală, dar care era practicată pe scară 
largă la inițiativa personală a oficialilor cointeresați în obținerea informației necesare.

Activitatea de urmărire era strâns legată cu cea a provocărilor, des practicată 
în activitatea organelor de poliție și jandarmerie. În acest scop erau utilizate două 
procedee – infiltrarea agenților de poliție în cadrul organizațiilor supravegheate 
sau racolarea agenților din rândul acestor organizații. În ambele cazuri, agenții sub 
acoperire din interiorul organizațiilor, informau organele respective despre activi-
tate și instigau membrii lor, în urma unor planuri întocmite în comun cu organele de 

22 Filer – persoană care urmărește discret pe cineva.
23 Лурье, Ф. Полицейские провокаторы. Политический сыск в России. 1649-1917. Санкт-

Петербург: „Час Пик”, 1992, p. 8.
24 Измозик, В. „Чёрные кабинеты”. История российской перлюстрации. XVIII – начало XX века. 

Москва: «Новое литературное обозрение», 2015, p. 175.
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urmărire, la diferite activități și manifestări antistatale, consecințele cărora se mate-
rializau în arestarea membrilor și nimicirea organizațiilor25.

Organizațional structura unei Direcției guberniale era compactă și puțin nume-
roasă. Nucleul Direcției era compus din militari de carieră, ofițeri, ei constituind așa 
zisul corp a gradaților statelor de bază, alcătuit din șeful Direcției guberniale, funcție 
de general, adjutantului Direcției, care îndeplinea atribuțiile statului-major și ajutorii 
șefului Direcției în ținuturi, numărul cărora era egal cu cel a numărului ținuturilor 
în gubernie respectivă. Funcția de ajutor șef Direcție din ținut era una de colonel. Al 
doilea nivel în cadrul Direcției era reprezentat de corpul de gradați inferiori, numit 
și gradații statelor suplimentare. Aceste state suplimentare erau alcătuite de militari 
prin contract în grad de vagmiștrii26 în reședințe de ținut și de subofițeri (sergenți) 
în localitățile principale ale ținutului27, toți ei fiind subordonați ajutorului șefului 
Direcției din ținuturile respective. Al treilea și ultimul nivel reprezentau escadroane 
călărețe și detașamente pedestre de pază staționate în ținuturi, al căror comandant 
nominal era ajutorul șefului Direcției din ținut28. Schematic, structura unei Direcției 
guberniale de jandarmi poate fi reprezentată în modul următor:

 

Fig. 2.2. Schema structurii organizatorice a Direcției guberniale de Jandarmi 29

25 Лурье, Ф. Op. cit., p. 8.
26 Vagmistru – grad militar din cavalerie în armata țaristă egală aproximativ cu cea actuală de sergent-

major sau plutonier. 
27 A.N.R.M., F. 297, inv. 4, d.14, f. 8 verso.
28 A.N.R.M., F. 297, inv. 1, d. 10, f. 24.
29 Schema a fost alcătuită de către autor în baza materialului din A.N.R.M., F. 297, inv. 4, d. 14, f. 8 verso 

și A.N.R.M., F. 297, inv. 1, d. 10, f. 24.
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Astfel, în Imperiul Rus a fost creat un organ instituțional bine închegat și ramificat 
de poliție politică care pe parcurs a jumătate de secol a stat la straja regimului și 
dinastiei, dar care nu era lipsit de unele carențe și slăbiciuni.

ESTABLISHMENT OF THE GENDARMERIE CORPS IN THE RUSSIAN EMPIRE . 
RESPONSIBILITIES AND OBLIGATIONS

The presented article aims to investigate the problem related to the activity of 
the existing political retaliation bodies in the Russian Empire. One of the organs of 
political retaliation was the Gendarmerie Corps. Originally formed in the army as a 
military police unit, over time it has become a well-structured and branched tool in 
preserving the autocratic regime in Russia. The study of this specific state institution 
is all the more important because it is active in all the provinces and provinces of 
the Russian Empire, including Bessarabia, where the struggle against the national 
liberation movement.

Key words: power, legislation, gendarme, army, crime, reprisals, government, 
Russian Empire, Bessarabia.
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Александр СТЫКАЛИН

РУМЫНСКИЕ КНЯЖЕСТВА И ТРАНСИЛЬВАНИЯ 
ГЛАЗАМИ РУССКИХ ВОЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

(1848 –1849 гг.). ПО ДОКУМЕНТАМ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА *

Бурные революционные события 1848 г. в Европе не обошли стороной и 
Дунайские княжества. В конце марта, всего через месяц после отречения ко-
роля Луи Филиппа и провозглашения французской Второй республики и всего 
через две недели после начала 15 марта венгерской революции, происходят 
волнения в Яссах, столице Молдавского княжества [1]. Всерьез обеспокоен-
ный господарь М. Стурдза обратился за помощью как к Высокой Порте, об-
ладавшей сюзеренитетом над Дунайскими княжествами, так и к России, кото-
рая, в соответствии с Адрианопольским договором 1829 г., обладала статусом 
покровительствующей державы, гарантирующей довольно широкую к этому 
времени автономию Княжеств [2]. Как Петербург, так и Константинополь на-
правили в Яссы своих полномочных эмиссаров, с российской стороны это был 
генерал А.О. Дюгамель. Перед отъездом в Молдавию с ответственной миссией 
им были получены письменные инструкции от министра иностранных дел и 
канцлера графа К.В. Нессельроде от 1 (13) апреля 1848 г. 

Как писал Нессельроде, перед лицом «торжества демагогии», угрожаю щей 
Европе «полной гибелью», Россия «решила держаться оборонительной по-
литики», ограничившись сосредоточением «внушительных сил» вдоль своих 
границ. «Она будет воздерживаться от всего, что могло бы быть понято или ис-
толковано как стремление вмешаться» во внутренние дела других государств. 
Затем последовало немаловажное уточнение: «Если нам позволительно при-
сутствовать в качестве простых зрителей при изменениях, происходящих в 
Западной Европе, то мы не можем сохранять ту же чисто наблюдательную по-
зицию по отношению к странам, где, согласно договорам, мы имеем права, 
которые должны защищать, и обязанности, которые должны выполнять. К этой 
именно категории принадлежат Молдавия и Валахия» – в соответствии с пра-
вом на покровительство согласно Адрианопольскому мирному договору [3]. 

* Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ «Монархия Габсбургов: новые направления в 
изучении экономического, социально-политического и национального развития композитар-
ного государства Центральной Европы», проект № 19-59-23005.
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По оценке Нессельроде, развернувшаяся по всей Европе работа подрывных 
сил, тайные интриги греческих гетерий, усилия агентов польской эмиграции, 
«обещания поддержки, расточаемые [уже установленной к этому времени – 
А.С.] французской республикой» разного рода антимонархическим элементам 
в других странах – всё это может дать новый толчок революционным загово-
рам, способным раскинуть свои сети на все христианские провинции Осман-
ской империи. Ведь «горючего материала там имеется много. Малейшая искра, 
отмечает автор инструкции, может зажечь всеобщий пожар, который оживит 
восточный вопрос со всеми его опасными осложнениями». Поскольку «тра-
диционная беспечность» турок не позволяет положиться на них в деле охраны 
безопасности областей, находящихся под российским покровительством, «им-
ператор счел полезным еще решительнее подчеркнуть свою заботу о порядке и 
мире в Дунайских княжествах» [4]. 

Перед генералом Дюгамелем была поставлена задача тщательно следить 
«за симптомами возмущения повсюду, где бы они ни проявились», и держать 
императорское министерство в курсе всех своих наблюдений. Нессельроде к 
этому времени уже знал о том, что известия об установлении во Франции ре-
спублики произвели, как и ожидалось, в Дунайских княжествах, а особенно в 
Бухаресте, сильное впечатление [5], выявив (особенно среди экзальтированной 
радикальными идеями молодежи) «симпатии к демагогическим доктринам, 
провозглашенным Францией». Более того, события в Вене, а затем и в Венгрии, 
дали новый импульс брожению умов, призвав официальный Санкт-Петербург 
к принятию новых мер предосторожности. Учитывая склонность молодежи 
к радикализму и ее систематические «сношения» с исходящей из- за границы 
революционной пропагандой, российский канцлер считал целесо образным по-
советовать господарям Молдавии и Валахии запретить молодым людям посе-
щение заграничных университетов, откуда они привозят «разрушительные док-
трины», и вообще ограничить поездки за рубеж и вместе с тем выслать за гра-
ницу разного рода эмиссаров, «поддерживающих в княжествах искусственное 
возбуждение», «подстрекающих к мятежу и рассчитывающих воспользоваться 
им для осуществления гнусных проектов разрушения и анархии» [6].

В сложившихся условиях от российских консульств в Дунайских княжес-
твах требовалось усилить бдительность. В случае возникновения «тревожных 
осложнений», следовало бы заверить господарей в готовности России оказать 
действенную помощь, однако во избежание ложных толкований со стороны 
западных недоброжелателей [7] господарям необходимо было дать понять, что 
любые решительные шаги по защите Княжеств могут осуществляться только по 
согласованию с Портой. Для того, чтобы приезд Дюамеля оказал более сильное 
воздействие на умы, генералу было предложено объявить во всеуслышание 
перед «здоровой частью общества» о незыблемости политической организа-
ции Княжеств, установленной в соответствии с существующими договорами. 
Речь шла о том, что, оставаясь неотъемлемой частью Османской империи, они 
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вместе с тем были наделены «особым привилегированным управлением» в 
соответствии с Органическими регламентами, действие которых гарантиро-
вано покровительством России. 

В мае 1848 г. смута охватила Валашское княжество, а в июне его госпо-
дарь Г. Бибеску, под давлением депутации радикально настроенных оппозици-
онеров, явившейся к нему во дворец, был вынужден подписать конституцию, 
составленную революционным комитетом, и признать новое правительство, 
разнородное по своему составу [8]. В события активно включались возвра-
щавшиеся на родину во всеоружии новейших европейских либеральных идей 
румынские политэмигранты – они прибывали не только из Франции, где мно-
гие из них получили образование, но и из соседних с Дунайскими княжества-
ми земель (в том числе из принадлежавшей Габсбургам Буковины, до 1777 г. 
входившей в состав Молдавского княжества). Они выступали под лозунгами 
на ционального единения, за объединение Румынских княжеств и проведение 
в них преобразований с целью ограничения административного произвола 
властей. Получила распространение пропаганда не только республиканских 
взглядов, но и разрыва прежних отношений с Портой, строившихся на основе 
признания ее сюзеренитета, а также упразднения Органических регламентов 
как юридической основы существующей власти со всеми ее административ-
ными и финансовыми злоупотреблениями. 

В Трансильванию, входившую в состав Габсбургской монархии, пере-
кинулись события венгерской революции, при этом уже к маю 1848 г., когда 
в городе Блаж было созвано национальное собрание трансильванских румын, 
обнародовавшее свои программные документы, проявились принципиальные 
противоречия между венгерским и румынским национальными движениями. 
Лидеры венгерского движения взяли курс на полное упразднение тран силь-
ванской автономии в унитарном венгерском государстве, созданном на основе 
концепции единой венгерской политической нации. Но это было совер шен-
но неприемлемо для румын Трансильвании, составлявших в этом крае боль-
шинство населения [9].

Хотя в Молдавии ситуация в целом контролировалась правительством, по 
мере осложнения ситуации в Валахии и Трансильвании, обеспокоенный 
Дюгамель, ссылаясь на просьбу господаря М. Стурдза (хотя и не исключал его 
замены на другого господаря), начиная с июня 1848 г., торопил с вводом рос-
сийских войск в Молдавское княжество, чтобы загодя блокировать развитие 
революционных событий на территориях, находящихся в непосредственной 
близости от границы Российской империи. Однако Николай I отдавал пред-
почтение охранительной, а не наступательной тактике и проявлял колебания, 
опасаясь международных осложнений. Согласно его предписанию, ввести во-
йска можно было бы только в самом крайнем случае, ненадолго и обязательно 
по согласованию с Высокой Портой, чьи воинские части также должны были 
принять участие в наведении порядка [10]. Однако передовой отряд россий-
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ских войск успел перейти реку Прут и вступил в Молдавское княжество еще 
до получения депеши из Санкт-Петербурга, лишь по настоянию Дюгамеля, что 
привело к трагическому инциденту: командовавший соединением генерал 
Д.А.  Герштенцвейг, узнав о том, что поторопился с исполнением воли монар-
ха, снял с себя командование, а потом застрелился. Тем не менее, начиная с 
конца июня, в связи с усилением волнений как в Валахии, так и особенно в 
Трансильвании, русские войска не только занимают Молдавское княжество, но 
и продвигаются как к границам Валахии, так и к Карпатам, за которыми начи-
нались владения Габсбургов, т.е. Трансильвания. Здесь уже происходили кро-
вавые меж этнические столкновения [11], и румынское население пригранич-
ных областей, которому реально угрожали довольно воинственно настроенные 
секеи - секуи (особая венгероязычная группа, проживающая в горных районах 
Восточной Трансильвании), зачастую искало убежище за Карпатами, т.е. в 
Молдавском княжестве [12]. Опасения проявляли и трансильванские немцы, 
в том числе богатое бюргерство традиционных центров немецкой куль туры 
Трансильвании – городов Херманштадт (ныне г. Сибиу) и Кронштадт (ныне 
г.  Брашов), расположенных в предгорьях Южных Карпат, неподалеку от грани-
цы с Валашским княжеством. 

Когда вступление русских войск в Молдавское княжество стало фактом, 
Николай I распорядился, чтобы официальное сообщение об этом появилось в 
придворном официозном издании «Journal de St. Petersbourg». В нем было ска-
зано о мотивах военной акции и упомянуто о том, что передвижение русских 
и турецких войск носит скоординированный характер [13]. Вместе с тем ввод 
в Молдавию русского воинского контингента 5-го пехотного корпуса под ко-
мандованием опытнейшего и авторитетного военачальника генерала А.Н. Ли-
дерса, дал повод для разных предположений. В некоторых европейских столи-
цах распространились слухи о заключенном будто бы секретном соглашении, 
по которому Османская империя согласилась уступить Российской империи 
сюзеренитет над своими автономными провинциями (Молдавией и Валахи-
ей) за определенную денежную компенсацию. Глава российского посольства 
в Вене граф П.И. Медем информировал графа Нессельроде в депеше от 4 июля 
(22  июня) 1848 г. о том, что к нему обратился за разъяснениями, в частности, 
находившийся в имперской столице князь Пал Эстерхази, министр иностран-
ных дел в первом венгерском, пришедшем к власти на революционной волне, 
но при этом не порывавшем с Габсбургами правительстве. Медем назвал все 
эти разговоры основанными на чистой выдумке, ссылаясь на строгое соблюде-
ние Россией договоров с другими державами. При венском дворе он разъяснял, 
что интересом и долгом России является следить за тем, чтобы были обеспече-
ны спокойствие и законный порядок на землях, находящихся под ее покрови-
тельством, а посему надо опасаться «вредных настроений» возвращающихся 
в Дунайские княжества из-за границы (главным образом, из Франции) лиц, не 
только «преисполненных пагубными идеями» [14], но и пребывающих в по-
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стоянном сношении с бунтовщиками (поляками, французами, венгерцами) – в 
первую очередь необходимо именно их поставить под наблюдение [15]. Рос-
сийский посланник обращал внимание и на формирование в Трансильвании 
близ границы с Валахией отрядов добровольцев с очевидной целью проник-
новения в Княжество и дальнейшей дестабилизации там положения (имелась 
в виду, в первую очередь, деятельность радикального крыла румынского на-
ционального движения во главе с Н. Бэлческу). Эти опасения не были беспоч-
венными: ситуация в Валахии осложнялась. Фактически утративший власть, 
господарь Г. Бибеску счел за лучшее в конце июня перебраться на территорию 
Австрийской империи, но при этом не отказывался от властных полномочий 
и даже контактировал с умеренным крылом развернувшегося общественного 
движения. Сформированное временное правительство, хотя и пыталось про-
водить умеренные реформы (направленные, главным образом, на ограничение 
административного произвола и казнокрадства), далеко не в полной мере кон-
тролировало ситуацию, а формально возглавивший его консервативно настро-
енный митрополит Неофит не обладал реальным политическим влиянием. По 
сообщениям, поступавшим из Бухареста в Яссы командованию русских войск, 
вступивших в Молдавию, «незаконными властями, учрежденными революци-
онной партиею, был собран народ для подтверждения, что новый порядок ве-
щей не есть только внушение некоторых желающих политического переворота 
лиц, а единодушное выражение всеобщего желания народа. В уездных городах 
записываются желающие в национальную гвардию, но как говорят, не с боль-
шим успехом». Радикалы, как в Валахии, так и в Трансильвании, читаем в том 
же рапорте от 13 августа, «ропщут и бранят жителей Княжества Молдавии, 
что они не решаются принять участие в общем деле». Речь шла о борьбе под 
лозунгами национального объединения. 

Австрийский МИД 19 (7) июля 1848 г. информировал свое посольство в 
Петербурге о реакции в Вене на известие о вступлении русских войск в Молда-
вию и расположении их в непосредственной близости как от Валахии, так и от 
границы Австрийской империи. Право России на протекторат над Дунайскими 
княжествами, признанное по Адрианопольскому договору, не подвергалось со-
мнению. Вместе с тем эта новость произвела глубокое впечатление на обще-
ственное мнение, ожидались запросы в МИД со стороны сеймов, созванных в 
условиях революции как в Вене, так и в Пеште, поскольку возникли опасения 
русского военного вмешательства в целях полной реставрации прежнего абсо-
лютистско-меттерниховского режима. С российской стороны, т.е. графом Ме-
демом, разъяснялось, что предпринятые меры никак не затронут безопасности 
владений Австрии. Однако в Вене, желая успокоить общественность, ждали от 
России всё новых и новых подтверждений об отсутствии у нее намерений вме-
шиваться во внутренние австрийские дела, тем более в условиях углублявшихся 
в Империи внутриполитических конфликтов (венгерско-сербские межэтниче-
ские столкновения в Южной Венгрии, недовольство румын Трансильвании в 
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связи с объявленным пештским правительством слиянием этого края с Вен-
грией с утратой им какой-либо автономии). Особую обеспокоенность россий-
скими планами проявляли именно венгерские политические силы: эмиссары 
пештского правительства не скрывали в Вене своей тревоги, которую «было 
бы очень желательно успокоить, чтобы не вызвать нового возбуждения в стра-
не, где и так сейчас страсти сильно разгорелись» [16]. Граф Медем, встречаясь 
с князем Эстерхази, заверял его в том, что при императорском дворе надеют-
ся на способность правительств Молдавии и Валахии своими силами воспре-
пятствовать дальнейшей дестабилизации и подрыву законной монархической 
власти в Княжествах. В случае же, если без российского вмешательства в дела 
законно покровительствуемых Россией Княжеств и далее не удастся обойтись, 
в Петербурге не намерены в законном стремлении к восстановлению порядка 
давать «никаких поблажек мятежникам, какой бы национальности и какой бы 
категории они ни были», поскольку несвоевременные уступки могут быть ис-
толкованы как недостаток решимости и слабость. Посол заметил, что Россия 
не может поступаться своими правами и интересами, особенно в нынешней 
сложной ситуации, и призвал своего собеседника «привлечь внимание венгер-
ского правительства на необходимость предупреждать всё, что могло бы ском-
прометировать добрые пограничные отношения с княжествами» [17]. 

Как явствует из документов, особую обеспокоенность царского двора в 
связи с революционными событиями в Средней Европе вызывала перспектива 
оживления на международной арене польского вопроса, угрожавшего целост-
ности Российской империи в ее существующих границах [18]. 

С первых месяцев венгерской революции официальный Санкт-Петербург 
обратил внимание на активное вовлечение в нее поляков, причем, некоторые из 
них (Ю. Бем, Х. Дембиньский и др.) заняли командные посты в формировав-
шейся венгерской национальной армии (гонведов). Наиболее значительным из 
польских военачальников, проявивших себя в событиях 1848-1849 гг., был Юзеф 
Бем (1794–1850), не только участник наполеоновских войн, но и видная фигура 
польского восстания 1830-1831 гг. О Беме упоминается во многих рапортах о пе-
редвижениях и действиях 5-го пехотного корпуса Лидерса, дислоцированного с 
1848 г. в Дунайских княжествах, а в 1849 г. участвовавшего на территории Транс-
ильвании в кампании русской армии по подавлению венгерской революции [19]. 
По оценкам русских военных наблюдателей (впрочем, не адекватным реальному 
соотношению сил), Бем, взяв Трансильванию под полный контроль венгерской 
революционной армии, приложил бы потом усилия, чтобы «перенести сколь 
можно скорее театр возмущения в Галицию», т.е. в польские земли Габсбург-
ской монархии, что представляло уже прямой вызов спокойствию в соседних с 
ними польских землях Российской империи [20]. Очевидно, что Бем, как и дру-
гие вовлеченные в события 1848-1849 гг. деятели польского освободительного 
движения, мыслил полное и окончательное решение польского вопроса не иначе 
как на основе восстановления независимого польского государства в границах, 
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гарантирующих его жизнеспособность, а это могло произойти только в резуль-
тате кардинального пересмотра среднеевропейских границ, затрагивающего 
напрямую Российскую империю. Тема реального или потенциального учас тия 
поляков в событиях, нарушающих спо койствие Империи, начиная с лета 1848 г. 
постоянно находила отражение в донесениях, адресованных в Петербург из Ду-
найских княжеств [21]. Настороженность, связанная с Бемом, была тем сильнее, 
что он фактически являлся единственным военачальником венгерской армии, 
кто реально пытался гасить венгерско-румынские межэтнические трения в ин-
тересах сплочения национальных движений обоих народов на антигабсбургской 
основе, хотя в этом и не слишком преуспел [22]. Существовали также опасения, 
что венгерские отряды (особенно секеев), перейдя Карпаты, спровоцируют на 
выступления против властей венгероязычное население, проживающее в пред-
горных районах Молдавского Княжества (так называемое чанго), тем более, что 
оно подвергалось немалым экономическим притеснениям именно на землях, 
принадлежавших боярскому роду Стурдза, к которому относился и правящий 
молдавский господарь. 

Таким образом, русские войска были не только введены в Молдавское 
княжество, но и расположились на его границе с Валахией, что вызвало опре-
деленную настороженность в западноевропейских столицах, но не привело 
к официальным протестам, и прежде всего ввиду реальных опасений рас-
пространения революции на всё новые и новые земли (русская армия могла 
послужить в этих условиях в качестве сдерживающей силы). Нессельроде в 
своей депеше Медему с инструкциями от 8 (20) июля указывал на то, что вну-
треннее положение в дунайских автономных провинциях Османской империи, 
покровительствуемых Россией, приняло за последнее время весьма угрожаю-
щий характер: если в Молдавии спокойствие висит на волоске, то в Валахии 
произошло настоящее восстание, вынудившее господаря Бибеску бежать из 
Княжества. Главные истоки неспокойствия виделись в активности «эмиссаров 
польской пропаганды» и авантюристов разных стран, которые надеются вы-
звать «всеобщий пожар» на Востоке. Медем должен был опровергать широкое 
распространившиеся «при современном настроении умов» «извращенные тол-
кования» о будто бы корыстных целях России, якобы намеренной использовать 
потрясения в Европе для своего расширения за счет Турции. Ему было поручено 
постоянно разъяснять при венском дворе, что только интересы безопаснос-
ти Российской империи поставили Николая I после 4-месячных колебаний (!) 
«пе ред печальной необходимостью» прибегнуть с крайним нежеланием к «ме-
рам военного принуждения» и начать совместно с Портой изыскивать меры, 
чтобы остановить опасное развитие событий. Операция по оказанию помощи 
«дружественной и союзной державе (sic!) в интересах защиты ее сюзеренных 
прав и сохранения неприкосновенности» гарантированных ей Петербургом 
владений называлась важной «для территориального и политического равнове-
сия Европы». Как отмечалось далее, своими действиями Россия оказывает ре-
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альную услугу не только Турции, но и Австрийской империи, «ибо опьянение 
и восторг, которые вызвало бы возрождение румынской нации, не преминуло 
бы передаться народностям той же национальности, обитающим в Трансиль-
вании, и они попытались бы, в свою очередь, освободиться путем революции 
из-под владычества Австрии, чтобы соединиться со своими братьями в Турции 
и образовать единое тело, независимую Румынию, которая может занять свое 
место в среде европейских государств лишь в ущерб целостности Турции и Ав-
стрийской империи». Медем должен был вместе с тем заверить венский двор, 
что военная операция тотчас же прекратится с достижением на этих землях со-
вместными усилиями порядка и спокойствия, и российские войска немедленно 
отойдут, заняв на своей границе наблюдательные позиции [23].

Что касается румынских политически активных кругов в обоих Княжествах, 
то приход русских войск был, безусловно, поддержан сторонниками сохранения 
незыблемости устоев. Это нашло отражение в многочисленных военных рапор-
тах и служебных дневниках штаб-офицеров корпуса Лидерса, адресованных вы-
шестоящему командованию. Как читаем в рапорте от 20 авгу ста 1848 г. в том же 
деле 5332 (Ф. 846, oп. 16), «Консервативная или благо мыслящая партия [в Ва-
лахии] желает восстановления прежнего порядка с неко торыми необходимыми 
переменами, ежедневно увеличивается и с нетерпением ожидает прибытия рус-
ских», которые будут встречены ею «с Крестом и Евангелием» – в отличие от 
турок, нерасположение к которым в народе довольно велико. 

Иначе реагировали на сложившуюся ситуацию, как показывают всё те 
же документы, сторонники более решительных мер. В Валахии, ожидавшей 
возможного прихода русских войск, даже весьма умеренное, не прерывавшее 
связей с Портой временное правительство требовало – на случай не столько 
османского, сколько русского нашествия – всеобщего вооружения и ополчения 
народа. Хотя, как отмечалось в российских армейских рапортах, исходивших из 
корпуса, дислоцированного это время в Молдавии, попытки вооружить народ 
были не слишком успешны: «Оружие в Валахию из-за границы не доставле-
но», правда, было «прислано из Венгрии пороху до 1000 пудов». В Молдавии, 
где русские войска уже стояли, как читаем в рапорте за конец августа, «общее 
неудовольствие на князя Стурдза … стараются обратить в ненависть к русским 
войскам, поддерживающим его власть». При этом среди противников госпо-
даря Стурдза было немало знатных бояр, готовивших его смещение, тогда как 
поддерживал его средний класс: лица, произведенные им в боярство и получив-
шие чиновничьи должности, «привержены безусловно к нынешнему порядку 
вещей». Низший же класс, по оценке русских военных наблюдателей, зачастую 
воспринимал власть господаря Стурдза и его окружения как в определенной 
мере гарантию стабильности. В рапорте отмечалось, что он не оказывает ни 
малейшего сопротивления и «в русских видит своих законных защитников 
против некоторых бояр и эмиссаров, которые делают им притеснения несмо-
тря на превосходное положение, в которое они поставлены Органическим ре-
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гламентом. Низкий класс по простому и здравому смыслу лучше самих бояр 
понимает, что всякое улучшение в их быту они ожидать могут не от вмешатель-
ства какой-либо другой державы, а от покровительственной, которая первая 
положила основание их улучшенному быту и с которой их связывает религия». 
В другом рапорте того же периода также отмечалось, что часть сельского на-
селения с приходом русских войск проявляла, хотя бы внешне, «приветливость 
и радость», может быть вполне ценя «благодеяние для них Все августейшего 
монарха нашего, клонящееся к дарованию им мира и спокойствия».

Что касается турецкой стороны, которую в Петербурге усиленно пытались 
склонить к скоординированным действиям в целях удержания ситуации в Ду-
найских княжествах под контролем, то она, не подвергая сомнению право Рос-
сии на вмешательство, поначалу занимала выжидательную позицию: «Сулей-
ман паша ждет разрешения своего двора, обнадеживая валахов, что дела устро-
ятся в их пользу», а «Рифат паша не получил еще значительных подкреплений 
и не думает тронуться с места», читаем в военном рапорте от 13 августа [24]. 
Однако уже с конца июля начинаются пополнение военных соединений, дис-
лоцированных в Силистре и других турецких придунайских крепостях, а затем 
и постепенная переправка их с болгарской территории через Дунай и сосредо-
точение уже на валашском берегу реки, в частности, в районе города Джурджу, 
на расстоянии около 100 км от Бухареста. В военных рапортах конца августа, 
со ссылкой на проезжавших из Османской империи через Молдавию француз-
ских офицеров, говорилось, что «Сулейман паша имеет все материальные, ум-
ственные и моральные средства к усмирению валахов без помощи русских» и 
что «турецкие гарнизоны в Варне и в Дунайских крепостях усилены», а «на 
границе сербов собирается большой корпус турецких войск». Поступавшая 
информация порождала опасения, что турки выберут из числа оппозиционных 
прежнему господарю Бибеску умеренных сил временного правителя (кайма-
кам) Валахии, с которым заключат союз именно на антироссийской основе, 
настояв на пересмотре статуса России как покровительствующей державы. 
И  действительно, приходили сообщения о том, что Сулейман паша потребовал 
самороспуска правительства и готовит назначение нового каймакама, не согла-
совав эту меру, как было принято, с российской стороной. 

Непрекращающееся соперничество двух держав за влияние в Дунайских 
княжествах делало нежелательным для Санкт-Петербурга усиление османских 
позиций за счет российских, и Николай I дал добро на вступление русских 
во йск в Валахию. Военный министр А.И. Чернышев в начале сентября на-
правил соответствующую депешу генералу А.Н. Лидерсу. Ввод войск в Вала-
хию прямо объяснялся необходимостью «отнять у незаконного каймаканство, 
утвер жденного Сулейманом пашею, возможность усилить свое влияние на 
Валахию и не дать времени распространить оное на Молдавию» [25]. Суть 
полученного приказа заключалась в том, чтобы «вступить безотлагательно в 
Валахию, следовать в Бухарест, арестовать зачинщиков мятежа, уничтожить 
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всякое сопротивление, учредить по соглашению с генералом Дюгамелем но-
вое каймаканство, на основании Органического статута, и не очищать Валахии 
впредь до особого повеления». При этом следовало не только избегать кон-
фронтации с турками, но и по возможности согласовать с ними вопрос о на-
значении в Валахии новой власти: «Генералу от инфантерии Лидерсу дóлжно 
исполнить это важное дело с быстротою и решимостью, которые обеспечи-
вают успех военных предприятий, и что в нравственном отношении весьма 
желательно, чтобы турецкие войска участвовали в действиях наших, особенно 
в случае сопротивления мятежников, вооруженною рукою». 

В Константинополе, однако, предпочитали играть в свою игру, понача-
лу дистанцируясь от какой-либо координации действий с российской стороной. 
В  качестве проводника более твёрдой линии в Валахию прибыл новый эмиссар 
Высокой Порты – Фуад эфенди. Поскольку волнения в городе не прекращались, 
13 (25) сентября османские войска вошли в Бухарест, занявшись «наведением 
порядка», что привело к масштабному кровопролитию. Единственным закон-
ным представителем валашских властей османы признали митрополита Нео-
фита. Члены разогнанного правительства и многие сторонники реформ по боль-
шей части бежали в предгорье за 100 км к северу от столицы, либо перебрались 
в Олтению (или Малую Валахию, т.е. западную часть Княжества с главным го-
родом Крайова, за рекой Олт), где еще продолжали некоторое время сохранять 
свои позиции. Военным комендантом Бухареста становится Омер паша. 

Чтобы не уступить османам всю политическую инициативу, 16 (28) сентя-
бря на территорию Валахии были введены русские войска. Этому предшество-
вало обнародование декларации на румынском языке, в которой разъяснялось, 
что сделано это с согласия Оттоманской Порты и «в силу предшествовавших 
трактатов для водворения законного правления и порядка» [26]. В пригранич-
ном городе Фокшань [27] революционно настроенная публика демонстрирова-
ла протест, выступая под трехцветным национальным знаменем. Духовенство, 
в свою очередь, проявило лояльность, ведя за собой немалую часть населения. 
«Фокшанский архимандрит с духовенством в полном облачении с Евангелием 
и Крестом и несколькими депутатами от города» явились к Лидерсу «с изъяв-
лением радости о приходе в Валахию войск его Императорского Величества как 
о несомненном ручательстве, что порядок, так долго нарушаемый в их стране, 
будет наконец водворен… Они говорили, что большинство принадлежит бла-
гомыслящей партии, что мятежники составляют самое малое число, но что им 
нельзя было противиться, потому что они имели силу правительства» [28]. Как 
отмечалось далее в том же рапорте, «народ встречал войска с видом совершен-
ной покорности; он сам указывал на людей, которые наиболее участвовали в 
видах их незаконного правительства и служили орудиями его действий». В ре-
зультате многие активисты движения (или, на языке военных рапортов, «зачин-
щики мятежа») были арестованы, включая священника, публично сжегшего 
текст Органического регламента [29]. Такая лояльность может быть объяснима 
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элементарным страхом перед вошедшей в край иностранной военной силой. В 
том же рапорте не скрывалось, что одно только имя «русского и казака» стало 
пугающим для нарушителей общественного спокойствия [30]. Аналогичным 
образом и в г. Рымнику-Сэрат депутация во главе с местным духовенством вы-
шла навстречу вступившей в город русской армии, после чего последовали за-
держание «неблагонамеренных» элементов и разоружение населения. 

Высокая Порта восприняла ввод русских войск в Валахию как нежелатель-
ную акцию, противоречащую османским интересам. Обладавший большими 
полномочиями эмиссар Константинополя Фуад эфенди, получив от Лидерса из 
Ясс уведомление о начале операции, «просил остановить движение русских к 
Бухаресту, считая, [что] турецких войск слишком достаточно для успокоения 
Валахии» [31]. Обращаясь к Дюгамелю, он «просил задержать движение войск 
по крайней мере до получения решения кабинетов и продолжал уверение, что 
спокойствие в Валахии совершенно восстановлено». Российская сторона при-
держивалась иного мнения – «Валахия еще далека от должного порядка и по-
виновения»: в горах формируются вооруженные отряды, а ситуация в Малой 
Валахии, за рекой Олт, вообще никак не контролируется; край этот, по оценкам 
русских штабных офицеров, находится «в полном возмущении». Командова-
ние с самого начала было сильно озабочено тем, чтобы отношения с турками 
оставались бесконфликтными, строились на принципах «дружества и согла-
сия», ибо только совместные скоординированные действия могли «произвести 
желаемое нравственное влияние на умы жителей провинции». 

В те же дни Нессельроде поручил посланнику в Константинополе В.П. 
Титову передать молодому султану Абдул-Меджиду I письмо, где речь шла о том, 
что вступающие в Валахию русские войска должны соединиться с турецкими 
военными силами для усмирения этой провинции. Посланнику предстояло 
убедить султана в честности и бескорыстности намерений официального Санкт-
Петербурга в вопросах, касающихся статуса Княжеств, отданных в 1829 г. под 
российский протекторат, внушить ему убеждение о необходимости действовать 
общими силами, чтобы скорее восстановить «законный порядок» в Валахии, 
ибо это единственный путь, соответствующий «достоинству и подлинным 
интересам Оттоманской империи». Предполагалось также обратить внимание 
султана на опасность недоброжелательных инсинуаций, направленных на 
то, чтобы «посеять между Россией и Портой семена недоверия и зависти» и 
«вызвать осложнения, которые пропагандисты революции и пылкие политики 
рассчитывают использовать на Востоке для своих разрушительных планов и 
безумных утопий» [32].

Когда авангард русской армии подошел к Бухаресту, он был встречен ми-
трополитом Неофитом, изъявившим благодарность российскому императору 
за «отеческую попечительность» в условиях, «когда дух возмущения, господ-
ствовавший три месяца, привел к совершенному ниспровержению обществен-
ного порядка» [33]. С этих пор и до 1851 г. в Валашском княжестве существо-
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вал режим двух оккупационных армий, которые в силу сложившегося поло-
жения должны были взаимодействовать между собой в обоюдном стремлении 
не допустить к власти радикалов. В 1849 г. была подписана Балто-Лиманская 
конвенция, восстановившая действие Органических регламентов при некото-
ром урезании внешнеполитической автономии обоих Дунайских княжеств. 
Попытки создания в Валахии собственных вооруженных сил (Национальной 
гвардии) осенью 1848 г. нещадно пресекались. 

С приходом русских войск в Бухарест общими усилиями турецкой и рус-
ской оккупационных сил были приняты меры по расследованию происходив-
ших событий и привлечению к ответственности участников революционных 
выступлений. Как читаем в военном рапорте осени 1848 г., «Комиссия, учреж-
денная для исследования степени вины и участия в возмущениях, происходив-
ших в Валахии, каждого из арестованных лиц или находящихся на поруках, с 
деятельностию и с успехом продолжает свои заседания. Многие из задержан-
ных лиц освобождены немедленно, как только объяснилась их невинность, а 
лицам, удаленным по подозрениям от службы, но вполне оправдавшимся пред 
Комиссиею, безотлагательно возвращены прежние их места, или даны равные 
им другие. При расследовании сем открывались новые лица, причастные к ре-
волюции, и потому оные тотчас были арестованы, или приняты меры, в случае 
их отсутствия, для открытия местопребывания оных» [34]. Немалое количе-
ство видных участников волнений, бежав сначала в Олтению, после взятия до 
конца осени и этой провинции под контроль, и вовсе покинуло Валахию. 

Поскольку за горами, т.е. в соседней Трансильвании, было крайне неспо-
койно и с каждым месяцем только обострялись межэтнические распри, были 
приняты меры по усилению контроля за путями сообщения с этой габсбург-
ской провинцией, где румыны составляли большинство населения. «Чтобы 
совершенно прекратить сообщение жителей Горной Валахии с пограничными 
селениями Трансильвании, которые они до сего почти свободно и весьма часто 
посещали для торгу, промыслов и покупки разных хозяйственных потребно-
стей, – сообщается в одном из рапортов, – по требованию Г. Корпусного Ко-
мандира [т.е. А.Н. Лидерса – А.С.] правительством Княжества постановлены 
весьма точные правила, по коим запрещено выходить из пределов Валахии и 
входить в оную всем лицам без изъятия, без установленных на сей предмет 
паспортов, поверка коих возложена на строгую ответственность начальни-
ков таможен и пограничных приставов. Самые паспорты дозволено выдавать 
только лицам вполне благонадежным и то с крайнею осторожностью и только 
по самой необходимой надобности. Всех же людей без установленных видов, 
или пробирающихся тайком по горным тропинкам, приказано было задержать 
и предавать суду, как ослушников. Проезды же и проходы чрез пограничную 
черту дозволены лишь по одним почтовым, транзитным и известным прави-
тельству дорогам. Лица же, являющиеся на границу с просьбою укрыть их от 
преследований и волнений в крае, принимаемы по-прежнему (нередко целыми 
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семействами и большими толпами) и отправляемы в места более отдаленные 
от границ, в которых правительством валахским доставляемо им помещение 
и  способы к продовольствию» [35].

Рапорты офицеров корпуса генерала Лидерса показывают определенную 
координацию действий Российской и Османской империй перед лицом рево-
люционных событий в Средней Европе. Ни одна из сторон не хотела усиления 
позиций другой в ущерб собственным интересам в этой части Юго-Восточной 
Европы и внимательно следила за соперницей, что не мешало им тесно со-
трудничать в деле «наведения порядка» в Валахии. Отношения двух держав 
были (особенно напоказ элитам Румынских княжеств!) достаточно коррект-
ными, осенью 1848 г. еще мало что предвещало новое, очень скорое их обо-
стрение, приведшее в 1853 г. к Крымской войне. Показательно в этом плане 
подробное и полное красок описание обер-квартирмейстером полковником 
А.А. Непокойчицким совместного празднования 6 декабря по старому стилю 
дня тезоименитства Николая I: «Обед в манеже Гики был замечателен по кра-
соте внутреннего убранства сего здания, по тщательности и чистоте обеденных 
столов, посуды, белья и прочих и по обилию вина и кушаний. Против входа, на 
противоположном конце было сделано вензелевое изображение имени госуда-
ря императора из разного оружия и принадлежности к оному. Над входом были 
устроены хоры, где находились наши генералы, Фуад эфенди, Омер паша, кай-
макам, значительнейшие бояре, несколько из старших штаб-офицеров и неко-
торые дамы из высшего класса. К обеду назначены были нижние чины, имею-
щие знаки военного ордена, медали, как пожалованные турецким султаном…, 
так и другие, и нашивки. Солдаты сохраняли за столом порядок удивительный, 
несмотря на их многочисленность: будто бы каждый из них не раз уже сидел 
за  таким парадным столом. 

Нельзя было не любоваться на бодрых видом, осанкою и ясно выражав-
шимся на лицах веселием. На все заздравные тосты, с хор провозглашаемые, 
отвечали они криком „Ура!” громогласно и радушно. В особенности был про-
должительным и громким сей крик при первом тосте „за здравие, долголетие 
и благоденствие его Императорского Величества”. После этого генерал Лидерс 
провозгласил тост за здоровье султана. Затем Фуад эфенди поднял бокал в 
честь храброй русской армии, на что корпусный командир отвечал ему тостом 
в честь войск Оттоманской Порты. После оного предложен был тост за благо-
денствие Бухареста, и, наконец, распоряжавшийся столом генерал-майор Фохт 
провозгласил тост за здоровье генерала Лидерса. За обедом играл полный хор 
музыки валахской милиции, и в то же время невдалеке оттуда на площади про-
тив главной гауптвахты, рядом с квартирою корпусного командира играла му-
зыка Ахтырского гусарского полка, остававшаяся здесь до 6 часов вечера. В три 
часа пополудни после солдатского обеда хоры песенников собрались на дворах 
полковых, батарейных и ротных командиров и пели с барабанами, бубнами и 
свистками до 8 часов вечера. От 6 до 9 часов вечера музыка Модлинского 
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пехотного полка играла на дворе российского консульства, а при отдохновении 
оной пел там хор песенников, предварительно для сего выбранный из лучших 
в войсках. Погода была удивительная, ясная и тихая, так что на солнце было 
10 градусов тепла по Реомюру. На улицах, на площадях теснились экипажи и 
гулящие: русские, валахи и турки составляли общие толпы. 

В 4 часа был дан обед генералом Лидерсом на 70 кувертов [36]. На оный 
были приглашены все генералы и штабс-офицеры наших войск, Фуад эфенди 
и все турецкие генералы, иностранные консулы, штаб-офицеры валахской ми-
лиции, первоклассные чины княжества и почтеннейшие бояре. После тоста за 
здравие государя императора, генерал Лидерс предложил тост за здравие сул-
тана, дружество и союз двух держав. Фуад эфенди вслед за ним провозгласил 
тост за здравие государя императора и в честь взаимных обоих дворов. Затем 
продолжались тосты за войска обеих держав, за благоденствие валахов и не-
которые другие. Крик „Ура!”, дружно возглашаемый при каждом тосте всеми 
посетителями, повторяем был толпами, теснившимися на дворе, на соседней 
площади и улице, и терялся между громом наших орудий, песнями солдат и 
хорами музык, игравших народный гимн: „Боже Царя храни”. Нашим бата реям 
снова отвечали турецкие орудия. 

В 6 часов город заблистал бесчисленными огнями. На главных улицах все 
почти дома были иллюминованы. Щит на дворе квартиры корпусного командира 
был сделан с замечательным искусством и великолепием своим устремлял на 
себя общее внимание. Прекрасно также были иллюминованы дома, занимаемые 
Дюгамелем, Фуад эфенди, Омер пашею, российским консульством, корпусным 
штабом, каймакамом, турецкие казармы, присутственные места и многие дома 
частных лиц. Несметные толпы покрывали главную улицу Могошоае часов 
до 9 вечера, так, что экипажи, разъезжавшиеся от обеда генерала Лидерса, а 
потом ехавшие на бал генерала Дюгамеля, должны были двигаться шагом, 
мало-помалу, беспрестанно останавливаясь и выжидая пока очистится место. 

Бал, данный Генералом Дюгамелем, был также великолепен и продолжался 
до 5-го часа утра. Множество посетителей едва вмещались в огромных двух 
залах. 

Несмотря на общее веселье русских и валахов и даже турок, несмотря на 
многочисленную чернь, двигавшуюся во весь день по всем направлениям, и 
на обильные угощения солдат, не было ни одного малейшего происшествия, и 
везде сохраняемы были приличия и совершенный порядок.

День сей празднуем был с таким же радушием и в других местах Кня-
жества» [37].

Тесное российско-турецкое сотрудничество в Валахии не отвечало видам 
Лондона, где воспринимали это как симптом некоторого ослабления британ-
ского влияния в Юго-Восточной Европе. Близкую позицию заняло и фран-
цузское республиканское правительство. 13 (1) октября русский консул в 
Бухаресте Коцебу доносил о том, что британский консул тайно подстрекает мя-
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тежников, обещая им помощь своей державы, а встречаясь с турецкими эмис-
сарами, призывает их настаивать на скорейшем выводе русских войск ввиду 
того, что стабилизировавшаяся обстановка не делает больше их присутствие 
в княжестве необходимым. В этих условиях Нессельроде в своей депеше от 
8  ноября (27 октября) 1848 г. обратил внимание главы российского посольства 
в Лондоне Ф.И. Бруннова на появившуюся информацию о том, что между 
Па рижем и Лондоном идут переговоры «об установлении сердечного согла-
сия», направленного против российских интересов в Дунайских княжествах. 
Послу было предписано добиться аудиенции у министра иностранных дел 
лорда Г. Пальмерстона и дать ему понять, что враждебное России поведение 
британских консулов в Княжествах, поддерживая нездоровый революционный 
дух, способно лишь продлить пребывание там русских войск [38].

Между тем оккупационный режим не вызвал активного сопротивления 
румынского населения. Хорошо отраженная в военных рапортах корпуса Лидер-
са лояльность большинства жителей Дунайских княжеств, в том числе пред-
ставителей их элит, к присутствию российских войск может быть объяснена 
их естественной заинтересованностью во внутриполитической стабилизации. 
Пророссийским настроениям среди румын (независимо от того, подданными 
какого государства они являлись) в определенной мере способствовала также 
материальная помощь русской армии трансильванским беженцам, покидавшим 
свои жилища вследствие боевых действий и разрушений. Как явствует также 
из рапортов, с приходом русских войск в Бухарест были приняты «деятельные 
меры к заготовлению продовольствия» посредством подрядов, и в результа-
те «валахское правительство могло скоро видеть наполнение магазинов, дол-
женствовавших обеспечить содержание войск в сем городе» [39]. Нормальная 
экономическая жизнь в валашской столице с установлением оккупационного 
режима совершенно не была парализована. Как бы то ни было, существова-
ли и мощные импульсы к возобновлению массовых общественных движений 
в Дунайских княжествах. Они были связаны с нерешенностью аграрного во-
проса, назревшими задачами румынского национального объединения и, не в 
последнюю очередь, с влиянием внешних факторов. Ведь ситуация в Валахии 
после подавления там «беспорядков» продолжала и далее находиться в тес-
ной связи с положением в соседней, габсбургской Трансильвании, тем более, 
что, как постоянно отмечалось в рапортах, «главные зачинщики» волнений в 
Дунайских княжествах, бежав в пределы Австрийской империи, пребывали 
«в беспрерывных сношениях с неблагонамеренными лицами, оставшимися в 
Валахии, и вместе с ними старались поддерживать надежды поселян» на воз-
обновление мятежа и «разделение между ними боярских земель, обещанных 
им революционерным (так в тексте – А.С.) правительством» [40].

В начале 1849 г. корпус генерала Лидерса был ненадолго введен в Юго-
Восточную Трансильванию по просьбе австрийской стороны в целях защиты 
жителей гг. Херманштадта и Кронштадта, преимущественно немцев, как пра-
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вило, лояльных Габсбургам, от нападений венгерской революционной армии 
генерала Бема [41]. Решение о военной поддержке соседней державы было 
опять-таки принято после долгих колебаний. «Государь Император признает 
и теперь, как и прежде, неудобным вооруженное с нашей стороны вмешатель-
ство во внутренние дела Австрии, – читаем мы в одном из рапортов, – тем 
более, что они клонятся по-видимому к благоприятной развязке; в таких об-
стоятельствах вступление войск наших, не вынужденное крайнею необходи-
мостью, неминуемо затруднило бы общие в Европе политические отношения и 
могло бы служить на будущее время поводом к подобному вмешательству дру-
гих правительств во вступление во внутренние дела соседних государств. Но 
его Величество, по свойственному ему человеколюбию, не может не обратить 
милосердаго [так в тексте – А.С.] внимания на явную опасность, которой под-
вергаются верные своему законному государю жители Херманштадта и Крон-
штадта в столь близком расстоянии от расположения войск наших. Следуя сим 
только высоким побуждениям, его Величество находит возможным двинуть 
часть войск наших на защиту этих городов от гибели и разорения, но иначе как 
в самой крайности и только по настоятельной просьбе австрийского военного 
начальства» [42].

Армейские рапорты, повествующие об этой кратковременной военной 
операции, как и о следующей, относившейся к лету 1849 г., пестрят сообще-
ниями о том, что «во время движения наших войск… они были везде радушно 
встречаемы жителями, в особенности жители Кронштадта старались изъявле-
нием радости доказать признательность за великодушное вспомоществование, 
оказанное им государем императором», равно как и о том, что толпы народа 
цветами и громкими криками приветствовали «успокоителя Трансильвании» 
генерала Лидерса, в квартиру которого постоянно приходили депутации бла-
годарных жителей края [43]. Однако зимняя операция 1849 г. совершенно не 
решила поставленных задач, поскольку масштабные боевые действия, созда-
вавшие угрозу мирному населению, продолжались и после отвода из Транс-
ильвании корпуса Лидерса, а войско Бема сохраняло тактическую инициати-
ву  [44]. Следующее вступление 5-го пехотного корпуса из Дунайских княжеств 
в Трансильванию состоялось летом 1849 г. и стало частью похода 200-тысяч-
ной русской армии под командованием фельдмаршала И.Ф. Паскевича, направ-
ленного на подавление венгерской революции [45]. В Валахии и Молдавии к 
этому времени ситуация была довольно стабильной: «В пределах Княжеств со-
храняется спокойствие, ненарушимо и со стороны правительства [так в тексте 
– А.С.] оказывается во всех случаях готовность к полному удовлетворению по-
требностей войск. В направлении умов в крае незаметно особенных волнений, 
законным властям оказывается совершенное повиновение. Успешное действие 
русских войск в Трансильвании заставило умолкнуть и тех недоброжелателей 
общественного порядка, которые в успехах венгерцев старались находить опо-
ру для своих мнимых надежд», – сообщалось в одном из рапортов [46].
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В рапортах, отражающих пребывание корпуса Лидерса в Трансильвании, 
уделяется должное внимание межнациональным трениям, свидетелями кото-
рых стали русские офицеры. В донесениях, относящихся уже к осени 1849 г., 
периоду после подавления венгерской революции, отмечалось, что, хотя «за-
конный порядок в этом крае довольно быстро водворялся», «ненависть между 
племенами не потеряла своей силы» [47]. Позже эта тема находит отражение 
и в мемуарах участников кампании. Наиболее обстоятельные описания межэт-
нических отношений оставил полковник М. Дараган [48], чьи рапорты о ситуа-
ции в Трансильвании, относящиеся к 1848-1849 гг., хранятся в том же фонде 
РГВИА (Ф. 846, oп. 16). О своих впечатлениях от посещения большого города 
Кронштадта (Брашова) Дараган записал: «Дако-ромун, запертый в самые вер-
шины ущелий, в отдаленные предместья города, смотрит с порога своей бедной 
греческой церкви на великолепные храмы и огромные дома немцев, венгерцев 
и секлеров [венг.: секеи. См. выше – А.С.] и обдумывает планы своего запозда-
лого мщения. Тут вся история Трансильвании. В Кронштадте осязаешь ее»  [49]. 
Впрочем, российскому очевидцу показались далекими от идилличес ких и отно-
шения между привилегированными этносами: описанные племена, «столь раз-
нородные, жили на таком тесном участке земли, чураясь друг друга. Несколько 
сот лет не могли их сблизить: сосед не узнал языка соседа, ни разу не породнил-
ся; один и тот же город называется каждым племенем по-своему. Такие отноше-
ния, естественно, породили недоверчивость, вражду, презрение или ненависть 
одного народа к другому» [50]. Вплоть до полного вывода из Трансильвании к 
началу 1850 г. российских войск им приходилось прилагать постоянные усилия 
для того, чтобы удерживать ситуацию под контролем, поскольку властные струк-
туры австрийского неоабсолютизма находились лишь в процессе формирования. 

Острые конфликты 1848 г. [51], надолго сохранившись в исторической па-
мяти каждой из наций, еще больше усугубили их противостояние. Уже осенью 
1849 г. русские военные наблюдатели обратили внимание на бесплодность по-
пыток венских властей после подавления венгерской революции установить в 
Трансильвании порядки, удовлетворяющие все национальные группы: «Вве де-
ние нового гражданского устройства и конституции, дарованной австрийским 
императором подведомственным ему народам, встречает в Трансильвании 
много затруднений по разнородности элементов, составляющих народона-
селение того края» [52]. Подъем национального движения румын Трансильва-
нии пришелся на 1860-е годы, когда эпоха неоабсолютизма в истории монархии 
Габсбургов сменилась периодом конституционных экспериментов. Однако 
со  глашение дома Габсбургов с венгерской политической элитой и соответ-
ственно трансформация в 1867 г. Австрийской империи в дуалистическую 
Австро-Венгрию, создав условия для полного растворения Трансильвании с 
ее неповторимой спецификой в венгерском унитарном и национальном госу-
дарстве, нанесли большой силы удар по румынским чаяниям. Со временем, 
когда для этого созрели объективные предпосылки, румынское национальное 
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движение, разочаровавшись в перспективах реализации своих идеалов в рам-
ках Австро-Венгрии, стало искать пути самоопределения трансильванских ру-
мын вне ее пределов, а значит по сути – на её руинах [53]. Соглашение 1867 г., 
явившееся компромиссом Вены с наиболее мощным, венгерским националь-
ным движением, достигнутым за счет других народов полиэтничной Империи, 
лишь на полвека продлило существование Габсбургской монархии. При сохра-
нявшейся нерешенности национального вопроса она пала в результате пораже-
ния в Первой мировой войне, в условиях, когда целый ряд проживавших в ней 
народов, включая трансильванских румын, сделал выбор в пользу совсем иных 
государственных проектов, в том числе великорумынского. 

Многие активные участники бурных событий лета 1848 г. в Валахии, бе-
жавшие за границу, смогли вернуться на родину довольно скоро, в 1849  г., 
после амнистии, объявленной полномочным турецким эмиссаром Фуадом 
эфенди от имени султана. В записях журнала корпуса Лидерса, относящихся 
к началу осени 1849 г., давалась следующая характеристика ситуации: «В Ду-
найских княжествах всё это время было спокойно и возвращались из-за грани-
цы люди, принадлежавшие и причастные к бывшему в Валахии возмущению, 
коим въезд в Княжество по последнему фирману его величества султана не 
воспрещен. При настоящих обстоятельствах у них начинали вновь возрождаться 
надежды осуществить преступные замыслы. На тайных сходбищах, а иногда и 
публично они высказывали свои мнения, основываясь на симпатии к ним турок. 
При теперешнем занятии Княжеств нашими войсками в довольно значительном 
числе нельзя предполагать каких-либо покушений, но бдительное наблюдение и 
пребывание здесь наших войск остаются совершенно необходимыми для преду-
преждения беспорядков» [54]. В дальнейшем, уже после полного вывода в 1851  г. 
из Дунайских княжеств как российских, так и турецких войск, многие активисты 
движения 1848 г., не только негативно относившиеся к царскому абсо лютизму, 
но считавшие Органические регламенты и российский протекторат тормозом на 
пути дальнейшего развития, были использованы османской политикой в инте-
ресах вытеснения российского влияния  [55]. Новые осложнения в российско-
ту рецких отношениях привели, как известно, к Крымской войне. В конце 1850-х 
годов, в новой обстановке, сложившейся после Крымской войны и вследствие 
Парижского мира 1856 г., они приняли деятельное участие в подготовке объеди-
нения Дунайских княжеств, состоявшегося в 1859 г. 

Армейские рапорты, отражающие участие 5-го пехотного корпуса генера-
ла А.Н. Лидерса в «наведении порядка» в Дунайских княжествах (а также в 
Трансильвании) во время всеевропейской революционной волны 1848-1849  гг., 
равно как и депеши с инструкциями, направлявшиеся из Санкт-Петербурга 
военачальникам и дипломатам в связи с вводом русских войск в румынские 
земли, позволяют глубже осмыслить мотивы подключения России к военным 
кампаниям за пределами Империи, пролить дополнительный свет на россий-
ско-османские отношения в годы, предшествовавшие Крымской войне, ре-
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конструировать непосредственное участие российских воинских частей как в 
боевых действиях, так и в поддержании внутриполитической стабильности в 
сопредельных Российской империи странах. В опровержение некоторых сте-
реотипов о России как «европейском жандарме», документы показывают, что 
Николай I и его окружение в рассматриваемый период, как правило, лишь по-
сле долгих колебаний давали согласие на военные интервенции за рубежами 
державы. К этому российская правящая элита склонялась лишь при крайних 
обстоятельствах, из опасений, что революционный очаг, разгоревшийся в не-
посредственной близости от российских границ, представит угрозу целостно-
сти Империи либо (как в случае с Дунайскими княжествами) слишком резко 
изменит соотношение сил в соседних регионах не в пользу России. При этом 
нежелание вмешиваться без острой надобности во внутренние дела соседей 
имело в определенном смысле концептуальный характер, поскольку, с точки 
зрения Николая I и его окружения, такое вмешательство было способно затруд-
нить «общия в Европе политические отношения и могло бы служить на буду-
щее поводом к подобному вмешательству других правительств» во внутренние 
дела других государств. Что касается венгерской кампании 1849 г., то только 
реальная угроза полного краха Дунайской империи  [56] побудила Петербург 
сначала к краткосрочной отправке отрядов корпуса генерала Лидерса из Вала-
хии в Южную Трансильванию, а затем и к согласию на большее – на направ-
ление в пределы Габсбургской монархии 200-тысячной армии фельдмаршала 
Паскевича, перед которой, осознав неравенство сил, и сложило оружие вен-
герское революционное войско. 

Рапорты корпуса Лидерса интересны и тем, что демонстрируют союз-
нические отношения России и Турции перед лицом революционных событий 
1848 г. в Средней Европе, их тесное сотрудничество в «наведении порядка» в 
Валахии. Их ценность как источника заключается и в том, что они помогают 
с точностью реконструировать ход боевых действий в Трансильвании между 
австрийской императорской армией (и пришедшим ей на помощь 5-м пехотным 
корпусом русской армии), с одной стороны, и венгерским революционным 
войском генерала Ю. Бема, с другой, а также передвижений его армии в связи 
с вынашиваемыми этим талантливым полководцем стратегическими планами.

Рапорты русских офицеров ценны и как источник, содержащий описа-
ние политической ситуации в Дунайских княжествах и Трансильвании, в них 
находят отражение межнациональные противоречия в Трансильвании, причем, 
активное участие польских революционеров в событиях позволяло теснее 
увязать ситуацию в далеком крае с положением в самой России, с реальной или 
мнимой угрозой польского национального движения территориальной целост-
ности Российской империи. 

Революционные события 1848 г. в Дунайских княжествах стали важным 
этапом в процессе борьбы румын за национальное объединение. Можно согла-
ситься с В.Н. Виноградовым, по мнению которого значение революции 1848  г. 
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в Валахии «состояло в том, что она подвела итоги многовекового развития, 
показала бесперспективность дальнейшего существования княжеств порознь 
и утвердила национальный принцип как идеологическую основу их объеди-
нения и дальнейшей эволюции в сторону государственной независимости. 
Интервенция насильственно прервала развитие назревших процессов, но не 
могла положить им конец и тем более повернуть историю вспять» [57]. 

Идеалы румынского национального объединения, проявившиеся в движе-
нии 1848 г., нашли воплощение через десятилетие, в новых исторических ус-
ловиях, при ином раскладе сил на международной арене, сложившемся после 
Парижского мирного договора 1856 г.
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ROMANIAN PRINCIPALITIES AND TRANSYLVANIA
IN THE EYES OF RUSSIAN MILITARY OBSERVERS (1848–1849).

ACCORDING TO THE DOCUMENTS OF THE RUSSIAN STATE MILITARY 
HISTORICAL ARCHIVE

The revolutionary events in many European countries in 1848 caused fears in 
St. Petersburg that the further development of the events could cause the collapse 
of the multinational Austrian Empire and thus revive the Polish question on the 
international arena, which would pose an immediate threat to the integrity of the 
Russian Empire. Weighing the threat that had arisen, Nicholas I, after hesitation, 
decided to send troops to the Danube principalities, to annihilate the revolutionary 
unrest, in accordance with the right to their patronage, which Russia possessed 
under the Adrianople Peace Treaty of 1829. The corps of Russian troops stationed 
in Moldova and Wallachia took part in 1849 in the campaign in Transylvania and 
in the suppression of the Hungarian revolution. In this article, the events of that 
time are examined through the prism of the reports of Russian officers, participants 
in the military campaign. This source is valuable because it contains a description 
of the situation in the Danube principalities and Transylvania, reflects interethnic 
contradictions in Transylvania, and the active participation of Polish revolutionaries 
in the events made it possible to link more closely the situation in the distant land 
with the situation in Russia itself. The officers’ reports demonstrate the allied 
relations between Russia and Turkey in the face of the revolutionary events of 1848 
in Central Europe, their close cooperation in “restoring order” in Wallachia; as yet 
little augured a new, very early aggravation of relations between the two powers, 
which led to the Crimean War.

Keywords: European revolutions of 1848, Russian Empire, Habsburg Monarchy, 
Ottoman Empire, Moldova, Wallachia, Transylvania, Hungarian revolution of 1848-
1849, Hungarian campaign of the Russian army in 1849, Peace Treaty of Adrianople 
of 1829.
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Eugen-Tudor SCLIFOS

CHESTIUNEA BASARABIEI ÎN PAGINILE ZIARULUI 
LE PAYS . CÂTEVA MATERIALE INEDITE (1856) 

Înfrângerea Imperiului Rus de către coaliția franco-britanică în timpul războiului 
Crimeii, a readus în prim-planul diplomației europene problema teritoriului dintre Prut 
și Nistru. Tentativele emigrației românești din perioada 1853-1856 de a „sensibiliza” 
cancelariile europene de a restitui Basarabia răpită la 1812 la Principatul Moldovei, nu 
au avut succes1. Marile Puteri au decis la finele anului 1855, doar ca sudul Basarabiei 
să fie restituit Principatului Moldovei, ideea aparținând în exclusivitate Austriei, care 
dorea scoaterea Imperiului Rus de la orice acces la Dunăre. Interesele antagoniste ale 
Marilor Puteri în chestiunea basarabeană au fost cercetate în ultimii ani, folosindu-se 
o  serie de surse inedite din arhivele occidentale 2.

Recent a apărut un interes și pentru studierea opiniei publice față de chestiunea 
basarabeană în anul 1856. Unele studii publicate anterior3, arată importanța acestei 
problematici în ziarele europene. În cazul de față, ne vom referi la o publicație 
franceză, mai puțin cunoscută în spațiul românesc: Le Pays. Acest ziar francez avea 
și subtitlul: journal de l’empire, fiind ziarul oficios al celui de-al doilea Imperiu 
Francez condus de Napoleon al III-lea. Înființat la finele anului 1848, va rezista până 
la 16 iulie 1914. Pentru perioada anului 1856, unele articole privitoare la chestiunea 
Basarabiei vor fi semnate de doi jurnaliști francezi, specialiști pe chestiuni de politică 

1 A se vedea pe larg acest subiect: Mihai Cojocariu, Încercări românești de recuperare a Basarabiei 
(1853-1859). În: „Slujind-o pe Clio. In Honorem Dumitru Vitcu”, coord. Gheorghe Cliveti, Mihai 
Iacobescu, D. Bălan, Iași, Editura Junimea, 2010, p. 94-103; Paul Cernovodeanu, Inițiative românești 
de redobândire a Basarabiei în perioada Războiului Crimeii (1854-1856). În: „Revista Istorică”, 
an.  III, nr. 1-2, 1992, p. 81-96.

2 Pentru atitudinea Marilor Puteri referitoare la problema Basarabiei în perioada 1856-1857 a se vedea 
o serie de studii: Eugen-Tudor Sclifos, În „culisele” problemei basarabene în timpul Congresului 
de pace de la Paris (februarie-martie 1856). În: „Anuarul Institutului de Istorie”, 2019, p. 138-149; 
Idem, Marea Britanie și chestiunea Sudului Basarabiei (1856-1857). In: „Tyragetia. Serie Nouă”, 
nr.  2 (27), 2018, p. 139-148; Idem, Franța, Rusia și chestiunea Basarabiei (ianuarie-martie 1856). În: 
„Reconstituiri istorice: Civilizație, valori, paradigme, personalități: In honorem academician Valeriu 
Pasat”, coord: Gheorghe Cojocaru, Nicolae Enciu, Chișinău, 2018, p. 68-80; Idem, Problema sudului 
Basarabiei în documente diplomatice austriece (1856-1857). În: „Centenar Sfatul Țării: 1917-2017. 
Materialele conferinței științifice internaționale. 21 noiembrie 2017”, coord. Gheorghe Cliveti, Ioan 
Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Chișinău, Editura Lexon Prim, 2017, p. 195-206.

3 Eugen-Tudor Sclifos, Ecouri ale chestiunii Basarabiei în presa franceză (1856-1857). Cazul publi-
cațiilor „Le Constitutionnel” și „Journal des Débatas Politiques et Littéraires”. În: „Anuarul Institului 
de Istorie”, 2018, pp. 193-203; Idem, Problema Basarabiei în paginile ziarului „L’Indépendance 
Belge” (1856-1857). În: „Destin Românesc (serie nouă). Revistă de istorie şi cultură”, Chişinău, 
2021, Nr. 1-2 (115-116), pp. 68-77.
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externă: Auguste Vitu 4 și Félix Belly 5, unele articole semnate de acestea regăsin-
du-se în anexa acestui articol. Astfel, au fost selectate patru articole sugestive în 
viziunea noastră, care arată modul de interpretare a chestiunii basarabene de această 
publicație franceză. Propunem un articol semnat de Auguste Vitu și unul Félix Belly, 
o scrisoare parvenită din Basarabia tipărită anterior într-o publicație rusească, și o 
polemică a ziarului Le Pays cu prestigioasa publicație Le Times. Materialele sunt 
publicate în original.

[Anexa 1]

Articol semnat de Auguste Vitu privitor la executarea de către Imperiului Rus 
a clauzelor Tratatului de la Paris. Apariția unor probleme secundare: chestiunea 
Bolgradului și a Insulei Șerpilor, dar interpretate ca probleme de interes european. 
Necesitatea convocării unui nou Congres la Paris, cu scopul de a pune capăt disputei 
asupra orașului Bolgrad.

Le traité de Paris a réglé en principe les grandes questions de droit européen 
posées avant la guerre ou par la guerre. Des commissions spéciales ont été chargées 
d’élaborer les détails et de présenter ensuite au Congrès des projets de résolution.

Depuis six mois déjà la diplomatie travaile à cette tâche considérable. Transportées 
sur le terrain pratique des intérêts engagés, les solutions générales adoptées à Paris 
ont soulevé quelques difficultés secondaires, mais qui semblent ne pouvoir être 
tranchées que par le Congrès lui-même: telles sont, par exemple, l’attribution de 
l’île des Serpents à la Turquie ou à la Russie, l’attribution de Bolgrad à la Russie 
ou aux principautés danubiennes; telle est encore, avec un degré d’importance plus 
considérable, la prétention émise par la Sublime-Porte de faire résoudre d’urgence 
par les puissances signataires du traité de Paris le problème de l’organisation unitaire 
ou séparée de la Moldo-Valachie, préalablement à toute convocation des divans ad 
hoc qui doivent formuler les vœux du pays roumain. Cette dernière question amène 
naturellement à examiner l’utilité ou la convenance de prolonger l’occupation de 
cette contrée par l’armée autrichienne.

Il y a là un ensemble de problèmes locaux, mais qui se rattachent par tant de 
liens aux intérêts généraux de l’Europe, qu’il nous paraîtrait naturel que le congrès 
de Paris s’en saisît ds un assez bref délai. Les feuilles étrangères annoncent depuis 
quelque temps, avec une certaine persistance, que les seconds plénipotentiaires de 
chacune des puissances contractantes vont se réunir prochainement à Paris. Nous 
n’avons rien à affirmer ni à contredire sur ce point, mais, s’il faut juger des bruits 
par leur vraisemblance, nous serions disposés à accueillir celui-ci comme répondant 
assez exactement à la situation.

4 Auguste Vitu (1823-1891), scriitor și journalist francez. Autor al lucrării L’Histoire de Napoléon et 
du rétablissement de l’Empire (1854).

5 Félix Belly (1816-1886), journalist francez. Ulterior a activat și la publicația „Le Constitutionnel”, 
ocupându-se de rubrica politică externă.



370

De toutes ces questions, une seule présente une véritable gravité, c’est la question 
des provinces danubiennes. Les deux opinions tranchées qui se sont produites à ce 
sujet sont trop fermement soutenues de part et d’autre pour qu’il n’en résulte pas un 
débat approfondi et solennel le jour où le congrès de Paris s’en saisirait de nouveau.

L’attribution de Bolgrad ou de l’île des Serpents à telle ou telle puissance n’a 
pas, à beaucoup près, une portée aussi étendue. La connaissance parfaite des localités 
et l’interprétation équitable du sens général des conventions conduiront évidemment 
à  une entente sur ces deux points.

Quoi qu’il en soit, si le congrès de Paris juge à propos de se réunir, comme on 
l’a dit, d’ici à la fin d mois d’octobre prochain, n’est-il pas permis de conjecturer 
qu’il pourrait bien ne pas circonscrire son attention dans l’ordre de faits spécial aux 
affaires d’Orient, et qu’il la porterait sans doute également sur d’autres objets non 
moins intéressants pour l’Europe? Les principes qui ont été proclamés dans le 
traité de Paris, et qui sont évidemment les premières bases d’un nouveau droit 
public, permettent au Congrès de se saisir des questions où un intérêt général est 
engagé; et il est resté dans les protocoles du Congrès des marques non équivoques 
de préoccupations de ce genre.

Auguste Vitu
Sursa: Le Pays, 28 septembrie 1856.

[Anexa 2]

Scrisoare privitoare la realitățile basarabene în anul 1856, parvenită dintr-o 
publicație rusească. Descrierea sub aspect economic, social, cultural, al teritoriului 
dintre Prut și Nistru, iar conform prevederilor Tratatului de la Paris, sudul Basarabiei 
urma să fie restituit Principatului Moldovei. 

La Gazette de Moscou publie une série de lettres auxquelles nous faisons les 
emprunts qui suivent:

Kichinev, septembre 1856
Depuis Odessa jusqu’à Kichinev, sur un espace de 170 kilomètres de longueur, 

s’étend un pays, très-productif il est vrai, mais d’une désespérante monotonie; c’est 
une steppe nue et unie, une vaste plaine parsemée d’une grande quantité de lacs 
salins. Cet immense territoire était autrefois habité par les Tartares Boudjacks; 
maintenant les colons russes et bulgares forment la base de sa population. Au nord 
de Kichinev, le pays change d’aspect change d’aspect, il devient montagneux et 
boisé, et il est habité par les Moldaves de la race des Roumains. Enfin, la partie 
nord de la Bessarabie, le district de Khotine, le plus montagneux et le plus boisé de 
la province, est habité par des Petits-Russiens qu’on appelle ici Rousniaques. Toute 
cette population de races et de caractère si variés a une existence essentiellement 
différente de celle des habitants des provinces russes avoisinantes. Permettez-moi 
d’en dire quelques mots.
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Les Moldaves, ou, comme, on les appelle généralement ici, les Roumains, sont 
tous libres. La terre appartient à la noblesse qui a quelques serfs parmi les bohémians, 
à de simples particuliers, à la Couronne, aux couvents et aux communes. Le droit de 
propriété n’appartient pas ici exclusivement aux sujets russes, il est également étendu 
aux boyards moldaves et aux monastères grecs. Mais aussi vice-versa: la noblesse de 
la Bessarabie, en vertu de ce droit commun, a des propriétés dans la Moldavie. Parmi 
les monastères étrangers, celui du Mont Athos possède le plus de terrain, il a même 
sur ce terrain des colons particuliers; viennent ensuite, selon l’importance de leurs 
possessions territoriales, les couvents de Kiprianov et du Saint-Sépulcre.

Le système communal n’a ici ni l’importance juridique, ni l’influence qu’il exerce 
en Russie. La base de l’élément social, c’est la famille, aussi les villages de la Bessa rabie 
n’ont-ils pas l’aspect régulier des villages russes, massés sur un point et bâtis presque 
exclusivement le long d’une ou plusieurs rues. Les habitations ici sont éparpillées sur 
un grand espace de terrain; cette irrégularité leur donne un cachet assez pittoresque.

En Bessarabie l’administration économique des propriétés diffère essentielle-
ment de celle des gouvernements russes. Les propriétés habitent rarement leurs 
domains et ne s’occupent jamais d’agriculture. Les terrains sont données en arende, 
ou, comme on dit ici, en possession. C’est à peu de choses près le fermage français. 
La durée de cette possession varie beaucoup; le minimum de cette durée est de trois 
ans. Cette manière de faire valoir la terre est relativement très-avantageuse.

D’un côté, le revenu du propriété est garantit, et de l’autre ces terres se trouvent 
entre les mains de cultivateurs expérimentés qui s’occupent de l’amélioration de 
l’agriculture dans leurs fermes, non comme de simple mercenaires, mais en vrais 
propriétaires entendus qui savent que leur bien-être dépend essentiellement de la 
bonne administration de leur ferme.

Les grands fermiers sous-louent quelquefois une partie de leurs terres à d’autres 
cultivateurs. Il s’est formé de cette manière toute une nombreuse classe d’homme 
laborieux qui, s’étant adonnés exclusivement à l’agriculture, y consacrent et leur 
travail et leurs capitaux.

Le système des baux à ferme est très-répandu en Bessarabie. Non seulement les 
propriétaires nobles le suivent, mais les monastères eux-mêmes l’ont de tout temps 
pratiqué. On voit même souvent de petits propriétaires paysans, possédant un bien en 
commun et par conséquent indivisible, se donner à ferme corps et biens. Ceci est une 
conséquence forcée du manque d’institution de crédit rural. Ces petits propriétaires 
en commun, à l’époque des contributions personnelles et foncières, manquent 
souvent d’argent pour s’acquitter envers l’Etat; ils concluent alors un contrat avec 
un possesseur qui leur avance une certaine somme en argent et se rembourse ensuite 
avec usure en nature. Sous ce rapport, l’institution de banques rurales adoucirait 
beaucoup l’existence de cette classe de petits propriétaires.

Les Moldave Roumouns6 sont généralement beaux, de taille moyenne, mais bien 
prise, un peu maigres, mais nerveux; ils ont des traits réguliers, de grands yeux noirs 

6 Correct Roumains.
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bien fendus et expressifs, et une belle chevelure noire comme du jais. Les hommes 
à chevelure blonde sont rares; les femmes de cette race, lorsqu’elles sont blondes, 
sont remarquuablement belles. Les Roumouns sont généralement mous, paresseux et 
sensuels; ils travaillent le moins possible. Leur travail achevé, ils emploient le reste 
de la journée à boire et à se délaser dans un dolce far niente. L’insuffisance des voies 
de communication explique et excuse un peu leur nonchalance; à quoi bon travailler, 
lorsqu’on a gagné son pain quotidien, si l’excédant des produits obtenus ne vous 
apport aucun bien-être?

La langue moldave ou roumaine, à votre choix car c’est la même, est l’apanage 
exclusif du bas peuple. Dans les campages le service divin se fait en dialecte rouman, 
et la procédure en deux langues, en roumain et en russe, et il n’y a guère que les hauts 
dignitaires des villages, le starosta (espèce de maire de village), etc., qui baragouinent 
quelques mots de russe.

Parmi les Moldaves (par Moldaves j’entends les Roumouns, habitants de la 
Bessarabie, et non les Moldaves de la province de Moldavie), il y a peu de maraîchers; 
la culture des légumes est presque entièrement entre les mains des Bolgares, qui 
généralement sont d’excellents jardiniers et réalisent des bénéfices considérables. 
Dans chaque village on rencontre des potagers magnifiques appartenant à des 
Bulgares, et des pieds de vigne parfaitement cultivés, qui donnent un peut vin très 
agréable au goût.

Les rivières et les ruisseaux sont très-rares en Bessarabie, mais les sources d’eau 
vive se rencontrent fréquemment. Depuis Kichinev jusqu’à Scouliany, sur un parcours 
de 100 verstes, je n’ai pas recontré un ruisseau; à Kichinev même on s’approvisionne 
d’eau de fontaine, car la rivière Byck, qui traverse, a cela de particulier qu’elle donne 
une eau détestable lorsqu’elle en donne.

Dans les campagnes le log des routes on rencontre souvent des puits, et on 
considère généralement le percement d’un puits comme une oeuvre charitable. Dans 
une époque reculée plus d’un brigand de grand chemin effaçait ses anciens forfaits 
en faisant creuser un puits nouveau. Pour la facilité des voyageurs, les Roumouns 
déposent près de chaque puits un vase en bois, de même que les habitants de la 
Nouvelle-Zéllande déposent à chaque source une coquille, et là comme en Bessarabie 
le vol de ces coupes est considéré comme un sacrilége.

Kalarach est un bourg considérable; j’y ai remarqué même quelques boutiques 
assez élégantes. Nous nous sommes arrêtés au bout du village, dans la maison du 
bailli (Volostnoi Golova), qui nous fit immédiatement une visite. C’était un vénérable 
vieillard décoré de plusieurs médailles. J’ai appris, à mon grad étonnement, qu’il 
n’était ni Roumoun, ni Russe, mais un juif baptisé. Il faut qu’il possède de bien grandes 
qualités pour avoir été élu plusieurs fois de suite, malgré son origine, car les juifs sont 
généralement en grand discrédit auprès des Roumouns. Pendant qu’on attelait des 
cheveux de relai à notre voiture je fis un tour dans le bourg, et me trouvai bientôt 
sur une petite place où retentissaient les sons d’une musique perçante. A l’ombre de 
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peupliers je vis deux musiciens: l’un pinçait de la kobza (espèce de guitare) et l’autre 
jouait du violon, à la grande joie de quelques jeunes Roumouns qui en profitaient 
pour se livrer au plaisir de la danse.

Les danseurs se tenaient par la main sur une seule ligne et exécutaient différents 
pas des yeux le bout de leurs pieds. Ensuite, ils formèrent un grand rond et puis se 
divisèrent par couples.

Cette danse nationale est très-grave; et ce qui me la fit paraître plus étrange 
encore, c’est qu’il n’y avait que des hommes qui y prissent part. Les femmes étaient 
rassemblées à quelque distance et admiraient les danseurs. Ce n’est que vers la fin 
de la danse que deux jeunes filles se sont jointes aux jeunes gens; leur apparition 
n’a rien changé au caractère du ballet champêtre. C’était un jour de fête, et, malgré 
la grande chaleur, tous les habitants étaient dans leurs plus beaux atours: longs 
casaquins, chemises encore plus longues descendant jusqu’aux talons et bonnets en 
poils de bouc. Le costume ordinaire de Roumans consiste en une longue chemise en 
toile blanche, de longs et larges pantalons du même tissu, et d’une immense ceinture 
rouge.

Sur la route de Kalarach à Voltchentsy nous avons rencoré un campement de 
bohéhiens. Sur 40.000 bohémiens habitant la Russie, la Bessarabie a l’avantage d’en 
posséder pour sa part 10.000. Aussi les bohémiens russes considèrent cette province 
comme leur domicile principal. Depuis le célèbre Pouchkine, qui a chanté les 
bohémiens dans de si beaux vers, rien n’est changé dans l’existence de cette race. Le 
vagabondage, quoique défendu et sévèrement réprimé, reste leur caractère distinctif.

Sursa: Le Pays, 14 octobre 1856.

[Anexa 3]

Articol semnat de Félix Belly, care scrie despre faptul că delimitarea frontierei 
în Basarabia nu decurge conform planului. Este reamintit principalul obiectiv 
al acestei delimitări: scoaterea Imperiului Rus de la orice legătură cu Dunărea. 
De asemenea, este invocată principala cauza a tărăgănării delimitării frontierei 
în Basarabia: inexactitatea hărților furnizate de plenipotențiarii ruși în timpul 
Congresului de la Paris din februarie-martie 1856. 

La question de la nouvelle délimitation de la Bessarabie ne paraît pas avoir fait 
jusqu’ici de grands progrès, et, si nous en jugeons par les prétentions de la Russie, 
elle pourrait bien rencontrer de sérieuses difficultés dans le sein du congrès prochain. 
Le principe de ces difficultés existe dans le texte même du congrès de Paris. On 
ignorait, en le rédigeant, les conditions topographiques du pays sur lequel on tirait 
des lignes mathématiques. Il en est résulté que l’article relatif à la délimitation a dit 
tout le contraire de ce qu’il voulait dire, et qu’il y a contradiction flagrante entre les 
termes du traité et son but évident.
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Pour comprendre en quoi consiste cette contradiction, il faut se souvenir 
que l’objet principal de la rectification de frontière demandée par les puissances 
occidentales à la Russie était d’enlever à cette dernière toute action sur la navigation 
du Danube. Les intérêts de l’Autriche et de l’Allemagne tout entière s’accordaient sur 
ce point avec ceux de la Turquie. On avait trop souffert des entraves de la possession 
russe acquise par le traité d’Andrinople, pour laisser encore à la Russie un seul 
aboutissant aux bouches du Danube. On ne voulait l’amoindrir comme territoire 
que juste dans la mesure nécessaire pour la rendre impuissante à cet égard; et il fut 
convenu, en conséquence, que la nouvelle frontière devait lui enlever toute la côté 
de la Bessarabie sur la mer Noire et toutes les forteresses élevées sur le Danube et 
sur Bas-Pruth.

Malheureusement, par suite de l’inexactitude des cartes, et surtout des cartes 
fournies par les plénipotentiaires russes, l’article 20 du traité du 30 mars n’a pas 
été rédigé avec une connaissance suffisante des localités pour atteindre ce but. Cet 
article porte que „la nouvelle frontière partira de la mer Noire, à un kilomètre à l’est 
du lac Bourna-Sola, rejoindra perpendiculairement la route d’Akerman, suivra cette 
route jusqu’au val de Trajan, passera au sud de Bolgrad, remontera le long de la 
rivière de Yalpuck, jusqu’à la hauteur de Saratisika, et ira aboutir à Katamori, sur 
le Pruth”. Or, si l’on suivait ces conditions à la lettre, le point de départ de la mer 
Noire serait introuvable, et la Russie conserverait avec la ville de Bolgrad un point 
de communication direct avec Ismail et avec le Danube.

Le point de départ de la mer Noire est placé par le traité à un kilomètre à l’est du 
lac Bourna-Sola, désigné sous le nom de lac Sassyk dans quelques cartes. Ce lac est 
une immense saline qui produit à la Russie 4 millions par an, et dont la possession, 
par conséquent, ne saurait être chose indifférente. A-t-on voulu que ce lac revînt à la 
Moldavie, en tout ou en partie, ou simplement qu’il servît lui-même de frontière aux 
deux Etats? Les Russes interprètent l’article 20 dans ce dernier sens, et, comme le lac 
Bourna-Sola, qui ressemble sous se rapport au lac Manzaleh en Egype, n’est séparé 
de la mer quepar une langue de terre très-étroite qui laisse leurs eaux se confondre 
par plusieurs issues, ils prennent cette langue de sable pour le point désigné, tirent de 
là une perpendiculaire sur Akerman, placé au sud-ouest du lac, et se réservent ainsi 
les neuf-dixièmes de côtes et presque toute la superficie de cette vaste lagune.

Cette interprétation est évidemment contraire au texte, car le banc de sable qui 
forme lui-même la limite du lac n’est pas placé à un kilomètre de cette limite. Mais, 
pour trouver ce kilomètre, il faut entrer sur le territoire de la Nouvelle-Russie et 
remonter le lac sur la côte orientale, jusqu’à ce que cette côte, qui forme un triangle 
avec celle de la mer, s’en soit écartée de la distance convenue. Est-ce là ce qu’on 
voulu les plénipotentiaires? Ont-ils compris dans le nouveau territoire moldave 
le petite triangle d’un kilomètre de côté découpé ainsi sur le sol de la Nouvelle 
Russie? Ont-ils surtout eu en vue de couper en deux la superficie du lac Bourna-
Sola pour faire passer la ligne de frontière dans l’étranglement qu’il dessine au nord 
d’Akerman? On comprend que nous ne pouvons répondre à aucune de ces questions. 
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Il est seulement évident pour nous que l’article 20 n’a pas rendu clairement la pensée 
des plénipotentiaires.

D’Akerman à Bolgrad il n’y a pas de difficulté sérieuse. Le tracé est indiqué par 
une route postale qui figure sur les cartes allemandes comme sur les cartes russes. 
Cette route descend au sud-ouest, laisse au territoire moldave toutes les salines et 
toutes les lagunes de la côté bessarabienne, et remonte ensuite vers la haut Pruth, 
dont le confluent revient ainsi à la Moldavie avec Reni, Ismail et Kilia, comme tous 
les affluents importants de la bouche de Kilia.

Mais ici se rencontre précisément la difficulté capitale du tracé, la question de 
savoir si Bolgrad doit appartenir à la Moldavie ou à la Russie. Le texte dit formellement 
que la ligne passera au sud de Bolgrad. C’est indiquer que cette ville continuera de 
faire partie de la Bessarabie. Mais Bolgrad est situé à l’extrémité septentrionale du 
lac Yalpuck, qui, lui-même, communique avec le Danube, et touche même à Ismail. 
Le but du traité serait donc manqué. La possession de Bolgrad donnerait à la Russie 
précisément ce qu’on voulait lui enlever: un aboutissant aux bouches du grand 
fleuve germanique. Évidemment, les plénipotentiaires supposaient que le Bolgrad en 
question, dont personne n’avait entendu parler, se trouvait à une distance raisonnable 
de la lagune, ce qui leur permettait de sauvegarder la liberté du Danube sans enlever 
à la Russie un village de plus.

Le fait géographique les met aujourd’hui dans l’alternative, ou de reprendre 
Bolgrad, ou de laisser à la Russie la jouissance du lac Yalpuck. Les Russes ne s’y 
trompaient pas, car M. de Brunnow avait beaucoup insisté pour qu’on leur cédât la 
lagune elle-même. Mais cette concession était de celles dont le Congrès ne voulait 
à aucun prix, et l’insuccès de la proposition de M. de Brunnow prouve clairement 
quel était, à cet égard, l’esprit du traité. La question maintenant posée est de concilier 
cet esprit avec le texte de l’article 20. Si les Russes y apportent de la tenacité, en 
s’appuyant exclusivement sur la lettre, le débat peut être long et orageux; mais si la 
sagesse d’Alexandre II ne se dément pas dans cette circonstance, tout peut encore 
être arrangé à la satisfaction des deux partis.
Félix Belly.

Sursa: Le Pays, 16 octombrie 1856.

[Anexa 4]

Polemică între ziarul Times (Londra) și Le Pays privitor la acuzațiile aduse 
de publicația britanică Imperiului Rus că ar fi principala vinovată de eludarea 
clauzelor Tratatului de la Paris. O altă acuzație era adusă Franței, care ar susține 
poziția cabinetului de la Petersburg, de a nu respecta tratatul de pace. În consecință, 
în viziunea ziarului britanic, pacea și echilibrul european ar fi compromis. Este 
minimalizată importanța orașului Bolgrad și a Insulei Șerpilor, considerate chestiuni 
de „ordin secundar” pentru a amenința din nou pacea în Europa.
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Le Times publie sur la situation actuelle un article qui n’exprime certainement 
pas les vues du gouvernement anglais, ni les sentiments de l’opinion publique, mais 
que nous ne croyons pas devoir passer sous silence ni laisser sans réponse; non pas 
que nous attachions beaucoup d’importance aux boutades souvent trop excentriques 
de la presse britannique, mais parce que nous ne voulons pas voir s’accréditer des 
erreurs ou se répandre des menaces que rien ne saurait justifier.

L’article auquel nous faisons allusion contient d’abord contre la politique 
russe le plus violent réquisitoire. On l’accuse d’avoir rendu illusoires par d’injustes 
prétentions l’oeuvre pacifique du traité de Paris, et d’avoir suscité, depuis la 
conclusion de la paix, des difficultés qui remettent tout en question et en péril. 
Puis on insinue que la Russie a trouvé dans le gouvernement français des appuis 
complaisants pour l’aider à violer l’esprit et les stipulations du traité de paix. Il est 
vrai que la feuille anglaise distingue, dans ce cas, entre l’Empereur et ses ministres; 
elle proclame la loyauté avec laquelle Napoléon III remplit ses engagements; mais 
ce sentiment n’est point partagé, s’il faut l’en croire, par les hauts fonctionnaires qui 
entourent le chef de l’Etat. Enfin elle termine en disant que l’Angleterre „aurait dû 
prolonger la guerre jusqu’à ce que sa supériorité eût été établie aux yeux du monde 
d’une manière incontestable”. Une fois déjà, dit le Times, „nous avons été obligés de 
détromper les nations qui nous croyaient absolument dévoués à la paix. Il n’est pas 
impossible que nous nous décidions à répéter la leçon”.

Qu’est-ce à dire, et quels sont les dangers qui peuvent menacer encore la paix 
du monde? Où sont donc, au milieu des difficultés diplomatiques soulevées depuis 
quelque temps, les questions compliquées que l’on ne peut trancher que par le glaive? 
En quoi l’ordre et l’équilibre européen sont-ils compromis? Et comment prévoir que 
la diplomatie soit impuissante à trouver des solutions satisfaisantes pour les intérêts 
qui sont en jeu?

Au fond, les graves violations que l’on reproche à la Russie se bornent à la 
question de savoir à qui doivent être attribuées la petite bourgade de Bolgrad et 
l’île des Serpents. La Russie soutient que le traité de Paris l’autorise à se maintenir 
en possession de ces deux points; ces autres puissances prétendent le contraire. 
Qu’y a-t-il là autre chose qu’une difficulté d’interprétation qui doit être résolue 
par les membres eux-mêmes du Congrès, loyalement consultés sur leurs intentions 
primitives; et à qui fera-t-on croire que l’Europe, après avoir si heureusement vu la 
paix se rétablir entre les grandes puissances, ira s’armer de nouveau et allumer une 
conflagration universelle, pour une petite bourgade et un petit îlot dont l’importance 
ne vaudrait certes pas une seule goutte de sang versé?

Ce qui serait exorbitant et inexplicable, ce serait de voir une seule des puissances 
qui diffèrent d’opinion avec la Russie se faire juge souverain et arbitre absolu de la 
difficulté; ce serait de voir l’Autriche se maintenir dans les Principautés, l’Angleterre 
occuper la mer Noire aussi longtemps que la Russie n’aura abandonné ses prétentions 
sur Bolgrad et l’île des Serpents. Cette question ne peut être résolue que d’accord 
commun, par le congrès de Paris, réuni de nouveau pour interpréter ses actes. Ceux-
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là méconnaissent l’esprit du traité de paix qui veulent se faire justice à eux-mêmes, 
au lieu de s’en remettre à la décision de toutes les puissances intéressées.

La France, qui dans ces questions diverses montre toujours tant de loyauté et 
d’abnégation, la France a-t-elle donc moins d’intérêt que les autres puissances au 
maintien de la paix, au respect des conventions arrêtées, au règlement de tous les 
points qui intéressent le repos de l’Europe? C’est à elle, à elle surtout, à sa modération, 
à sa justice, autant qu’à son énergie, qu’est dû le triomphe définitif du droit européen.

Par plus qu’aucun autre gouvernement, elle ne voudra compromettre ce grand 
résultat par des faiblesses et des complaisances dans l’exécution du traité de paix. 
Ce qu’elle veut, c’est que les difficultés que cette exécution peut soulever soient 
loyalement discutées et résolues par les représentants de toutes les puissances et non 
violemment tranchées, ou plutôt malheureusement compliquées par quelques unes 
d’entre elles seulement.

Le Times insinue qu’il y aurait dissentiment entre l’Empereur des Français et 
ses ministres sur cette loyale politique et que ceux-ci agiraient en sens contraire 
des intentions de leur souverain. Est-ce sérieusement qu’une pareille affirmation se 
produit? Ce n’est pas seulement le caractère des hommes éminents que la confiance 
de l’Empereur maintient à la direction des affaires publiques, c’est la plus simple 
connaissance du mécanisme de nos institutions, qui démontre l’absurdité de cette 
hypothèse et place les ministres français au-dessus des attaques tu Times. A qui 
persuadera-t-on que les premiers fonctionnaires de l’Etat puissent avoir aujourd’hui 
une politique différente de celle de l’Empereur, et contrarier par leurs actes 
personnels les sages inspirations de celui à qui le pays entier a confié ses destinées? 
Sommes-nous donc encore à ces mauvais jours de régime parlementaire où un 
ministre appuyé sur son parti et se créant une majorité personnelle, pouvait annuler 
l’autorité du monarque, et le reléguer, pouvoir impuissant, sur un trône où il régnait 
sans gouverner? Dieu merci, d’ailleurs, ce n’est pas seulement la force de l’autorité 
souveraine qui fait l’accord de tous les membres du gouvernement avec le chef de 
l’Etat, c’est la voix de leur conscience qui leur dit que jamais plus noble politique, 
jamais but plus glorieux et plus avouable n’ont été poursuivis par les hommes d’Etat 
de notre patrie; c’est la certitude qu’en obéissant aux ordres de l’Empereur, ils 
servent la cause sacrée du droit, de la vérité et de la civilisation.

Maintenant faut-il s’émouvoir des menaces qui terminent l’article du Times? 
En aucune façon. Ce ne sont pas les journaux anglais qui peuvent faire la paix 
ou la guerre; la plume avec laquelle écrivent leurs rédacteurs, n’est pas, grâce à 
Dieu! l’épée avec laquelle se déchirent les traités. Malgré tout le bruit que fait 
la presse britannique, la guerre ne sortira pas des questions diplomatiques qui 
s’agitent aujourd’hui; nous l’affirmons avec la certitude de n’être pas démentis 
par l’événement. Toutes ces questions, que l’on cherche vainement à grossir outre 
mesure, se règleront pacifiquement par la modération des uns et l’équité des autres. 
La diplomatie, on peut être sur, est loin d’être aussi turbulente et passionnée que le 
sont les feuilles anglaises.
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On se rappelle les hauts cris jetés par les journaux de Londres et par quelques 
excentriques du parlement anglais, lorsqu’on parla de faire la paix avec la Russie. 
Toutes ces clameurs n’ont pas empêché la paix de se faire; tous les éclats de voix qui 
se profèrent encore aujourd’hui ne l’empêcheront pas de se consolider par la solution 
amiable des difficultés pendantes et de produire ses heureuses conséquences pour la 
prospérité de l’Europe et du monde.

Le proverbe du vieux Shakespeare trouvera une fois de plus son application. Ce 
sera „beaucoup de bruit pour peu de chose”, Much ado about nothing.

Sursa: Le Pays, 2 și 3 noiembrie 1856.

THE ISSUE OF BESSARABIA IN THE PAGES OF THE NEWSPAPER „LE PAYS”.
SOME UNPUBLISHED MATERIALS (1856)
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Great Powers after the end of the Crimean War. The issue of Bessarabia has also been 
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Le Pays, which was the official newspaper of the Second French Empire, led by 
Napoleon III. Original articles from Le Pays will be published in the original, an 
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Dumitru VITCU

PROFIL DE DIPLOMAT ÎN VREMEA UNIRII
PRINCIPATELOR ROMÂNE: TEODOR CALLIMACHI

Diplomaţia românească modernă oferă suficiente exemple1 care ar putea fi pre-
luate oricând drept repere calitative în evoluţia acestei profesii aristocrate, chiar dacă 
în cazul multora dintre practicanţi „meseria” a fost învăţată din mers și, oarecum, 
anevoios, fiind constrânşi să înfrunte, ori să suplinească, între altele, lipsa pregă-
tirii instituţionalizate, sărăcia mijloacelor materiale sau a instrumentelor specifice 
practicii diplomatice, implicit a bagajului informaţional aferent, precum și gradul 
scăzut de reprezentativitate, ilustrat prin nerecunoașterea oficială în cercurile poli-
tico-diplomatice europene. Situaţia își are explicația firească, fiind generată de sta-
tutul juridic internaţional al Principatelor Române (Unite, din 1859) în epocă2. Unii 
au perseverat, rămânând să activeze în sfera vieţii politico-diplomatice şi după în-
cheierea primelor misiuni încredinţate, alţii s-au retras, discret, preferând refugiul în 
perimetrul altor îndeletniciri, culturale sau „domestice” îndeosebi, din motive nu în tot-
deuna mărturisite. Între aceștia din urmă, un loc aparte în cristalizarea și afirmarea 
etapei de pionierat a breslei diplomatice, implicată direct și activ în procesul fondă rii 
statului național român modern, a aparținut lui Teodor Callimachi.

Fără să fi fost o personalitate politică sau culturală de prim plan în epocă, compa-
rabilă, de pildă, cu un Vasile Alecsandri, Costache Negri, Mihail Kogălniceanu, Al. I. 
Cuza, Ion Ghica ş. a. (spre a ne opri doar la cercul moldovenilor în mijlocul cărora 
a trăit şi activat), ori să fi fost înzestrat nativ cu însușirile definitorii ale diplomatului 
ideal, astfel cum au fost imaginate acestea de marii teoreticieni ai domeniului, 
François de Callières, sau Harold Nicolson, se poate spune căTeodor Callimachi 
a fost beneficiarul loial, cinstit și demn al unui binecunoscut arbore genealogic cu 
largă rezonanță în timp și, implicit, al statutului de văr primar cu cel care avea să 
fie ales primul domn al Principatelor Unite în ianuarie 1859. Încât, relativa penurie 
documentară, ori puținătatea referirilor biografice, în privinţa sa, sunt de înțeles și 
oarecum justificate. Cele câteva date de ordin genealogic furnizate de A. D. Xenopol, 
sau Octav-George Lecca, la sfârşitul veacului al XIX-lea, ori de academicianul Nicolai 

1 Vezi, îndeosebi: *** Diplomați iluștri, vol. I-V, coord. Mircea Malița, Editura Politică, București, 
1969-1986; Dan Berindei, Diplomaţia românească modernă: de la începuturi, la proclamarea 
independenţei de stat (1821-1877), Editura Albatros, Bucureşti, 1995; idem, Din începuturile 
diplomaţiei româneşti moderne, Editura Politică, Bucureşti, 1965; Dumitru Vitcu, Diplomații Unirii, 
Editura Academiei, București, 1979, cu o ediție revăzută și adăugită, Casa Editorială Demiurg, Iași, 
2019.

2 Veniamin Ciobanu, Statutul juridic al Principatelor Române în viziune europeană (secolul al XVIII-
lea), Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 1999.
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Iorga, la începutul celui următor3, reluate, completate cu alte câteva şi interpretate 
în manieră specifică istoricilor de profesie4, sau de ocazie5, sugerează doar secvenţe 
dintr-o biografie cvasiliniară, lipsită de spectaculos, centrată momentului făuririi 
şi consolidării statului naţional român modern, când T. Callimachi a îndeplinit, 
pe rând, funcţia de secretar prim al Agenţiei diplomatice a Principatelor Unite la 
Constantinopol şi, apoi, de titular al Agenţiei diplomatice româneşti din Belgrad. 
Asupra rolului şi activităţii acestei din urmă instituţii au apărut în istoriografia 
românească însemnate contribuţii6, care pun în lumină, între altele, câteva dintre 
trăsăturile de caracter ale devotatului colaborator al domnitorului, pe tărâm extern, 
dominate de una pe care Cuza a pus mare preţ: dragostea de ţară.

Teodor Callimachi descindea – cum lesne poate fi bănuit – din familia fostă 
domnitoare în Moldova, care numărase între străbuni pe voievozii: Ioan Teodor 
(1690-1780), fost mare dragoman la Constantinopol, înscăunat ca domn în Moldova 
între anii 1758 și 1761; Grigore (1735-1769), care i-a succedat în aceeași funcție, din 
iunie 1761 până în martie 1764, spre a repeta exercițiul domniei în anii 1767-1769; 
Alexandru (1737-1821), ajuns domnitor la Iași în perioada mai 1795 – martie 1799 
şi Scarlat (1773-1821), cu destin voievodal ceva mai agitat din pricina războiului 
ruso-turc și, apoi, a revoluției lui Tudor Vladimirescu, domnind cu intermitențe în 
Moldova, în perioadele august–octombrie 1806, august 1807 – iunie 1810, septem-
brie 1812 – iunie 1819, cu final dramatic (dar nu neobișnuit în epocă), în Țara Ro-
mânească, între lunile februarie-iunie 1821. Din același trunchi familial a descins și 
Gavriil Callimachi (1689-1786), mitropolit al Thessalonicului între anii 1745-1760 
și, apoi, mitropolit al Moldovei (1760-1786), de numele căruia se leagă și ctitoria 
Catedralei „Sf. Gheorghe” din Iași7. 

3 A. D. Xenopol, Istoria şi genealogia casei Callimachi, Tipografia Curții Regale, Bucureşti, 1897, p. 
195-198; Octav-George Lecca, Familiile boiereşti române, Bucureşti, 1899, p. 120-121; N. Iorga, 
Documente privitoare la familia Callimachi, vol. I-II, București, 1902-1903; Idem, Cartea neamului 
Calmăș din Moldova, zis Callimachi, Tipografia „Neamul Românesc”, Vălenii de Munte, 1910.

4 Mihai Sorin Rădulescu, Spița familiei Callimachi, Anexă la Istoria Românilor, vol. VI, ediția a II-a, 
Editura Enciclopedică, București, 2012.

5 Vladimir Şardin, Din trecutul Botoşanilor. Figuri dispărute, Botoşani, 1929, p. 13-18; Gheorghe 
Burghele, Discurs pronunţat la înmormîntarea lui Teodor Callimachi, publicat în A. D. Xenopol, op. 
cit., p. 197-198.

6 Gh. I. Brătianu, Politica externă a lui Cuza Vodă şi dezvoltarea ideii de unitate naţio nală, în „Revista 
istorică română”, II, Bucureşti, 1932, p. 137-142; R. V. Bossy, Agenţia diplomatică a României în 
Belgrad şi legăturile politice româno-sârbe sub Cuza Vodă, în „An. Acad. Rom. Mem. Secţ. Ist.”, s. 
III, t. XV (1934), mem. 1, Bucureşti, 1922; G. G. Florescu, Agen ţiile diplomatice de la Bucureşti şi 
Belgrad (1863-1866). Contribuţii la studiul relaţiilor politice româno-sârbe, în „Romanoslavica”, 
Istorie, XI, 1965, p 129-133; *** Reprezentanţele diplomatice ale României, vol. I, coord. Mircea 
Malița, Editura Politică, Bucureşti, 1967, p.134-155; Nicolae Ciachir, România în sud-estul Europei, 
Editura Politică, București, 1968, p. 60-74.

7 N. A. Bogdan, Orașul Iași. Monografie istorică și socială ilustrată, ediție anastatică, Editura Tehnopress, 
Iași, 2004, p. 187; Ioan Augustin Guriță, Gavriil Callimachi Mitropolitul Moldovei (1760-1786), Editura 
Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2017; Sorin Iftimi, Colecția de portrete a familiei Callimachi (secolele 
XVIII-XIX), în „Cercetări istorice” (serie nouă), XXXVI, Iași, 2017, p. 236.
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Se cuvine remarcat faptul că familia aceasta, cu nume de rezonanţă fanariotă, 
este autentic românească, având ca prim vlăstar atestat documentar pe Teodor Cal-
măşul, boier de treapta a doua din părţile Câmpulungului Moldovenesc.

Teodor Callimachi s-a născut la 4 ianuarie 1836, ca fiu al marelui vornic al 
Ţării de Sus, Alexandru (Alecu) Callimachi şi al Mariei, născută Cuza (fiica postel-
nicului Ioan și sora viitorului domn al Principatelor Române Alexandru Ioan Cuza), 
în localitatea Stânceşti, fostul ţinut al Botoşa nilor, unde familia moştenea un întins 
domeniu. Rămas fără părinţi de la o vârstă fragedă – tatăl murise în 1837, iar mama 
în 1843 – Teodor Callimachi fu crescut, împreună cu sora mezină, Smaranda, de 
cealaltă soră, mai mare, Ruxandra8 şi educat în spiritul comandamentelor impuse de 
momentul istoric traversat de societatea românească în ansamblu, când o lume nouă, 
burgheză, lua locul alteia, feudală, nu numai pe planul material al bazei, ci şi pe cel 
spiritual, al suprastructurii. Se pare că, din acest ultim punct de vedere, el ar fi fost 
un tipic reprezentant al perioadei de interferenţă între cele două lumi, întruchipând în 
sine atât mândria casei boierești, dublată de cultul tradiţiei aristocratice de iz feudal, 
cât şi luciditatea detaşării de vechile tipare, asociată unei depline înţelegeri a sensu-
lui evoluţiei generale, social-economice şi politice.

Disponibilităţile materiale ale familiei i-au îngăduit să-şi facă studiile, după 
moda vremii, la Paris: cele secundare, la Liceul Saint Barbe, iar cele superioare, la 
Facultatea de Drept9. Când le va fi început şi când le-a încheiat, nu ştim încă, cert ră-
mâne faptul că, după absolvirea lor, a revenit în Moldova, unde domnitorul Grigore 
Al. Ghica (1849-1856) i-a încredinţat cele dintâi dregătorii. Cum întoarcerea în ţară 
s-a petrecut, cu oarecare aproximaţie, în vremea intensificării campaniei unioniste ce 
a precedat şi urmat înche ierii Congresului de pace de la Paris, Callimachi va fi trebuit 
să opteze pentru calea de urmat şi, spre lauda sa, n-a ezitat să meargă alături de ma-
joritatea covârşitoare a moldovenilor în întâmpinarea înfăptuirii idea lului naţional. 
Este drept, personalitatea sa nu s-a impus în primele rânduri ale frontului unionist, 
între organizatorii mişcării pentru eman cipare naţională, ci o aflăm în marea masă a 
simpatizanţilor activi ai acestei mişcări, oferindu-i, nu odată, bunele servicii.

În decembrie 1856, de pildă, numele lui figura – alături de acelea ale beizade lelor 
Alexandru, Constantin şi Ion Ghica, M. Kogălniceanu, Al. Mavrocordat, P.  Ma vro-
gheni, C. Hurmuzachi ş. a. – pe lista difuzorilor cerţi ai unei cunoscute broşuri de 
propagandă unionistă ce era aşteptată să apară la Berlin10, listă întocmită, după o 
prealabilă înţelegere cu cei vizaţi, de D. A. Sturdza şi comunicată fratelui său, Matei 
A. Sturdza, însărcinat cu supravegherea editării şi expedierii, din capitala Prusiei în 
ţară, a 705 exemplare din totalul celor 1 000 prevăzute a fi tipărite11. Ca prim desti-

8 Fiica din prima căsătorie a lui Alexandru Callimachi cu Ileana Conachi.
9 A. D. Xenopol, op. cit., p. 196.
10 D. Bratiano, Lettres sur la circulaire de la Porte du 31 Juillet 1856, relative á la réorganisation des 

Principautés, Berlin, A. Asher, 1857, 27 p.
11 *** Documente privind Unirea Principatelor, vol. III, Corespondență politică (1855-1859), ediție de 

Cornelia Bodea, Editura Academiei, București, 1963, p. 170-171. 
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natar, Callimachi îşi asumase obligaţia de a distribui, în Iaşi sau aiurea, un număr de 
20 exemplare ale broşurii.

În vara anului următor, îl aflăm printre părtaşii la subscripţiile organizate în 
ţară de unionişti, în vederea asigurării fondurilor necesare editării la Bruxelles a 
gazetei „L’Ėtoile du Danube”, cu o sumă modestă12, gestul dezvăluindu-i însă poziţia 
politică. Neîndoielnic, a rămas credincios idealului comun patrioţilor români, chiar 
dacă informaţiile de până acum nu-i relevă activismnl pe parcursul desfăşurării eve-
nimentelor politice ce aveau să culmineze în ianuarie 1859.

Bănuim că nu doar raporturile de rudenie în care se afla cu domni torul Cuza (al 
cărui văr primar, după mamă, era) l-a determinat pe acesta din urmă să-l asocieze pe 
Teodor Callimachi membrilor deputăţiei moldovene trimisă, imediat după alegerile 
de la Iaşi, la Constantinopol, ,,spre a cere şi aduce aici, în ţară, învestitura Curţii 
Otomane, cuvenită domnului ales, potrivit capitulaţiilor şi Convenţiei, în termenul 
stabilit de o lună de zile”13. Mai mult chiar, după organizarea Agenţiei diplomatice în 
capitala Imperiului Oto man şi integrarea acesteia în sistemul de organe ale statului 
naţional român, Callimachi a fost numit, prin decret domnesc, secretar al agenţiei şi 
apoi girant în lipsa titularului14. 

Fireşte, cunoscând marele travaliu al celui dintâi agent diplomatic oficial al 
Principatelor la Constantinopol, Costache Negri, putem deduce că rolul secretarului 
era de mică întindere şi însemnătate, dar că ipostaza de prim locţiitor presupunea, 
totuşi, cunoaşterea detaliată a tuturor problemelor de esenţă politico-diplomatică, 
economică, şi jurisdicţională, ori administrativă cu care era confruntată agenţia. Şi 
dovada avea să o facă Callimachi, mai ales în ultimul an al şederii sale în Con stan-
tinopol, atunci când C. Negri se afla, temporar, în ţară.

Întâmplarea făcu ca tocmai în momentul vacanţei din 1862 a agen tului român 
acreditat la Poartă, atenţia diplomaţilor de aici să fie cen trată asupra problemelor 
sârbeşti, a raporturilor turco-sârbe, ce înregistrau atunci o perioadă de acută criză, 
ca urmare a intensificării luptei pentru deplina emancipare naţională în ţara vecină. 
Similitudinea de interese politice şi de idealuri naţionale româno-sârbe a stimulat şi 
cimentat bunele raporturi deja existente între cele două popoare, ajunse acum în pra-
gul unei etape noi de dezvoltare, etapă de care-şi va lega numele Teodor Callimachi.

Cum Principatele Unite, cărora abia li se recunoscuse dreptul uni ficării adminis-
trative către sfârşitul anului 1861, când Callimachi însuşi adusese firmanul în ţară15, 

12 Ibidem, p. 296.
13 Ibidem, p. 473-474.
14 *** Reprezentanţele diplomatice ale României, vol. I, coord. Mircea Malița, Editura Politică, 

București, 1967, p. 80-81.
15 „Trimet cu firmanul pe domnul Calimah, cu cel dintâi vapor – scria C. Negri lui Al. I. Cuza, la 1/13 

de cem brie 1861. Nu am putut veni eu însumi, fiindcă trebuie să merg pe la toate ambasadele ca să 
mulțumesc pentru ajutorul ce ne-au dat în chestia Unirii...” (Alexandru Ioan Cuza și Costache Negri. 
Corespondență, text stabilit, traducere, studiu introductiv și note de Emil Boldan, Editura Minerva, 
București, 1980, p. 269. Datarea scrisorii rămâne discutabilă; probabil, fusese emisă ceva mai devreme).
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în condiţiile restrictive cunoscute, nu dispuneau încă de o agenţie diplomatică la Bel-
grad, întreaga activitate de informare şi documentare asupra problemelor sârbeşti  – 
care, în mod normal, intra în competenţa unei astfel de agenţii – a fost îndeplinită, 
pe cale indirectă, de agenţia diplomatică română şi de personalul acesteia aflat la 
Constantinopol. Astfel se explică faptul că multe dintre rapoartele diplomatice expe-
diate de aici, în ţară, în cursul anului 1862, cuprindeau ştiri şi comentarii referitoare 
la consultările şi negocierile Turciei cu puterile europene în legătură cu evoluţia ra-
porturilor turco-sârbe. Interesa, desigur, în primul rând, desfăşurarea lucrărilor con-
ferinţei diplomatice convocată în vara anului 1862 şi poziţia puterilor europene faţă 
de cauza dreaptă a luptei politico-naţionale a poporului sârb.

Deşi tratatul de la Paris (1856) consacra Serbiei şi Principatelor Române un sta-
tut similar, totuşi, în raporturile cu Poarta, situaţia celei dintâi era mai grea, deoarece, 
în şapte cetăţi de pe teritoriul Serbiei, inclusiv la Belgrad, continuau să staţioneze 
garnizoane turceşti16. „D-l Negri a trebuit să vă ţină la curent dinainte cu privire la 
afacerile Serbiei – nota girantul agenţiei, în absenţa titularului, într-unul din rapoar-
tele trimise lui Cuza, în octombrie 1862 – la diferitele incidente care au dus la întru-
nirea repre zentanţilor marilor puteri, pentru a discuta în conferinţă şi găsi modul cel 
mai potrivit de soluţionare a dificultăţilor, care constituiau încă o cauză a conflictului 
permanent dintre Serbia și Turcia”. Analiza critică şi perti nentă întreprinsă, in conti-
nuare, de Callimachi asupra protocolului final al conferinţei, semnat la 4 septembrie 
1862, prezintă un interes aparte, întrucât marchează preocupări privind problemele 
politice ale Serbiei la viitorul agent diplomatic român de la Belgrad.

După ce releva ambiguitatea multora dintre articolele înscrise în acel act inter-
naţional, urmare a concesiilor reciproce făcute de părţile contractante, el evidenția 
dispoziţiile pozitive ale documentului, fixîndu-le la trei aspecte esenţiale: jurisdicţia 
exclusivă a autorităţilor sârbe asupra întregului oraş Belgrad, demolarea cetăţilor 
Sokol şi Iujitza şi evacuarea de către turci a teritoriului sârb, cu menţinerea unor mici 
garnizoane în forturile din Belgrad, Cladova, Mali-Zvornik, Sabaţ şi Semedria17. 

„Arti colele următoare – conchidea Callimachi, în legătură cu celelalte pre vederi 
ale protocolului – încearcă mai degrabă să reglementeze chestiu nile de formă şi, 
probabil că servesc, de asemenea, pentru a menţiona sub formă de dorinţi vederile 
diferiţilor membri ai conferinţei”18 Impresiile sale pe marginea informaţiilor adunate 
şi comunicate îndată la Bucureşti, au servit domnitorului Cuza în fixarea poziţiei 
politice faţă de problemele sârbeşti şi au contribuit, implicit, la strângerea legăturilor 
de prietenie şi colaborare cu principele Mihail Obrenovici, devenit succesor la tronul 
Serbiei după moartea bunicului său, Milos (27 septembrie 1860). Nu este lipsit de 
interes să arătăm că familia Obrenovici se bucura de sprijinul Franţei şi că noul 

16 N. Ciachir, România şi popoarele balcanice, 1856-1875, în „Revista română de studii internaţionale”, 
VI, nr. 1 (15), Bucureşti, 1972, p. 131.

17 R. V. Bossy, op. cit., p. 9 şi urm.
18 Biblioteca Academiei Române, Arhiva Cuza Vodă, vol. VII, f. 165-166; Dumitru Vitcu, op. cit., p.  387. 
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principe devenise un satelit al lui Napoleon al IlI-lea, ceea ce îngăduise răspândirea 
zvonului că împăratul ar fi stabilit în Serbia un centru de agitaţii antihabsburgice19. 
Şi din acest punct de vedere, apro pierea româno-sârbă apărea ca firească şi necesară 
ambelor popoare.

Tranzitul armelor sârbeşti în toamna anului 1862, adevărată piatră de încercare 
a diplomaţiei româneşti în epocă, vădeşte cât de departe înţelegea să meargă dom-
nitorul în sprijinirea Serbiei atunci când îşi avea spatele asigurat. Măsurile militare 
şi administrative luate de statul român pentru protejarea transportului celor 500 de 
căruţe cu arme de provenienţă rusească şi asigurarea trecerii peste Dunăre, la desti-
natar, a întregului convoi, în pofida protestului colectiv şi repetat al consulilor ma-
rilor puteri acreditaţi la Bucureşti, au fost calificate de ministrul afacerilor externe 
al Serbiei, I. Garaşanin, ca „un mare serviciu”20 făcut patriei sale. In acelaşi timp, 
cercurile politice sârbeşti notau cu satisfacţie că „periclitându-şi propria situaţie, ro-
mânii au ajutat transportul nostru de arme”, prilej de rememorare a unei prietenii 
devenită tradiţională, a faptului relevat cu pregnanţă că „niciodată mâna românească 
n-a vărsat sânge sârbesc”, după cum „nici sârbii n-au vărsat sânge românesc”21. În 
semn de aleasă mulțumire pentru reușita transportului de arme peste Dunăre, până 
la Raduevatz, în Serbia, prințul Mihail Obrenovici a dăruit lui Cuza, în decembrie 
1862, o sabie împodobită cu smaralde și briliante, pe a cărei lamă fuseseră încrustate, 
cu litere de aur, străvechea și celebra maximă, cu paternitate controversată (Euripide, 
Ennius, Cicero ș. a.): Amicus certus in re incerta [cernitur], păstrată azi în colecțiile 
Muzeului Național Cotroceni22.

Se înţelege de la sine că, în potolirea spiritelor, atât de încinse încât determinară 
concentrare de forţe la Gruia, pe malul Dunării, şi făcuseră posibilă o confruntare 
armată româno-turcă, domnitorul a beneficiat de preţiosul sprijin al agenţilor săi 
diplomatici de la Paris şi, respectiv, Constantinopol, prin mijlocirea cărora poziţiile 
şi interesele politice erau mai limpede desluşite. 

Astfel, în timp ce, în capitala Franţei, Iancu Alecsandri avertiza cercurile diplo-
matice asupra riscului transformării amintitu lui incident în „chestiune naţională”, 
fapt ce ar fi „antrenat fatalmente pe domnitorul Alexandru Cuza într-o solidaritate cu 
aspiraţiile populaţiilor slave”23, la Constantinopol, T. Callimachi, încă girant în lipsa 
lui Costache Negri, înregistra atent pulsul factorilor politici de decizie în Orientul 
european, raportând cu maximă responsabilitate domnitorului, la 9 decem brie 1862, 
după o matură judecată a împrejurărilor: „nu este nimic de temut. Eu răspund de 

19 Al. Marcu, Conspiratori şi conspiraţii în epoca renaşterii politice a României, Bucureşti, 1930, p.  246.
20 Pentru detalii, vezi Constantin C. Giurescu, Tranzitul armelor sârbeşti prin România sub Cuza Vodă 

(1862), în „Romanoslavica”, Istorie, XI, 1965, p. 33 şi urm.
21 N. Ciachir, România şi popoarele balcanice,  în loc. cit., p. 132.
22 Sorin Iftimi, Aurica Ichim, Alexandru Ioan Cuza. Steme, monograme, decorații, Editura Kolos, 

București, 2009, p. 42.
23 R. V. Bossy, Agenţia diplomatică a Principatelor Unite in Paris şi legăturile politice franco-române 

sub Cuza Vodă, Bucureşti, 1931, p. 238-241.
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totul”24. Asigurarea transmisă trebuie să fi avut deplină acoperire, altminteri expedi-
torul nu s-ar fi hazardat în consilieri riscante, iar explicaţiile ce însuşi le va fi oferit 
în legătură cu tranzitarea armelor, celor interesaţi în incident, aveau să mulţumească, 
între alţii, şi pe titularul agenţiei revenit, între timp, la post.

Relevându-i priceperea, consecvenţa şi hotărârea de a nu ceda nici un pas atunci 
când interesele ţării erau puse în joc, Negri exprima numai cuvinte de laudă la adresa 
înlocuitorului său, recomandându-1, astfel, la începutul anului 1863, pentru funcţia 
de titular al celei de a treia agenţii diplomatice a Principatelor Unite, pe cale să se 
înfiinţeze: „Domnul Teodor Callimachi, profitând de concediul care-i fusese acordat 
de mai înainte, vine la București și aduce scrisoarea de față Alteței Voastre. Purtarea 
domnului Callimachi a fost pe cât de înţeleaptă, pe atât de demnă – scria Negri lui Cuza, 
la 22 februarie 1863 – în tot timpul cât a girat agenţia noastră de la Constantinopol. 
L-am însărcinat să pună pe Alteța Voastră la curent cu amănuntele evenimentelor 
care s-au petrecut aici, cu privire la problemele actuale ale țării noastre”25. Iar acele 
„probleme” nu erau nici puține și nici simple, dimpotrivă. Adresându-se, câteva luni 
mai apoi, secretarului cabinetului domnesc, Baligot de Beyne, acelaşi spunea despre 
Callimachi că „s-a manifestat aici cu mult tact şi demnitate”26. 

Cu asemenea atestate primite din partea întâiului sfetnic al domnitorului pentru 
probleme de politică externă, T. Callimachi îşi încheia misiunea la Constantinopol, 
în primăvara anului 1863, pregătindu-se spre a prelua – de fapt, spre a continua, dar 
în capitala Serbiei – funcţia de agent diplomatic al Princi patelor Unite, pentru care 
preparativele la cel mai înalt nivel fuseseră deja făcute.

Cunoscut este faptul că, imediat după reuşita mult-discutatului și controversatu-
lui transport de arme piemontez pentru Serbia, schimbul de scrisori, extrem de ami-
abile, între cei doi principi punea la ordinea zilei instituţionalizarea trandiţionalelor 
legături bilaterale, prin reorganizarea oficiului de reprezentare personală a prinţului 
sârb la Bucureşti, înfiinţat încă din 1836, şi prin înfiinţarea unei agenţii româneşti 
la Belgrad. În consecinţă, în primele zile ale luii februarie 1863, M. M. Obrenovici 
recomanda lui Cuza pe C. Magazinovici, consilier la Curtea de Casaţie a Serbiei, 
pentru a reprezenta interesele ţării sale la Bucureşti, iar la 27 martie, domnitorul 
Principatelor Unite comunica omologului sârb numele primului agent diplomatic 
român la Belgrad: ,,aceleaşi sen timente care au inspirat Alteţei Voastre Serenisime 
un astfel de act atât de propriu strângerii legăturilor noastre de bună vecinătate – nota 
atunci Cuza – m-au determinat de mult timp să acreditez un agent oficial pe lângă 
guvernul său. Prin urmare, eu am făcut alegerea în persoana d-lui Teodor Callimachi, 
prim secretar şi, de curând, girant al agenţiei Principa telor Unite pe lângă Sublima 
Poartă”.Întemeindu-se pe „cunoaşterea perfectă a calităţilor sale, a prudenţei şi zelu-
lui probate la Constantinopol, într-o afacere ce interesează deopotrivă ţările noastre”, 

24 *** Reprezentanțele diplomatice...., I, p. 143.
25 Alexandru Ioan Cuza și Costache Negri, Corespondență,  p. 317.
26 *** Reprezentanțele diplomatice...., I, p. 143.
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Cuza îşi recomanda cu o particulară grijă trimisul, rugând a i se acorda „încredere 
deplină şi întreagă la tot ceea ce va spune din partea mea”27.

Sosirea la Belgrad a agentului diplomatic român avu loc în iulie 1863. Din pro-
cedura acreditării sale, merită reţinute câteva detalii28 ce evidenţiază natura raportu-
rilor între cele două state. Astfel, Callimacbi a fost acreditat conform procedurii uzi-
tate între două state suverane, pe temeiul corespondenţei directe între cei doi şefi de 
stat, fără a se ţine seama de „suzeranitatea otomană” care atribuia, în drept, caracter 
oficios agenţiilor de la Belgrad şi Bucureşti. Organizarea agenţiei române la Belgrad 
era corespunzătoare celei a reprezentanţelor diplomatice moderne ale statelor euro-
pene mai mici şi menită a deveni principalul instrument pentru orientarea politicii 
comune româno-sârbe faţă de Turcia, pentru dobândirea suveranităţii de stat depline 
de către cele două ţări29. 

Fireşte, acest fapt nu putea trece neobservat la Constantinopol. „Ministerul afa-
cerilor externe al Sublimei Porţi – consemna atunci, în cuprinsul unui raport diplo-
matic, reprezentantul Serbiei la Poartă – se plânge de faptul că relaţiile guvernului 
sârb cu prinţul Cuza iau un caracter serios şi nu urmăresc nimic altceva decât să 
pregătească separarea principatelor tributare”. Mai mult decât atât, cercurile diplo-
matice din capitala Imperiului Otoman îşi puneau chiar întrebarea dacă nu există 
tratate între cei doi domnitori (ai Principatelor Unite şi Serbiei) împotriva autorităţii 
Sublimei Porţi30.

Or, se ştie că la acea dată încă nu fusese semnată o astfel de înţelegere, dar că în 
Balcani se purtau discuţii aprinse pe marginea unei antante între statele şi naţiunile 
din zonă, faţă de care agenţia română la Belgrad avea să manifeste un interes deosebit 
31. Legăturile româno-sârbe, îndeosebi, se întemeiau pe câteva specificități comune, 
ce sensibilizau interese austriece: și românii și sârbii beneficiau de alcătuiri statale 
cu statut juridic internațional asemănător; obiectivele lor politico-naționale erau 
oarecum asemănătoare; între cele două părți nu existau diferende, iar cooperarea 
bilaterală avea oarecare tradiție istorică.

Acreditarea lui Teodor Callimachi pe lângă guvernul sârb a decurs conform 
uzanţelor ceremonialului diplomatic: după sosirea la Belgrad, el a fost primit „cu 
frăţească dragoste” în audienţă de ministrul afacerilor externe, I. Garaşanin, iar a 
doua zi a remis scrisorile de acreditare principelui Mihail Obrenovici, prilej cu care 
a fost relevată de părţi impor tanţa legăturilor româno-sârbe. Ulterior, agentul român 
a făcut vizitele prevăzute de protocolul diplomatic reprezentanţilor puterilor străine 
aflaţi în capitala Serbiei, care, potrivit aceloraşi uzanţe în materie, i-au reîntors 
deîndată vizitele.

27 R. V. Bossy, Agențiile diplomatice de la Bucureşti şi Belgrad..., p. 28.
28 *** Reprezentanţele diplomatice...., I, p. 141-142.
29 N. Ciachir, România în sud-estul Europei, p. 69.
30 *** Reprezentanţele diplomatice...., I, p. 141-143.
31 R. V. Bossy, op. cit., p. 43-44.
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Din motive politice lesne de înţeles, noul agent român fu întâmpinat cu toată 
cordialitatea de Botmilian, consulul Franţei la Belgrad, care i-ar fi declarat că „contează 
mult în cazul unui război pe sprijinul ce i-1 voi da”32 – după cum transmitea atunci 
Callimachi, într-o telegramă adresată şefului de cabinet al domnitorului, Baligot 
de Beyne. „Relaţiile mele sunt intime (sic !) cu consulii Franţei şi Italiei – relata 
telegrafic acelaşi, în noiembrie 1863 – , ele sunt bune cu cei ai Prusiei şi Rusiei”33; 
rezervele sale priveau pe reprezentanţii Austriei şi Angliei, acesta din urmă fiind, la 
acea dată, singurul pe care agentul român nu reuşise încă să-l intercepteze.

Prezenţa lui Callimachi la Belgrad se arăta, de la început, stânjenitoare pen-
tru Austria. Suspiciunea este clar formulată în raportul ambasa dorului imperial la 
Poartă, Prokesch Osten, transmis la 8 ianuarie 1864 ministrului său de externe, 
contele I. B. de Rechberg-Rothenlowen, în cuprinsul căruia se sublinia că agentul 
român „începe a se purta în sensul pretenţiilor stăpânului său”, că numirea lui, ca şi a 
omologului sârb la Bucureşti, „au fără nici o îndoială un scop politic, în legătură cu 
manoperile din Bosnia, ce ţintesc la o confederare a raselor slave şi la răscoala contra 
Porţii”. Semnatarul raportului învinuia pe T. Callimachi „de a se fi străduit să intre 
în raporturi cordiale cu toţi consulii din Belgrad, afară de cei englez şi austriac, spre 
a fi tratat de ei ca un coleg”. Orice abatere a noului agent de la uzanţele protocolare, 
corespunzătoare rangului diplomatic, era privită şi apreciată de internuţiu drept o 
recunoaştere implicită a existenţei Principatelor ca „stat inde pendent”.

Unui astfel de amănunt el îi acorda o semnificaţie deosebită: „De ziua Sf. Andrei 
[...], pe când corpul consular se ducea la principe, s-a strecurat trăsura agentului valah, 
cu ajutorul poliţiei sârbeşti [...], înaintea trăsurii gerantului consulatului austriac 
[...] şi Callimachi a pătruns la principe împreună cu corpul consular!”. Această 
„gravă infracţiune” a agentului român făcu imediat obiectul unui demers comun, la 
Garaşanin, al reprezentanţilor Austriei şi Angliei, ameninţându-1 cu absenţa lor ori 
de câte ori trimisul lui Cuza avea să fie pus pe picior de egalitate cu dânşii34.

Dincolo însă de aceste adversităţi, aşteptate şi explicabile de altfel, se cuvine 
relevat aportul diplomatului român, vădit încă din primele luni ale acreditării sale 
în funcţie, în promovarea unuia dintre princi piile majore de politică externă a 
Principatelor Unite în vremea lui Cuza, anume pregătirea terenului pentru înlătura-
rea definitivă şi totală a suzerani tăţii otomane, printr-o strânsă colaborare cu toate 
popoarele balcanice aflate în luptă pentru emancipare naţională.

Referindu-se la prezent şi perspective în raporturile inter-balcanice, în general, 
şi la cele româno-sârbe, în speţă, Callimachi exprima – într-o corespondenţă către 
Cuza – o interesantă opinie asupra rolului ce revenea noului oficiu diplomatic al 
Principatelor Unite: „Relaţiile noastre cu Serbia sunt din cele mai intime. Trebuie 
să constat din nou şi să cer Alteţei Voastre Serenisime ca să dea cea mai mare 

32 Ibidem, p. 31.
33 Ibidem, p. 23.
34 Ibidem, p. 34-35.
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importanţă acestor relaţii, care ne fac arbitri în chestiunea Orientului. În momentul 
de faţă, a atinge problema Principatelor înseamnă să pui în discuţie dominaţia turcă 
pretutindeni în Europa”35. 

Timpul avea să verifice adevărul spuselor sale, pentru că orice iniţiativă româ-
nească de natură să submineze rapor turile de suzeranitate ale Porții Otomane afla o 
largă audienţă, nu numai în Balcani, iar intensificarea colaborării între popoarele din 
zonă36, interesate deopo trivă în grăbirea procesului de emancipare naţională deplină, 
transforma Belgradul într-o adevărată punte de legătură.

După ce, în iunie 1863, între Principate şi Serbia fusese încheiată o convenţie 
de extrădare, unanim interpretată ca semnul exterior al unui acord politic37, în no-
iembrie, acelaşi an, consulul italian la Bucu reşti, Anibal Strambio, făcea să transpire 
certitudinea negocierii unei alianţe româno-sârbe, într-atât de discrete încât nici chiar 
ministrul de externe român de atunci, Ion Gr. Ghica, n-ar fi fost la curent cu mersul 
trata tivelor; se crede că acesta a fost şi motivul pentru care numitul ministru şi-a 
prezentat demisia38.

Deşi nu a fost consemnată, atunci, în mod formal, într-o convenţie (aceasta avea 
să fie semnată abia la 20 ianuarie 1868), alianţa româno-sârbă exista totuşi în realitate 
şi avea trăsăturile unui acord privind ajutorul mutual în caz de agresiune din afară39. 
Nu fără temei, Callimachi, care a avut un rol esenţial în consolidarea raporturilor de 
prietenie între cele două ţări, raporta domnitorului, în decembrie 1863: ,,cred că în 
caz de legitimă apărare, ajutorul Serbiei ne este asigurat”40. 

Corelat „legitimei apărări” şi poate chiar dincolo de acest cadru, trebuie jude-
cat, credem, interesul constant al părţilor pentru sporirea şi continua perfec ţionare 
şi dotare a efectivelor militare. Prezenţa la Bucureşti, în toamna lui 1863, a unei 
misiuni militare sârbeşti – după ce, cu un an mai înainte, fusese trimis de Cuza, în 
„misiune specială” la Belgrad, maiorul Herkt41 – schimbul mijlocit de daruri şi de 
amabilităţi între cei doi principi, grija purtată de agentul român la Belgrad pentru o 
utilă şi promptă informare, în dublu sens, asupra necesităţilor şi disponibilităţilor 
de efective mili tare şi tehnică de luptă, constituiau tot atâtea motive de îngrijorare 
pentru puterea suzerană, în primul rând, dar şi pentru Imperiul Habsburgic.

35 *** Reprezentanţele diplomatice. . . ,  I, p. 143.
36 Pe larg, Leonid Boicu, Cuza Vodă față de lupta popoarelor pentru emancipare națională, în vol. Cuza 

Vodă. In memoriam, coord. L. Boicu, Gh. Platon, Al. Zub, Editura Junimea, Iași, 1973, p. 235-260.
37 Gh. I. Brătianu, op. cit., p. 141.
38 Frederic Damé, Histoire de la Roumanie contemporaine, depuis l’avènement des princes indigènes 

jusqu’á nos jours (1822-1900), Bucarest, 1906, p. 131.
39 G. G. Florescu, Some aspects from the history of the South-Eastern european relations: romanian-

serbian relations (1859-1866), în „Revue des études sud-est européenes”, IV, nr. 1-2, București, 
1966, p. 215-216.

40 *** Reprezentanțele diplomatice...., I, p. 145.
41 Gh. I. Brătianu, op. cit., p. 149-150.
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Sugestiv este faptul că, după consumarea episodului tranzitării armelor sâr-
beşti42, susceptibilitatea Porţii faţă de orientarea raporturilor româno-sârbe sporise 
într-atât, încât orice comandă externă de armament făcută de Cuza era bănuită a sluji 
înzestrării forţelor armate ale lui Mihail Obrenovici. La 2 februarie 1864, de pildă, în 
urma unui raport primit de la agentul său la Constantinopol, I. Garaşanin comunica 
lui T. Callimachi conţinutul unei scrisori a marelui vizir către domnitorul Princi-
patelor Unite, în care îi cerea explicaţii asupra destinaţiei comenzilor românești de 
armament, spre a se „spulbera orice neînţelegere asupra intenţiilor sale”43. Temerile 
Turciei păreau cu atât mai îndreptăţite, cu cât întreaga lume slavă din Balcani era în 
fierbere.

Agentul român la Belgrad fusese informat, la 19 martie 1864, că în Bosnia se 
pregăteau detaşamente militare de 25 000 oameni, în majo ritate başbuzuci şi că turcii 
evacuaţi din forturile sârbeşti, în virtutea protocolului din septembrie 1862, provo-
cau şi întreţineau în acel ţinut un curent ostil Serbiei. Spre a înlătura izolarea Bosniei 
de Imperiu, posi bilă printr-o alianţă sârbo-muntenegreană, Poarta concentrase un 
corp de armată la Monastir şi 80 000 de soldaţi în Bulgaria. Popularitatea de care 
se bucura Cuza în rândul popoarelor balcanice, ca urmare a atitudinii sale ferme şi 
demne în diferendele cu Poarta, făcuse să se răspândească zvonul că, la agenţia Prin-
cipatelor Unite din Belgrad, T. Callimachi distribuia bani şi paşapoarte doritorilor a 
se înrola în armata româna44. 

Tot lui Callimachi i se datorează informația transmisă lui Cuza, dar preluată 
din zvonistica momentului, că speranța declanșării unui război de eliberare în zonă, 
de către România, se întemeia pe „imensa popularitate de care se bucură A(lteța) 
V(oastră) S(erenisimă) în Orient”, ca și pe abilitatea dovedită în „încurcăturile noas-
tre cu Sublima Poartă”. Aprecieri deosebit de frumoase, aparținând prințului Mihail 
Obrenovici, dar transmise prin I. Garașanin, aceluiași agent, spre a fi comunicate 
domnitorului român, vizau marile acte reformatoare ale acestuia, atribuite „puter-
nicului său geniu, înțelepciunii sale ca om de stat, curajului și perseverenței sale 
inebranlabile”45.

Deloc încântată de această stare de lucruri, Austria, care nutrea o ostilitate făţişă 
faţă de procesul deplinei emancipări naţionale, atât în România, cât şi în Serbia46, 
pusese regimentele de la graniţă pe picior de război. În plus, reprezentanţii diplomatici 

42 Știut este deja faptul că Vodă Cuza pregătise din timp, pe cale diplomatică, tranzitul acelui convoi 
(500 căruțe cu arme din Rusia), dându-și acordul în schimbul promisiunii Petersburgului de a nu se 
opune secularizării bunurilor mănăstirești (Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 34; Leonid Boicu, op.  
cit., p. 245).

43 R. V. Bossy, op. cit., p. 36-37.
44 Ibidem, p. 38.
45 Leonid Boicu, op. cit., p. 246.
46 Vezi și N. Iorga, Politica austriacă față de Serbia, Editura Institutului Sud-Ost European, București, 

1915, p. 32, 35-37.
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ai Vienei la Constantinopol şi Belgrad căutau din răsputeri să învenineze, prin intrigi, 
raporturile între popoarele balcanice şi să prevină astfel orice alianţă antihabsburgică 
sau antiotomană a acestora. „Consulii Austriei – consemna, într-un raport din martie 
1864, Callimachi, către domnitor – au ca misiune în Orient să întreţină, prin rapoarte 
false, neîncredere între Principatele sârb şi român şi Sublima Poartă. Cu ajutorul 
acestei manevre, guvernul austriac speră să împiedice orice înţelegere între popoarele 
de naţionali tate română şi sârbă din Austria şi din Turcia”47. Eforturile lor se dove-
diră însă zadarnice, pentru că, şi în perioada imediat următoare au fost făcuţi paşi 
însemnaţi pe calea colaborării interbalcanice.

În aprilie 1864, de exemplu, Cuza Vodă l-a primit pe Vrbiza, adju tantul prinţului 
Nicolae al Muntenegrului, ceea ce era o continuare firească a poziţiei domnitorului 
român, care, în 1862, cu prilejul conflictului armat turco-muntenegrean, a îngăduit 
presei româneşti să încurajeze Muntenegru şi să-i justifice lupta48. Teodor Callimachi, 
păstrând un permanent contact cu ministrul afacerilor externe al Serbiei, a informat la 
timp şi complet organele competente din ţară asupra principalelor probleme politice 
şi diplomatice aflate în statul de reşedinţă, interesând în egală măsură statele creştine 
aflate sub dominaţia otomană. Fie că era vorba de negocierile sârbo-turce, purtate 
în legătură cu executarea protocolului din 4 septembrie 1862, fie de alegerile de 
deputaţi şi convocarea Adunării Naţionale ordinare a Serbiei, de chestiuni comerciale 
ori militare, agentul român desprindea lesne implicaţiile exterioare, consemnându-le 
lămurit în rapoartele trimise la Bucureşti.

Concomitent, el şi-a desfăşurat activitatea şi sub aspectul infor mării forurilor 
competente din Belgrad asupra vieţii politice şi a înfăp tuirilor din România, realizate 
îndeosebi în cursul anului 1864: soluţio narea radicală a problemei mănăstirilor 
închinate49, alegerile de deputaţi în districte şi oraşe, proclamaţia către ţărani a dom-
nitorului Cuza şi promulgarea legii rurale, în legătură cu care a oferit ministrului 
sârb de externe unele lămuriri suplimentare, justificate de faptul că „cunoaş terea 
acesteia număra mulţi interesaţi în Principatul Serbiei”50. De ase menea, au mai 
format obiectul informării cercurilor politice sârbeşti:decre tul privind dreptul 
de proprietate pentru străini în România, întocmirea Codului civil şi al celui de 
procedură penală, cât şi datele privind perioada în care urmau să aibă loc manevrele 
armatei române51.

În răstimpul concediilor de vară, treburile agenţiei erau lăsate de Callimachi în 
seama girantului Prohasca, ceh la origine, dar unanim apreciat pentru „desăvârşita 

47 R. V. Bossy, op. cit., p. 38.
48 N. Ciachir, România şi popoarele balcanice, p. 130.
49 Admirând actul de curaj al autorităţilor politice româneşti, unul dintre oficialii Serbiei nota, după 

consumarea secularizării: „Din câte cunoaştem, România este primul stat din Orient, care, cu ideile 
liberale ale secolului nostru, rezolvă în acest fel problemele” (Ibidem, p. 134).

50 *** Reprezentantele diplomatice..., I,  p. 147.
51 Ibidem, p. 148.
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lui adaptare la mentalitatea şi năzuinţele poporului român”52. Obârşia îl determinase 
pe acesta să mediteze şi să sugereze chiar, în cuprinsul unor rapoarte transmise lui 
Baligot de Beyne, şeful de cabinet al domni torului Cuza, o acţiune mai largă de 
eliberare de sub jugul habsburgic a românilor şi sârbilor, la care s-ar fi alăturat şi 
compatrioţii săi din Boemia53. Modificarea de circumstanţă a atitudinii Austriei faţă 
de Serbia, prin suprimarea unor măsuri prohibitive, in vigoare până atunci, şi chiar 
prin furnizarea, în 1865, de armament guvernului din Belgrad54, n-a restrâns terenul 
colaborării româno-sârbe şi nici nu a diminuat importanţa acesteia pe planul mai larg 
al conlucrării balcanice.

O chestiune deosebit de importantă, care a reliefat cu pregnanţă rolul agentului 
român la Belgrad, pe linia cooperării româno-sârbe pentru dobândirea suveranităţii 
depline a celor două ţări, împotriva încercării Porţii de a-şi menţine cu orice preţ 
suzeranitatea, o constituie aceea privitoare la adeziunea lor la convenţia telegrafică 
internaţională, perfectată la Paris, la 17 mai 1865. Convenţia era încheiată între 
reprezentanţii statelor suverane, însă conţinutul ei interesa deopotrivă toate statele 
europene.

Informat fiind că Poarta propuse agentului Serbiei la Constantinopol (Ristici) 
ca un delegat al acestei ţări să-l însoţească, ca informator (consilier), pe comisarul 
turc la proiectata conferinţă telegrafică şi că Garaşanin refuzase asemenea postură 
subordonantă, Callimachi împărtăşea refuzul ministrului sârb şi comunica la Bucu-
reşti dorinţa acestuia: „guvernul sârb doreşte să urmeze aceeaşi cale ca şi guvernul 
român şi să acţioneze aproape la fel”55.

În răspuns, domnitorul Cuza făcea cunoscut agentului său că, intuind opoziţia 
unora dintre puteri faţă de prezenţa unui delegat român la conferinţă, intenţiona să 
se abţină de la vreun demers în acest sens. Prin urmare, reacţia autorităţilor politice 
române şi sârbe era, şi în acest caz, identică, procurând încă un motiv de îngrijorare 
pentru Poartă. La aceasta se adaugă insensibilitatea diplomaţiei româneşti faţă de 
avertismentul formulat de ministrul turc de externe, Aali Paşa, potrivit căruia, în 
situaţia în care guvernul de la Bucureşti ar fi aderat la numita convenţie, direct, prin 
cabinetul de la Tuileries, şi nu prin mijlocirea curţii suzerane, Sublima Poartă urma 
să protesteze împotriva eventualului accept, semnificând o nouă şi flagrantă violare 
a tratatului de la Paris56 din 1856.

Prilejul i se oferi peste numai o lună, pentru că, deşi încheiată fără participare 
românească, Convenţia telegrafică de la Paris fu semnată, la 17 iunie, şi de către Ion 
Alecsandri, în numele Principatelor IJnite, iar adeziunea fu întărită de Franţa, spre 
marea nemulţumire a Porţii. Gestul n-a rămas fără ecou la Belgrad, unde guvernul 

52 R. V. Bossy, op. cit., p. 19.
53 Ibidem, p. 40-42, 58-59.
54 Ibidem, p. 51-53.
55 Ibidem, p. 48.
56 *** Reprezentanţele diplomatice...., I, p. 144.
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l-a împuternicit imediat pe preşedintele Senatului, I. Marinovici, să meargă la Paris, 
spre a semna şi adeziunea Serbiei la Convenţie. Dificultăţile întâmpinate de acesta, 
datorită şi absenţei temporare din capitala Franţei a ministrului ei de externe, au fost 
cunoscute până în amănunt de Callimachi, care, la rându-i, comunica lui Cuza, atât 
informaţiile transmise de Marinovici guvernului său, cât şi reacţia cercurilor politice 
sârbeşti faţă de tratamen tul, incompatibil noilor stări de lucruri, aplicat de Turcia 
pretinselor încă provincii ale sale.

La 4 octombrie 1865, T. Callimachi îl înştiinţa pe Cuza despre dorinţa cabine-
tului din Belgrad de a întreprinde, împreună cu cel din Bucureşti, o acţiune pe lângă 
marile puteri, menită a împiedica pe viitor ca Poarta să se mai substituie intereselor 
româ neşti sau sârbeşti în nego cierea unor chestiuni materiale ce-i excludeau suze-
ranitatea.57 

Un astfel de demers colectiv nu ştim să fi fost materializat în puţinele luni ce mai 
rămâneau din domnia lui Cuza. În schimb, similitudinea poziţiilor adop tate s-a vădit 
imediat în elaborarea unei convenţii telegrafice bilaterale româno-sârbe58, semnată la 
Bucureşti, în decembrie 1865, care act se încadra organic convenţiei internaţionale şi 
degaja încă un atribut de suveranitate al partenerilor.

Acea convenţia telegrafică reprezintă, totodată, ultimul moment de referinţă în 
evoluţia raporturilor româno-sârbe pe durata domniei lui Cuza, raporturi atent culti-
vate şi întreţinute prin mijlocirea agentului său diplomatic la Belgrad. Aflat, vreme 
de mai puţin de trei ani, într-un post important şi nu lipsit de răspunderi, dar scutit 
totuşi de mari obstacole ce i-au tulburat existenţa unui C. Negri la Constantinopol, 
sau unui I. Alecsandri la Paris şi Londra, T. Callimachi a condus cu destoinicie tre-
burile agen ţiei diplomatice româneşti în capitala Serbiei, impunându-se ca un fin 
judecător al raporturilor interbalcanice şi un interpret fidel al instruc ţiunilor trans-
mise de cabinetul domnesc.

Obişnuit, poate, şi cu privilegiul iniţiativei, propriu lui Negri ori Alecsandri, ori 
cu maniera personală de conducere a treburilor agenţiei, s-a arătat surprins, chiar 
afectat, atunci când excesul de zel al unor miniş tri îi ştirbeau propria autoritate. În 
fapt, era vorba doar de un început de delimitare strictă a atribuţiilor agenţilor, cu care 
Callimachi n-apucase încă, şi nu va mai avea timp, să se acomodeze. Ne referim la 
momentul începutului de an 1865, când M. Kogălniceanu, în dubla calitate de prim 
ministru şi ministru de interne, îl însărcinase pe Cezar Librecht să încheie convenţii 
poştale cu ţările vecine. 

Or, proiectata prezenţă a acestuia la Belgrad, unde activa o agenţie diplomatică, 
a fost socotită de el drept un afront la competenţă şi n-a întârziat să-şi exprime mâh-
nirea: ,,La ce mai servă agenţii ? D-l Kogălniceanu vrea, deci, să se substituie tutu-

57 R. V. Bossy, op. cit., p. 57-58.
58 M. Mitilineu, Colecţiune de tratatele şi convenţiunile României cu puterile străine, Bucureşti, 1874, 

p. 121-123.
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rora. Timpul va face, poate, să se deschidă ochii multora!”59 – îşi încheia insinuanta 
scrisoare, adresată lui Baligot de Beyne, la 20 ianuarie 1865, avertizând că nu-1 va 
primi, nici prezenta oficialilor sârbi pe preferatul primului ministru. Că înaltul dem-
nitar al lui Cuza devenise ţinta unor atacuri tot mai insistente din partea adversarilor 
regimului instituit la 2 mai 1864, sau că însuşi domnitorul furniza acestora din urmă 
argumente în sprijinul ideii reactualizate a prinţului străin, sunt realităţi demonstra-
te, ce nu mai necesită reveniri. Dar, orgoliosul agent greşea de astă dată; pentru că 
ipostaza lui Cezar Librecht, de director al Poştelor şi Telegrafului, justifica pe deplin 
alegerea lui Kogălniceanu.

Oricum, nemulţumirea şi tonul exprimării învederează faptul că, spre sfârşitul 
scurtei sale cariere diplomatice, manifesta suficiente predis poziţii pentru o viitoare 
colaborare politică cu autorii actului de la 11 februarie, chiar dacă spre această posi-
bilă conlucrare era împins, nu atât de faptele domnitorului, care-i era și văr primar, 
cât mai ales de cele ale camarilei.

După înlăturarea de la tron a domnitorului IJnirii, Callimachi a împărtăşit însă 
soarta celorlalţi colaboratori externi ai lui Cuza, fiind înlocuit la agenţia diplomatică 
din Belgrad, peste numai câteva zile de la consumarea evenimentelor de la Palat, cu 
Apostol Mănescu. Revenit în ţară, el se înregimentă disputelor politice caracteristice 
perioadei de constituire a partidelor politice, remarcându-se printr-o adversitate 
făţişă şi consecventă faţă de radicalismul liberal, ilustrat de puternica personalitate 
a lui Ion C. Brătianu.

Fără veleităţi de conducător de grupare, ori de partid, T. Callimachi a folosit 
tribuna Camerei – al cărei membru a fost în repetate rânduri, reprezentând judeţul 
Botoşani – pentru a-şi face auzit glasul în probleme de interes general, cu care ca-
binetele politice de diverse coloraturi erau confruntate. În 1879, de exemplu, s-a 
ridicat cu hotărâre împotriva pre tinsei revizuiri a art. 7 din Constituţie, pledând şi 
asociindu-şi suficienţi partizani pentru a reuşi să impună o consistentă ameliorare a 
proiectului de revizuire60, extins ulterior şi asupra altor articole şi menţinut pe agenda 
de lucru a Camerei până în 1884.

În anii următori, a fost părtaş la acţiunile „Opoziţiei-unite” ini ţiate, pe plan 
general, de fruntaşii acelei coaliţii antiguvernamentale, D. Brătianu, L. Rosetti şi 
G.  Vernescu61, fapt ce i-a atras, în noiembrie 1887, în urma unei încercări neizbutite 
de răscoală împotriva practicilor elec torale ale guvernului I. C. Brătianu, arestul, şi 
chiar o vremelnică detenţie.

Paralel cu îndeletnicirile de esenţă politică, în care a aflat prea puţine satisfacţii 
după încetarea misiunii sale de agent diplomatic la Belgrad, T. Callimachi a manifestat 

59 Constantin C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza Vodă, Editura Știinţifică, Bucureşti, 1966, p. 326-
327, 361.

60 A. D. Xenopol, op. cit., p. 197.
61 Pentru detalii, Paraschiva Cîncea, Viaţa politică în România în primul deceniu al Independenţei de 

stat, Editura Știinţifică, Bucureşti, 1974, p. 157 şi urm.



394

o constantă pasiune pentru cunoaş terea trecutului istoric românesc, amintind astfel 
de elevaţia spirituală a înaintaşilor. La conacul său de la moşia Stânceşti-Botoșani, 
acolo unde s-a retras după 1866 împreună cu familia62, a adunat în cursul anilor un 
însemnat fond de carte veche, rarităţi numismatice, tablouri şi documente istorice, a 
căror valorificare a transmis-o, integral, în seama urmaşilor.

Câteva dintre aceste valoroase piese, păstrate în colecția familiei Rodica și 
Dumitru Callimachi (strănepot al diplomatului), au făcut obiectul unor mai recente 
cercetări ale istoricului ieșean Sorin Iftimi. Două dintre acestea ne-au reținut atenția 
cu precădere, pentru că reproduc imaginea mai puțin cunoscută a personajului la 
două vârste semnificative: una, elocventă pentru anii copilăriei, datorată pictorului 
italian Giovanni Schiavoni63, și cealaltă, reprezentându-l pe Teodor Callimachi la 
vârsta deplinei maturități biologice și intelectuale, în anii Unirii Principatelor, adică 
tocmai în vremea debutului său diplomatic64. Nu este lipsit de interes, desigur, nici 
platoul cu stema diplomatului65, provenind din aceeași colecție și comentat de același 
specialist în domeniu, menit a completa și diversifica biobibliografia aferentă unui 
părtaș activ la opera de edificare a statului român modern, rămas pe nedrept în conul 
de umbră al mult mai celebrilor săi congeneri. 

Teodor Callimachi s-a stins din viață îndeajuns de tânăr, la vârsta de doar 58 de 
ani, în ziua de 7 aprilie 1894, fiind înmormântat la capela familiei sale de la Stân-
cești, județul Botoșani.

„Om drept, bun la inimă, darnic la mână, prietenos şi îndatoritor faţă de toţi fără 
deosebire, el s-a bucurat în viaţă de dragostea şi res pectul unanim al celor care l-au 
cunoscut [...] Filantrop, a ocrotit şi sprijinit pe toţi sătenii de pe întinsele sale dome-
nii...” – astfel îşi încheia ocazionalul demers biografic, consacrat omului şi, mai pu-
ţin, diplomatului Teodor Callimachi, unul dintre marii săi admiratori de prin părţile 
locului66. În scopul nuanţării efigiei sale, reţinem, în paginile de față, însuşirile ale-
se ale diplomatului vremelnic, ipostază altminteri comună multora dintre militanții 
unioniști ai vremii, sincer și devotat colaborator al domnitorului Al. I. Cuza, omul 
care s-a racordat perfect la necesităţile și oportunitățile politice ale momentului isto-
ric, ca şi la imperativele politicii externe ale tânărului stat român, Teodor Callimachi.

62 În 1865, Teodor Callimachi se căsătorise cu Zenaida Moruzi, fiica lui Alexandru Moruzi-Zvorişteanu, 
fostul prim ministru şi ministru de finanţe în vremea lui Al. I. Cuza. Din căsătorie au rezultat cinci 
copii: Alexandru (1866-1918), Ralu (n. 1867), Zenaida (1870-1899), Smaranda (n. 1871) şi Ioan 
(1880-1940)  apud A, D. Xenopol, op. cit., p. 198; Octav George Lecca, op. cit., p. 120-121.

63 Sorin Iftimi, Giovanni Schiavoni – Portretul copiilor din familiile Callimachi, Rosetti și Catargiu, 
în „Cercetări istorice” (serie nouă), XXVII-XXIX, Iași, 2008-2010, p. 302; idem, Pictorul Giovanni 
Schiavoni și activitatea sa din Moldova (1837-1844), în loc. cit., p. 231-268; vezi și Gh. Macarie, 
Giovanni Sciavoni, un pictor italian la Academia Mihăileană din Iași, în loc. cit., p. 269-292.

64 Sorin Iftimi, Colecția de portrete a familiei Callimachi (secolele XVIII-XIX), în „Cercetări istorice” 
(serie nouă), XXXVI, Iași, 2017, p. 261.

65 Idem, Un platou cu stema diplomatului Teodor Callimachi (după 1865), în „Acta Moldaviae 
Meridionalis”, XXV-XXVI, Vaslui, 2004-2006, p. 225-231.

66 Vladimir Şardin, op. cit., p. 17.
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TEODOR CALLIMACHI: DIPLOMAT PROFILE DURING THE UNION 
OF THE ROMANIAN PRINCIPALITIES

Modern Romanian diplomacy offers enough examples that could be taken at 
any time as qualitative benchmarks in the evolution of this aristocratic profession, 
even if, in the case of many of the practitioners, the “job” was learned on the go and, 
somewhat, arduously, being forced to face, or to compensate among other things, 
the lack of institutionalized training, the poverty of material means or instruments 
specific to diplomatic practice, implicitly the related informational baggage, as well 
as the low degree of representativeness, illustrated by the lack of official recognition 
in European political-diplomatic circles. The situation has its natural explanation, 
being generated by the international legal status of the Romanian Principalities at 
the time (united since 1859). Some persevered, remaining active in the sphere of 
political-diplomatic life after the end of the first entrusted missions, others withdrew, 
discreetly, preferring refuge in the perimeter of other activities, especially cultural 
or “domestic”, for reasons not always confessed. Among the latter, a special place 
in the crystallization and affirmation of the pioneering stage of the diplomatic guild, 
directly and actively involved in the process of founding the modern Romanian 
national state, belonged to Teodor Callimachi.

Dumitru VITCU
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Valeriu HARABARA

ACTIVITATEA ORGANIZAŢIEI „FILIKI ETERIA” 
ÎN BASARABIA ÎN ANII 1814–1821

Amplificarea mișcărilor naționale la începutul secolului al XIX-lea a fost deter-
minată de aprofundarea crizei orientale. În acest context mișcarea națională a greci-
lor se intensifică, evenimente care s-au răsfrânt și asupra Basarabiei.

Oficial se consideră că Organizaţia „Filiki Eteria” a fost fondată în Odesa în 
1814 de către trei negustori Nicolaus Scufos, Afanasie Ţacalov şi Emmanuil Xantos. 
Organizaţia şi-a propus drept scop să elibereze grecii de sub dominaţia otomană şi 
să formeze un stat naţional grec liber1. „Filiki Eteria” funcţiona iniţial după modelul 
unei societăţi secrete având mai multe cerinţe faţă de candidaţi. Istoricul J. Farsolas 
a menţionat pe bună dreptate că scopul şi structura naţională al Eteriei se limita în 
prima fază exclusiv la greci. Ulterior programul organizaţiei a fost modificat prin în-
cercarea de a uni forţele revoluţionare din Sud-estul Europei cu scopul de a organiza 
o revoltă generală a popoarelor balcanice2. 

Istoriografia a diminuat deseori rolul oraşelor basarabene în organizarea mişcării 
eteriste, plasând accentul pe acţiunile din oraşul Odesa. În acest context, vom analiza 
apariţia, organizarea şi funcţionarea eforiilor pe teritoriul Basarabiei. De asemenea, 
vom analiza locul acestor organizaţii în desfăşurarea insurecţiei eteriste. Aceste or-
ganizaţii aveau următoarele forme de manifestare: activitate educativă, scopul căreia 
era ridicarea patriotismului comunităţii greceşti şi crearea unei atitudini negative 
faţă de cuceritorii turci; racolarea noilor membri; acumularea resurselor financiare. 
Devenind capitala provinciei Basarabia, Chişinăul a obţinut statut de centru politic şi 
financiar, iar în contextul mişcării naţionale a grecilor, un punct de atracţie al eteriş-
tilor. Locul Chişinăului în organizarea mişcării eteriste este recunoscut şi de istoricul 
grec Filimon, care relatează activitatea mai multor lideri ai eteriei în această urbe, şi 
ponderea racolării noilor membri3. 

Problema eteristă în Basarabia a fost reflectată în istoriografia sovietică, însă 
studiile au un caracter pronunţat ideologic, accentuându-se colaborarea mai multor 
etnii împotriva asupririi otomane. Istoricul V. Bazanov arată că oraşul Chişinău a 
fost centrul formării mişcării naţionale de eliberare pentru independenţa Greciei4. 

1 A. W. Phillips. The war of Greek independence 1821 to 1833. New York : Charles Scribner′s Sons, 
1897, p.  20-21 [citat 15.02.22], https://archive.org/stream/cu31924028257966#page/n39/mode/2up

2 J. J. Farsolas, Rolul Eteriei în pregătirea revoluţiei de la 1821. În: „Revista de istorie”, Bucureşti, 
1979, Tom 82, nr. 2 p. 232.

3 I. Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Eλληνικής Eπαναστάσεως. Αθήναι : Τύποις Π. Σούτσα και Α. 
Κτενά, 1859-1861, p. 187.

4 В. Базанов, Декабристы в Кишиневе, Кишинев, 1951, c. 53.
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Acelaşi autor intercala evenimentele revoluţionare din Rusia cu cele ale eteriştilor 
subliniind ,,deşteptarea curentelor revoluţionare din Chişinău a contribuit la răscoala 
eteriştilor”. Bazanov încerca să demonstreze legătura decembriştilor din Chişinău cu 
fruntaşii mişcării eteriste5. Constatăm aceeaşi abordare în lucrările istoricilor sovietici 
I. Iova6 şi L. Ogonean7. Trebuie să recunoaştem că legături dintre decembriştii din 
Chişinău şi membrii Eteriei au existat, fapt demonstrat de relatările martorilor 
oculari. De exemplu I. P. Liprandi descrie în felul următor adunările politice la care 
participa elita din oraşul Chişinău. Printre cei prezenţi la aceste adunări menţionăm: 
M.F. Orlov, O.M. Cantacuzin şi fraţii Ypsilanti. Liprandi cunoștea evenimentele 
legate de mişcarea eteristă, având în vedere că generalul M.F. Orlov îi porunceşte să 
păstreze raportul despre răscoala greacă şi monitorizarea militanţilor de pe teritoriul 
Basarabiei8. Acest subiect a fost speculat în istoriografia sovietică, accentuându-se 
prezenţa decembriştilor în mişcarea eteristă. Considerăm că poziţia acestor militari 
ruşi a fost determinată de interesele proprii. Scopul lor era mai curând să destabilizeze 
situaţia militaro-politică ce urma să se înceapă după un eventual război ruso-otoman, 
fapt pentru a implementa aspiraţiile lor reformatoare îndreptate împotriva sistemului 
autocrat ţarist. 

Pregătirile eteristelor în Chişinău s-au efectuat sub monitorizarea eforiei loca-
le, despre activitatea cărora aflăm din raporturile demnitarilor ruşi. De exemplu, la 
14  mai 1821, A.F. Langeron a prezentat informaţii privind organizaţia „Filiki Eteria” 
unde au fost indicaţi şi conducătorii acesteia, inclusiv şi cei din eforiile basarabene. 
Oficialul arată că în fruntea Eforiei din Chişinău se aflau Marin Stratis şi Ioan Macri9. 
Acestea au fost confirmate şi de martorii evenimentelor, cum ar fi eteristul Atanasie 
Xodilos ce în memoriile sale îl menţionează pe Marinos Stratis drept coordonator al 
acţiunilor eteriştilor din Chişinău, împreună cu Spiros Chiparisis din oraşul Odesa şi 
Gheorghe Papadopol din Ismail10. 

Constituirea eforiilor eteriste în diverse aşezări urbane din Imperiul Rus, in-
clusiv cele din Basarabia a fost abordată în lucrările cercetătorului grec G. Sakela-
rios, care evidenţiază oraşele Ismail, Chişinău, Akkerman, Reni şi Hotin ca nuclee 
a mişcării eteriste. Cea mai numeroasă Eforie este cea din Ismail, care cuprindea 

5 Ibidem, c. 51.
6 И.Ф. Иовва, Бессарабия и греческое национально-освободительное движение, Кишинев: 

Штиинца, 1974, c. 258.
7 Л. Оганян, Общественное движение в Бессарабии в первой четверти XIX века, Кишинев, 

1974, 449 c.
8 Н. Терентьєва, Таємне грецьке товариство „Філікі Етерія”: організаційний та політико-

ідеологічний центр підготовки грецької революції 1821-1829, Ін-т історії України НАН України, 
2005, с. 215.

9 Г. Арш, Этеристское движение в России ..., c. 327.
10 A. Xodilos, Progresul Societății Prietenilor în revoluție. În: Documente privind istoria României. 

Răscoala din 1821. Eteria în principatele Române. Vol. IV. Sub redacția Andrei Oțetea, Nichita 
Adăniloaie, Nestor Camariano, Sava Iancovici etc. București : Ed. Academiei Republicii Populare 
Române, 1960, p. 294.
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peste 60 de greci înrolaţi în perioada 1816-1821, printre care evidenţiem pe maiorul 
Gheorghe Papandopulo Korfinos, Constantin Pratino, maiorul Papandopulo Calama-
tioanos, Nicolae Ioanos Haritos, Spiridon Milona ş.a.11

În calitate de fruntaşi a Eforiei din Reni apar Antansios Xodilos şi Ioan Panaio-
topulo, P. Alexandropulo, Panaiote Dimitrie Rizo ş.a. În ce priveşte oraşul Chişinău, 
pe lângă eteriştii menţionaţi de autorităţile ruse, sursele îi indică pe Ioan Paharnic, 
Ioan Rizo Postelnic, Dimitrie Hatsofil etc. Eforia din Akkerman este sub conducerea 
lui Panaiote Mutafoilu, Constantin Mpalas, iar în Hotin este menţionat K.  Starevras12.

Alexandru Ypsilanti a coordonat acţiunile eteriste în Chişinău, în perioada din 
octombrie 1820 – februarie 1821. Aflarea lui Alexandru Ypsilanti un timp mai în-
delungat la Chişinău a fost determinată de planurile desfăşurării revoltei greceşti. 
Alegerea Chişinăului, în opinia noastră, a avut la bază aşezarea acestei urbe lângă 
hotarul Imperiului Otoman, precum şi statutul acestui oraş ca centru administrativ al 
Basarabiei, care oferea oportunităţi în organizarea negocierilor cu scopul începerii 
revoltei. Anume din Basarabia încep negocierile cu domnii fanarioţi din Principate. 
Potrivit eteristului Spiridon Mavro, întâlnirea directă între Alexandru Ypsilanti şi 
domnul Moldovei, Mihail Şuţu a avut loc la Sculeni13. 

Locul Chişinăului în organizarea mişcării eteriste este elucidat în memoriul unui 
grec anonim cu titlul „Expediţia din 1821 a lui Ypsilanti în Principatele Române”, 
unde menţionează că în perioada 10-19 februarie 1821 a avut loc întrevederea la 
Chişinău a lui Ypsilanti cu conducătorii eterişti Ducas şi Orfanos”14.

În primele luni ale anului 1821, în oraşul Chişinău au avut loc mai multe con-
ferinţe organizate de comitetul Eteriei15. Una dintre acestea este întrunirea secretă 
între Gheorghios Gadzis, reprezentant a lui Ali Paşa şi Alexandru Ypsilanti16. O altă 
întrevedere secretă eteristă a avut loc în iunie 1821 între eteristul F. Iliades şi grecul 
Lasgaros. Ultimul aducea informaţii din Laybach despre întrevederile sale cu împă-
ratul Rusiei şi Ioan Capo d’Istria17. 

Rolul Chişinăului de centru de planificare a acţiunilor eteriştilor, rămâne şi după 
trecerea Prutului de către Alexandru Ypsilanti. În Chişinău a rămas fratele său, 

11 I. Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Eλληνικής Eπαναστάσεως, p. 387-415.
12 Σ. Σακελλαρίου, Φιλική εταιρεία. Εν Οδησσώ : 1909, pp. 42-43 [citat 12.04.22], http://anemi.lib.uoc.gr
13 Н. Терентьєва, Таємне грецьке товариство „Філікі Етерія” ..., c. 330.
14 Expediția din 1821 a lui Ypsilanti în Principate. În: „Documente privind istoria României. Răscoala 

din 1821. Eteria în principatele Române”. Vol. IV. Sub redacția Andrei Oțetea, Nichita Adăniloaie, 
Nestor Camariano, Sava Iancovici etc. București : Ed. Academiei Republicii Populare Române, 
1960, p. 244.

15 V.A. Urechia, Istoria Românilor. Revoluțiunea lui Tudor Vladimirescu după documente, note, 1821-
1822. Tom.XIII, București : Tipografia și Fonderia de Litere Thoma Basilescu, 1901, p. 96.

16 Г. Арш, Этеристское движение в России ..., c. 287.
17 Documente privind istoria României. Răscoala din 1821. Eteria în principatele Române. Vol. IV. 

Sub redacția Andrei Oțetea, Nichita Adăniloaie, Nestor Camariano, Sava Iancovici etc. București : 
Academiei Republicii Populare Române, 1960, p. 194.
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Dimitrie Ypsilanti care avea ca însărcinare supravegherea activităţii eforiilor din 
Rusia18. Numărul mare de eterişti în oraşul Chişinău, în ajunul insurecţiei greceşti este 
consemnat în memoriile oficialului rus V.P. Gorceakov. Acesta descrie urba, după 
relatările poetului rus Aleksandr Puşkin, care a contactat direct cu liderul mişcă-
rii eteriste, Alexandru Ypsilanti. În 1820 în oraşul Chişinău se afla întreaga familie 
Ypsilanti compusă din mama acestuia, două surori, Maria şi Ecaterina, aceasta din 
urmă fiind soţia gubernatorului Basarabiei Catacazi, precum şi fraţii săi Gheorghi, 
Dimitrie, Grigori şi Nicolai. De asemenea, Gorceakov a subliniat că familia Ypsilanti 
s-a bucurat de onoruri şi respect, fiind considerată ca descendentă domnească, res-
pectată de guvernul rus19. 

Un alt susţinător grec al Eteriei a fost Gheorghe M. Cantacuzino, nobil şi colo-
nel al armatei ruse, сare locuia în Chişinău împreună cu soţia sa Elena. I.P. Liprandi 
ilustrează întâlnirea lui A. Puşkin la data de 25 septembrie 182020. Dintre eterişti 
care au contactat cu scriitorul rus remarcăm şi pe familia lui Alexandru Cantacuzino, 
funcţionar de clasa a V-a şi Petrachi Mavrogheni, moşier basarabean, susţinător al 
eteriştilor, care locuia cu soţia, Ruxanda, şi fiicele Irena şi Elena. De asemenea îl 
evidenţiem pe eteristul grec originar din Nejin, Pendadeca Constantin, cu care s-a 
cunoscut în casa lui Liprandi21.

Pe teritoriul Chişinăului s-au aflat şi alţi lideri eterişti. Spre exemplu, la 10  noi-
embrie 1820, Emanuil Xanhtos se afla la Chişinău, ocupându-se cu colectarea muni-
ţiilor şi banilor22.

Importanţa Chişinăului în organizarea insurecţiei eteriste este demonstrat de 
faptul că o parte din pregătirile operaţiunilor militare la avut oraşul Chişinău. Anume 
aici a fost elaborat regulamentul militar al „Filiki Eteria” de către Nicolae Ypsilanti la 
data de 31 decembrie 1820. Acest document prevedea modul de implicare a grecilor 
din alte state pentru cauza comună sau modalitatea creării flotilei militare greceşti, 
menţionându-se că racolarea marinarilor urma să aibă loc în Ismail şi Odesa23.

Rolul Chişinăului în planificarea insurecţiei este demonstră şi de corespondenţa 
eteristă. Observăm mai multe mesaje transmise din Chişinău, fapt ce ne induce la 
gândul că această urbe a devenit un centru de monitorizare al acţiunilor eteriste. 
Din ianuarie 1821 Emanuil Xanthos prea conducerea corespondenţei secrete care 
lega Chişinăul de alte centre revoluţionare ale grecilor. În acelaşi sens menţionăm 
şi pregătirea documentelor de program elaborate în Chişinău, cum ar fi redactarea 

18 Н. Терентьєва, Таємне грецьке товариство „Філікі Етерія” ..., c. 212.
19 В. Кушниренко,  В стране сей отдаленной...” 1824 года: Летопись жизни А. С. Пушкина 

в Бессарабии и связанных с ним событий с 20 сентября 1820 года по 16 июля 1824 года. 
Кишинев: Литература артистикэ, 1990, с. 43.

20 Ibidem, c. 27.
21 Б.А. Трубецкой, Пушкин в Молдавии, Кишинев: Литература артистикэ, 1990, c. 457.
22 Н. Терентьєва, Таємне грецьке товариство „Філікі Етерія” ..., c. 183.
23 Г. Арш, Этеристское движение в России ..., c. 284.
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proclamaţiei ,, În luptă pentru credinţă şi patrie” de către Gheorghios Tipaldis, ce a 
fost proclamată pe 22 februarie 1821 în Iaşi24. 

În acest context trebuie menţionat că proclamaţia lui Ypsilanti de la Iaşi, a fost 
analizată pe larg în istoriografie, însă nu a fost cercetată proclamaţia de la Chişinău 
al cărei existenţă ne indică eteristul Xodilos prin care acesta chema poporul grec la 
lupta de eliberare naţională25. 

Din cauza fluxului continuu al eteriştilor, nu putem stabili cu exactitate numărul 
concret al grecilor eterişti aflaţi pe teritoriul Chişinăului. Însă în baza documentelor 
disponibile, putem stabili numele mai multor eterişti chişinăuieni. Un izvor impor-
tant reprezintă datele oferite de istoricul grec Filimon26, ce prezintă o listă a 692 
de eterişti indicând patria, îndeletnicirile, anul aderării la eterie, persoana care l-a 
racolat, inclusiv şi contribuţiile băneşti. Aceste informaţii sunt incomplete, numărul 
eteriştilor fiind mult mai mare. Cu toate acestea, sursa dată ne oferă o imagine gene-
rală privind locului oraşelor basarabene în acest proces. De asemenea din numărul 
total de eterişti, 88 au fost racolaţi în Basarabia, drept centre de iniţiere în această 
organizaţie ne apare Chişinăul, Ismailul, Reniul şi Hotinul. Racolările au fost şi în 
alte localităţi basarabene, fapt confirmat de indicaţiile la mai mulţi eterişti ca loc de 
iniţiere în Basarabia.

Racolările în Chişinău au fost efectuate în 1819-1821, în total sunt menţionaţi 
de 24 eterişti. Cele mai intense racolări au fost întreprinse în 1820, iar cel mai activ 
a fost eteristul G. Sofianos.

Numele eteriştilor din Chişinău sunt menţionate de oficialul rus Struganov. 
Acesta prezintă numele mai multor eterişti, adăugând că în Chişinău eterişti mai sunt 
fiul şi ginerele Cernogheorgos27. Istoricul grec V.G. Mexa îl prezintă pe I. Psaltis ca 
persoana care se ocupa de racolarea noilor membri, reuşind să-l atragă 10 octombrie 
1818, în Chişinău pe ofiţerul rus de origine greacă Paul Andronic, în vârstă de 43 
ani28.

La Chişinău aderă la organizaţie şi Nicolae Ypsilanti, care, la rândul său, a fost 
influenţat de G.A. Catacazi, fratele guvernatorului civil al Basarabiei. C.A. Catacazi 
era căsătorit cu sora fraţilor Ypsilanti. La rândul său Nicolae i-a recrutat pe fraţii săi 
Gheorghe şi Dimitrie Ypsilanti şi vărul Ioan Mano29. Această practică denotă că ex-
tinderea reţelei se efectua prin intermediul relaţiilor de rudenie. Astfel, până în 1820, 

24 I. Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Eλληνικής Eπαναστάσεως. Αθήναι : Τύποις Π. Σούτσα και 
Α. Κτενά, tom 2., 1860 , p. 290 [citat 05.05.22], http://anemi.lib.uoc.gr

25 A. Xodilos, Progresul Societății Prietenilor în revoluție ..., p. 284.
26 I. Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Eλληνικής Eπαναστάσεως. Αθήναι : Τύποις Π. Σούτσα και 

Α. Κτενά,1859-1861, t. 3, p. 387 [citat 05.05.22], http://anemi.lib.uoc.gr
27 Н. Терентьєва, Таємне грецьке товариство „Філікі Етерія” ..., c. 330.
28 B. Μέξα, Οι φιλικοί : Κατάλογος των μελών της Φιλικής Εταιρείας εκ του αρχείου Σέκερη. Αθήναι  : 

1937, p. 20 [citat 05.05.22], http://anemi.lib.uoc.gr
29 Memoires du prince Nicolas Ypsilanti: D’ apres le manuscrit no 2144 de la Bibliotheque Nationale de 

Grece. Publie par D. Gr Kambouroglous. Athenes, pp. 42-44 [citat 05.05.22], http://anemi.lib.uoc.gr
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toţi fraţii Ypsilanti deveniseră membri ai Eteriei. Un eterist al Eforiei din Chişinău 
A. Cantacuzino, care pleacă în aprilie 1821 în Grecia împreună cu Mihailosa, Miha-
loglu, Patmiosa, Grigorios Salasa, H. Petalasa30, precum şi P. Anagnostopulos care în 
documentele timpului este prezentat ca locuitor al Chişinăului şi negustor31.

Importanţa oraşelor din Basarabia în procesul organizării revoltei eteriste ne este 
confirmat de corespondenţa eteristă. Corespondenţa secretă era coordonată de către 
Xanthos, care s-a aflat, până la mijlocul lui ianuarie 1821, în Chişinău. El a reuşit 
să creeze o structură bine stabilită de transmitere informaţiei, reuşit să conecteze 
eforiile din Ismail şi Reni, cu cele îndepărtate din Grecia32.

Considerăm că succesul a fost determinat de următorii factori: păstrarea conspi-
raţiei prin implicarea unui număr restrâns de persoane implicate în corespondenţă. 
Relevăm implicarea a eteriştilor care ocupau funcţii importante militare şi admi-
nistrative în Imperiul Rus. Fapt care le oferea oportunitatea să nu fie suspectaţi de 
autorităţi. Drept exemplu serveşte ofiţerul D.I. Calamatiano responsabil de legătura 
eteriştilor din Basarabia cu cei din Principatul Moldovei; legătura se efectua prin 
intermediul carantinei din Reni33. Importanţa Chişinăului ca centru de administrare 
a acţiunilor eteriste este demonstrat şi prin prezenţa unei tipografii a grecilor. Isto-
ricul G. Arş a prezentat modul în care a ajuns tipografia în Chişinău, menţionând că 
utilajul a fost procurat din Sankt Petersburg de către eteristul C. Candiotis, care l-a 
transportat la Odesa, iar din cauza schimbării planurilor privind începutul insurec-
ţiei, a fost luată decizia de a transporta utilajul la Chişinău, acţiune îndeplinită prin 
implicarea ofiţerului rus de origine greacă Palatinos şi a altor eterişti greci din armata 
rusă. În ianuarie 1821, tipografia a început să funcţioneze în secret. Nu cunoaştem cu 
certitudine materialele publicate la această tipografie, însă se consideră că erau emi-
se obligaţii naţionale care se acordau persoanelor care donau bani pentru eliberarea 
Greciei34. Nu excludem că au fost publicate şi texte cu tentă patriotică.

Chişinăul ocupa un loc important în tranzitul resurselor financiare şi umane spre 
Grecia. Chişinăul a devenit o zonă de tranzit a banilor colectaţi din Odesa către 
A.  Ypsilanti35. De asemenea, oraşul Chişinău a fost un centru important de colec-
tare a resurselor financiare destinate Eteriei. Deşi nu putem stabili valoarea banilor 
acumulaţi, credem că este vorba de sume considerabile. Drept argument ne servesc 
datele documentare din iunie 1821, care arată că eforii din Chişinău deţineau 25 mii 
de ruble asignate, bani ce urmau schimbaţi în galbeni olandezi36. N. Ypsilanti îi cerea 

30 E. Ξάνθου, Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρίας. T. 9, Αθήναι, 1956, p. 158 [citat 05.05.15], 
http://anemi.lib.uoc.gr

31 I. Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Eλληνικής Eπαναστάσεως ..., p. 387.
32 E. Ξάνθου, Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρίας ..., p. 219.
33 Ibidem, p. 223.
34 I. Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Eλληνικής Eπαναστάσεως ..., p. 187.
35 Г. Арш, Этеристское движение в России ..., p. 314.
36 Documente privind istoria României. Răscoala din 1821. Eteria în principatele Române. Vol. IV. Sub 

redacția Andrei Oțetea, Nichita Adăniloaie, Nestor Camariano, Sava Iancovici etc. București : Ed. 
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lui Xanthos să trimită banii colectaţi în Chişinău către eteriştii de la Iaşi37. Pe lângă 
bani colectaţi din Chişinău, de asemenea se expedia armament şi muniţii38. Un alt 
exemplu a fost eteristul, Ivan Chiriaco care a aderat la Eterie în 1820, care ne oferă 
următoarele detalii despre organizarea contingentelor. Convocaţi la Odesa, au fost 
organizaţi în grupuri de 10-15 persoane şi direcţionaţi spre Chişinău, unde au depus 
jurământul39. Un alt exemplu în acest sens sunt mărturiile eteristului Vasile Vlastari 
originar din Crimeea, care spune că înainte de ajunge în Principatele Române, a 
traversat Chişinăul40. Locul Chişinăului ca o zonă de tranzit în deplasarea eteriştilor 
a fost confirmat de actele britanice. Consulul britanic la Odesa James Yeames la in-
format pe ambasadorului britanic la Istambul Strangford Percy Clinton, la 16 aprilie 
1821, că autorităţile ruse nu mai acordau paşapoarte grecilor pentru Principatul Mol-
dovei, însă le autoriza să meargă către Chişinău, de unde puteau găsi o cale pentru a 
traversa hotarul41.

Totodată sursele britanice evidenţiază că autorităţile ruse au întreprins măsuri 
mai severe pentru a preveni trecerea hotarului către Principatul Moldovei, cum ar fi 
reţinerea etnicilor greci, care doreau să se alăture conaţionalilor săi42.

După cum am menţionat supra, cea mai numeroasă eforie din Basarabia era con-
centrată în oraşul Ismail. Importanţa acestei urbe pentru eterişti a fost determinată de 
amplasarea sa geografică, precum şi de prezenţa unei numeroase comunităţi greceşti 
fapt dovedit de statisticile întreprinse de la începutul secolului al XIX-lea. Aici a fost 
înregistrat şi un important potenţial de racolare, fapt sesizat şi de unii eterişti, cum 
ar fi cazul lui Gh. Papadopol Korfianos care menţiona că un pilon al mişcării eteriste 
l-a constituit comunitatea greacă din Ismail43. Eteristul Gh. Papadopol Korfianos, ne-
gustor din Ismail, fratele comandantului flotilei ruseşti de pe Dunăre, ce s-a implicat 
activ în recrutare voluntarilor şi în colectarea donaţiilor44.

O peocupare a eforiei greceşti din Ismail a constituit racolarea noilor membri, 
acţiuni atestate documentar încă în anul 1817. Grecii P. Anagnostopulos şi A. Secheris 
au fost recrutat primii eterişti pe Andreas Safianos, la 2 septembrie1817, şi Elias 
Panaghioti Miglaris la 10 septembrie 181745. Atragerea noilor membri se efectua din 
comunitatea grecească. Ţintele prioritare ale acestei campanii erau negustorii bogaţi, 

Academiei Republicii Populare Române, 1960, p. 194.
37 Ibidem, p. 144.
38 Ibidem, p. 189.
39 Л. Оганян, Общественное движение в Бессарабии в первой четверти XIX века ..., p. 14.
40 Г. Арш, Этеристское движение в России ..., p. 323.
41 Revoluția din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu. Documente externe. București: Ed. Academia 

Republicii Socialiste România, 1980, p. 260.
42 Ibidem, p. 286.
43 Documente privind istoria României. Răscoala din 1821 ..., p. 145.
44 Ibidem, p. 145.
45 B. Μέξα, Οι φιλικοί : Κατάλογος των μελών ..., p. 4.
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funcţionari şi militari din Imperiul Rus. De exemplu, în 1818 a aderat la organizaţie 
ofiţerul flotilei dunărene D.I. Calamatiano, inclusiv comandantul flotilei dunărene 
S.A. Papandopulo. În decembrie 1818, au fost recrutaţi, mai mulţi negustori de către 
Antonio Ţunis, printre care Dimitrios Rodiadis, negustor din Peloponez, în vârstă 
de 35 ani; Ioanis Dumas, negustor, de 31 ani; Anastasios Londopulos fără patrie, 
negustor 30 ani; Gheorghios Comizopulos de Filipupolis, negustor în Ismail 28 ani 
şi Emanuil Croizos din Peloponez, negustor 33 ani. În 1819 numărul membrilor 
eterişti din Ismail a crescut, fiind racolat fratele comandantului flotilei dunărene, 
negustorul Gheorghios Papandopulos. De asemenea, în 1819, la Ismail a fost racolat 
Stamatis Cumbaris negustorul din Odesa, de către G. Papandopulos46. O altă ţintă 
o reprezentau ofiţerii şi demnitarii ruşi de origine greacă, de exemplu, pe 2 august 
1817 în Reni a fost racolat Dimitrios Vatikioti de către A. Secheris47. 

Conform cifrelor existente pe parcursul 1818-1819 în Rusia au fost racolaţi de 
eterişti, 42 persoane dintre aceştia la Ismail – 20 persoane, Odesa – 10 persoane, în 
Chişinău – 2 persoane, Reni – 2 persoane, Moscova – 4, Kiev – 2, Herson – 1, Sankt 
Petersburg – 148. 

În baza datelor oferite de istoricul grec I. Filimon privind lista eteriştilor 
recrutaţi, putem concluziona că în perioada 1817-1821, au fost recrutaţi 33 de eterişti 
la Ismail, o mobilizare masivă fiind înregistrată după 1819, fapt datorat pregătirii 
insurecţiei eteriste. Dintre eteriştii din Ismail îi menţionăm pe Apostolahus Ioanis, 
Iatros Panaghiotis, Depastis Hristoforos, Cliris Ghiorghios, Sideris Ghiorghios. 
Raco lă rile erau efectuate prin intermediu următorilor eterişti D.I. Calamatiano, 
D.  Radiadis, G. Papandopol Korfianos49.

Această campanie protagioasă desfăşurată la Ismail se explică prin acţiunile 
active a membrilor comunităţii greceşti din Ismail. Considerăm că sunt doi factori 
esenţiali, în reuşita acţiunilor eteriste din această urbe, cum ar fi amplasarea geogra-
fică a Ismailului, fiind oraş portuar la graniţa, permitea o libertate în circulaţie şi o 
posibilitate de a aduna mai mulţi fruntaşi eterişti din Principate şi Grecia. Al  doilea 
factor este determinat de influenţa pe care o aveau grecii în acest oraş şi anume prin 
prezenţa unei puternice comunităţi greceşti la care adăugăm protecţia din partea unor 
ofiţeri ruşi de origine greacă ce făceau serviciul în Ismail, cum este cazul căpitanu-
lui D.I. Calamatiano, în casa căruia a locuit Ypsilanti sau a comandantului flotilei 
dunărene S.A. Papandopulo50. De asemenea, aşezarea la periferia Imperiului Rus a 
determinat o monitorizare mai slabă din partea autorităţilor ruse.

Importanţa oraşelor basarabene în procesul organizării mişcării eteriste constă 
în faptul că anume aici au fost luate decizii importante pentru insurecţie. Un subiect 

46 Ibidem, p. 27.
47 Ibidem, p. 4.
48 Г. Арш, Этеристское движение в России ..., p. 210.
49 I. Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Eλληνικής Eπαναστάσεως, p. 387-415.
50 E. Ξάνθου, Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρίας ..., p. 101.



404

discutat în Ismail de către eterişti a constituit locul şi timpul începerii insurecţiei. 
Conducătorii eterişti aveau o dilemă privind locul începerii campaniei. La Odesa 
au fost trasate mai multe poziţii în problema dată. De exemplu, eteristul Perevos 
considera că insurecţia trebuie să înceapă în Grecia, în schimb, Paparigopulos opta 
pentru Principatele Române, menţionând că începerea răscoalei în Grecia va fi uşor 
înăbuşită de otomani, având în vedere slaba pregătire al insurgenţilor. Ypsilanti sus-
ţinea poziţia lui Perevos, motivând că începerea insurecţiei în Principate ar putea 
compromite Imperiul Rus. Hotorârea decisivă urma a fost luată la Ismail51. Ypsi-
lanti a convocat între 5-13 octombrie 1820, la Ismail, o întrunire a conducătorilor 
Eteriei52. Această adunare este consemnată în mai multe surse. Istoricul Filimon 
enumeră participanţii la această reuniune: A. Ypsilanti, S. A. Papandopulo, Emanuil 
Xathos, Papaflesasas, Hristofor Perevos, Dimitrios Ipatros, Dionisios Evmorfopulos 
din Galaţi, Petros Margezis, Evanghelis Mandzarachis, Dimitrios Temelis, Nicolaos 
Ghiparis, Ivos Rigas, Nicolaos Gaitanos, Lazaros Zacos, Anagnostis Tricheriotis. 
Conform planului general prezentat de Papaflesasas (arhimandritul Grigorios Di-
chios) şi G.  Levendis, centrul răscoalei trebuia să fie Peloponezul cu antrenarea ma-
sivă a întregii Peninsule Balcanice, răscoală concomitentă a mai multor popoare din 
zona respectivă. Alexandru Ypsilanti prevedea ca lovitura centrală să se axeze asupra 
Constantinopolului53. Eteristului din Reni, Panaiotis Rubinis (Roumpnis), propunea 
să fie atraşi în insurecţie bulgarii din Basarabia54.

Tot în Ismail au fost repartizate însărcinările participanţilor întrunirii, inclusiv 
celor din Basarabia. De exemplu, D.I. Calamatiano şi S.A. Papandopulo urmau să 
pregătească o flotilie grecească pentru operaţiile militare pe Dunăre şi Prut55. Din 
Ismail Ypsilanti s-a stabilit la Chişinău, renunţă să plece în Peloponez, preocupându-
se de organizarea răscoalei în Principatul Moldovei. Alexandru Ypsilanti speră că 
împreună cu grecii se vor răscula sârbii şi bulgarii. Au început negocierile cu Miloş 
Obrenovici56. 

Oraşul Ismail servea ca zonă de tranzit a armamentului şi a voluntarilor ce se 
îndreptau spre centrele de luptă. Eteristului Xodilos menţiona că eforii din Ismail erau 
responsabili de trimiterea prafului de puşcă, gloanţelor şi obuzelor, procurau prin con-
trabandă muniții furnizate de armata rusă57. Transportarea armamentului se ocupa ne-
gustorul Gheorgheos Papandopulos din Ismail sau Afanasii Xodilos din Reni58.

51 I. Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Eλληνικής Eπαναστάσεως, p. 75.
52 C.D. Aricescu, Istoria revoluţiunii române de la 1821, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1996, p.  85.
53 I. Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Eλληνικής Eπαναστάσεως, p. 82-84.
54 Ibidem, p. 82.
55 Г. Арш, Этеристское движение в России ..., p. 267.
56 I. Φιλήμων, Δοκίμιον ιστορικόν περί της Eλληνικής Eπαναστάσεως ..., p. 75-77.
57 S. Știrbu, Răscoala din 1821 și legăturile ei cu evenimentele internaționale. București: Editura de 
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58 A. Xodilos, Progresul Societății Prietenilor în revoluție ..., p. 292-294.
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Eforiile basarabene trimiteau muniţii şi oameni în decursul derulării acţiunilor 
eteriste. De exemplu, la 6 mai Xodilos relata despre 100 de voluntari aflaţi în apro-
pierea Ismailului59, iar la 24 mai 1821 Eforia din Ismail raporta că au trimis 56 de 
voluntari inclusiv muniţii60. Pe lângă muniţii se colectau sume importante de bani, de 
exemplu în perioada februarie – iunie 1821 eforii din Ismail au adunat 49541 de ku-
ruşi (monedă turcească)61. Dintre eteriştii racolaţi în Ismail cele mai mari donaţii au 
fost făcute de Koumparis Stamatios (1000 de groşi), Panaghiotopoulos At. (500  de 
groşi), Apostolahus Ioanis (500 de groşi), Iastros Panaghiotis (500 de groşi).

În timpul ostilităţilor din Moldova şi Valahia, eforiile din Basarabia aveau misi-
unea să păstreze corespondenţa cu eteriştii din Grecia, corespondenţa realizată prin 
negustorul din Ismail - Stamatis Ducachis62. Eteriştii din Ismail întreţineau legături 
cu cei din Principate, prin intermediul ofiţerului D.I. Calamatiano63. Eteria şi-a or-
ganizat în Moldova două eforii, la Galaţi şi Iaşi, pentru pregătirea răscoalei. Eforia 
din Galaţi, avea ca membri pe ispravnicul Dimitrie Themelis, paharnicul Nicolae 
Griparis, marele negustor Dimitirie Papaianopulos şi Serghei Prasas. Acţiunile erau 
coordonate cu Vasile Caravia, care urma să înceapă răscoala în martie64. Legătura în-
tre Eforia din Galaţi cu cea din Ismail ne este demonstrată şi prin faptul că pe data de 
19 februarie 1821 eteristul V. Caravia cerea Eforii din Ismail praf de puşcă, gloanţe 
şi obuze. Muniţiile solicitate au fost livrate65.

Un alt centru al mişcării eteriste era amplasat la Reni. Activitatea eteriştilor în 
această localitate era monitorizată de Atanasie Xodilos care a devenit membru al 
Eteriei pe data de 9 decembrie 1820. El a fost iniţiat în această organizaţie secretă 
de ofiţerul rus de origine greacă Dimitrie Calamatianos. Atanasie Xodilos era un 
negustor din Reni, care a contribuit financiar la activitatea eteristă în 1820 – donează 
200 de groşi. Pe parcursul anului 1821 se ocupă activ cu recrutarea noilor membri, 
printre care Carampatos Anastasios, Mahris Niholaus, Nihoglous Ioan Papa, Papa-
finos Spiridon66. De asemenea Xodilos se ocupa cu procurarea muniţiilor necesare 
eteriştilor din Reni67. Această localitate apare mai mult ca o zonă de tranzit pentru 
eterişti. Voluntarii erau convocaţi în aşezările basarabene unde erau organizaţi în 

59 E. Ξάνθου, Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρίας ..., op. cit., p. 275.
60 Σ. Σακελλαρίου, Φιλική εταιρεία. Εν Οδησσώ : 1909, p. 199-201 [citat 05.05.15], http://anemi.lib.
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61 E. Ξάνθου, Απομνημονεύματα περί της Φιλικής Εταιρίας ..., op. cit., p. 205-207.
62 Ibidem, p. 157.
63 Ibidem, p. 223-285.
64 P. Păltănea, Istoria orașului Galați de la origini până la 1818, Galați : Porto Franco, 1994, p.  223-
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detaşament şi echipaţi cu armament, iar eteriştii din Reni aveau misiunea să ajute tra-
versarea Prutului. A. Xodilos menţiona în baza memoriilor sale că pe 18 aprilie 1821 
au traversat Prutul 12 persoane, printre care şi căpitanul A. Sfaelosa responsabil de 
organizarea unei flote greceşti68. În acest context îl menţionăm pe negustorul basara-
bean Panaiotis Ioan Haritos ce a traversat pe 10 mai 1821 din localitatea Tamarova 
fără de paşaport69, precum şi Nicolas Zvoronos, supus englez din Chefalonia, Panai 
Mihailopulo, Dimitrie Cavadia70.

Activitatea eteristă s-a desfăşurat şi în alte localităţi ale Basarabiei. Mobilizarea 
grecilor din Akkerman în organizaţia „Filiki Eteria” a fost întreprinsă de Stamatis 
Cumbaris. El a reuşit să mobilizeze comunitatea greacă în colectarea resurselor 
financiare, adunând 2 500 kuruşi pentru lupta antiotomană71. Lipsa acută de gloanţe 
şi muniţii l-a determinat pe Xodilos să le adune de pe câmpul de luptă, în urma 
ostilităţilor din 1769 dintre armata rusă şi otomană în apropiere de localitatea 
Vulcăneşti. El a angajat mai mulţi greci din Vulcăneşti să colecteze muniţii72. 
Liderii eterişti încercau să recruteze şi reprezentanţii altor etnii. Eteristul M.  Stratis, 
a acţionat pe teritoriul coloniilor bulgare, în martie 1821 el este atestat în Comrat, 
unde încerca să antreneze bulgari în lupta eteristă. El relatează întâlnirea sa cu 
căpitanul Koghigios, evidenţiind poziţia binevoitoare a bulgarilor faţă de ideile 
eteriste73.

Eforiile eteriste din Basarabia funcţionau ca un tot întreg, liderii acestora circulau 
intens pe teritoriul provinciei, legături strânse erau întreţinute cu eforia din Odesa. 
De exemplu, unul dintre conducătorii eforiei din Odesa şi anume Afanasios Secheris, 
îl regăsim activ pe teritoriul Basarabiei, în special la acţiunile de consolidare a Eteriei 
şi a racolării noilor membri.

Un aspect important constituie structura etnică şi socială al eteriştilor. „Filiki 
Eteria” avea o structură eterogenă, membrii săi din punct de vedere social făceau 
parte din diverse pături sociale, cum sunt negustori, clerici, meşteşugari, militari, 
intelectuali şi marinari. Crearea detaşamentelor eteriste multinaţionale survine din 
aprilie 1820 când Alexandru Ypsilanti este desemnat drept conducător al Eteriei. Fi-
ind în fruntea organizaţiei, Ypsilanti a întreprins reforme care ce prevedeau simplifi-
carea procedurii de aderare la Eterie, scopul acestei acţiuni fiind creşterea numărului 
de membri. Anume acest fapt a permis racolarea a noilor membri din rândul altor 
etnii bulgari, români, ruşi şi sârbi74.

68 Н. Терентьєва, Таємне грецьке товариство „Філікі Етерія”..., op. cit., c. 212.
69 Н. Тодоров, Балкански измерения на гръцкото въстание от 1821 година. Приносът на 
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70 Ibidem, c. 152-154.
71 Σ. Σακελλαρίου, Φιλική εταιρεία. Εν Οδησσώ : 1909, p. 70 [citat 06.07.18], http://anemi.lib.uoc.gr/
72 A. Xodilos, Progresul Societății Prietenilor în revoluție ..., p. 292.
73 Documente privind istoria României. Răscoala din 1821..., op. cit., p. 149.
74 Л. Оганян, Общественное движение в Бессарабии в первой четверти XIX века, p. 13.
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Istoricul N. Todorov menţionează rolul bulgarilor în mişcarea eteristă, eviden-
ţiind acţiunile întreprinse de Ivan Vatichioti fratele lui Dimitrie Vatichioti în înro-
larea bulgarilor în Reni şi Ismail75. Se înrolau mulţi militari ruşi de exemplu G.S. 
Rîtvianschi a condus un detaşament de voluntari eterişti ne greci. De asemenea, din 
rândul ofiţerilor ruşi de origine greacă face parte Saltanovici, în 1817 este atestat 
ca militar în cetatea Ismail, iar în 1820 se alătură eteriştilor76, este atras în mişcarea 
eteristă și etnicul rus Arhip77. 

În ce priveşte prezenţa elementului român, menţionăm poziţia eteristului Gh. 
Papadopol Korfianos ce susţine că grecii sunt susţinuţi de moldoveni, evidenţiind 
contribuţia lui Sandu Moldovanu, şi mulţi alţi moldoveni78.

În concluzie menţionăm că mişcarea eteristă a fost determinată de contextul 
geopolitic creat în prima jumătate al secolului al XIX-lea, care s-a manifestat prin 
politica expansionistă a Imperiului Rus şi acutizarea problemei orientale. Aceste re-
alităţi s-au manifestat prin războaiele ruso-turce din secolul al XVIII-lea – începutul 
secolului al XIX-lea ce a determinat în ultimă instanţă întărirea poziţiei Rusiei în 
Sud-estul Europei. Pentru a atinge acest scop, autorităţile ruse au utilizat ca instru-
ment politic popoarele ortodoxe din Balcani, fapt demonstrat de politica migraţionis-
tă a autorităţilor ruse la sf. sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea. Utilizarea 
comunităţii greceşti în scopuri geopolitice era cea mai eficientă metodă pentru di-
plomaţia rusă. Datorită statutului pe care grecii l-au obţinut în Imperiul Otoman prin 
dominarea vieţii economice şi încadrarea în viaţa politică, ajungând chiar să procure 
şi scaunele domneşti din Principatele Române. Stimularea strămutării grecilor pe 
teritoriul Imperiului Rus a avut ca scop crearea unei comunităţi greceşti proruse, 
pentru utilizarea ei în promovarea intereselor ruse în Balcani. Prin urmare Eteria s-a 
consolidat prin susţinerea tacită a autorităţilor ruse. 

În acest context, amplasarea Basarabiei la hotar cu Imperiul Otoman a condiţionat 
ca eteriştii să utilizeze acest teritoriu drept cap de pod în pregătirile pentru insurecţia 
grecească. Un pilon al acestor pregătiri au fost acele aşezări basarabene, unde a existat 
o puternică comunitate elenă. Elementul eterist a fost atestat în mai multe localităţi 
urbane, însă pe prim plan se situează Chişinăul şi Ismailul. Acestea devin importante 
centre pentru eterişti din cauza că anume aici datorită amplasării lor favorabile și 
numărului important de etnici greci. La Chişinău şi Ismail s-au desfăşurat întruniri al 
liderilor eterişti, au fost elaborate documente, întreprinse acţiuni de racolare a noilor 
membri şi colectarea resurselor financiare. Acest fapt ne permite să plasăm aceste 
oraşele basarabene alături de Odesa în organizarea mişcării eteriste.

75 Н. Тодоров, Филики Этерия и былгарите. София, 1965, с. 73-74.
76 Л. Оганян, Общественное движение в Бессарабии в первой четверти XIX века, p. 21.
77 Г. Арш, Этеристское движение в России ..., p. 301.
78 Documente privind istoria României. Răscoala din 1821 ..., p. 145.
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THE ACTIVITY OF THE FILIKI ETERIA ORGANIZATION IN BESSARABIA
IN THE 1814–1821

The secret organization Filiki Eteria was founded in Odessa in 1814, with the 
aim of freeing the Greeks from Ottoman rule and forming a free nation-state. The 
location of Bessarabia on the border with the Ottoman Empire conditioned the 
etherists to use this territory in preparation for the Greek insurrection. Therefore, the 
cities of Bessarabia, Chisinau, Ismail, Akkerman and Reni become centers for the 
organization of the ethereal movement. The success of these actions was due to the 
secret support of the Russian authorities. Among the Greek etherists who contributed 
to the organization of the ethereal movement in Bessarabia we mention: M. Stratis, 
I. Macri, A. Xodilos, C. Storevres ect.
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Ion CHIRTOAGĂ, Valentina CHIRTOAGĂ

POLITICA AUTORITĂŢILOR RUSE DE COLONIZARE 
A SUDULUI BASARABIEI (1809–1830)

In lunile noiembrie-decembrie 1806 guvernul rus a introdus armatele sale în 
Principatele Române, provocând un război îndelungat cu consecinţe grave pentru 
integritatea teritorială a Ţării Moldovei1. Conform opiniei lui K. Rodofinkin2, rezi-
dentul de până la război al Rusiei la Iaşi, resursele Principatelor puteau aproviziona o 
armată rusă de ocupaţie de 50 mii de militari3. Din decembrie 1806 până în noiembrie 
1809, efectivul armatei țariste de ocupaţie a crescut de la 33 mii până la 140 de mii. 
Respectiv creşteau şi cantităţile de făină, crupe, orz, ovăz, fân, pe care populaţia 
română locală era impusă să le pună la dispoziţia armatei de ocupaţie4.

Într-o situaţie mai complicată a fost populaţia din sud-estul spaţiului carpato-
nistrean, care anterior se aflase sub administraţia turco-tătară. În 1807 teritoriul men-
ționat a fost readus sub autoritatea divanului, guvernul rus recunoscând încă o dată 
legitimitatea reîncadrării acestor pământuri în componenţa Moldovei. Însă până la 
începutul verii 1807, în Tighina, Cetatea Albă, Chilia, Reni şi în câmpia Bugea cului 
s-au aflat turcii şi nogai, iar la Ismail otomanii s-au aflat până în 1809. În  această 
regiune a fost concentrată armata ţaristă, întreţinută cu prioritate de popu laţia locală. 
Populaţia regiunii mai era obligată să asigure armata de ocupaţie cu gazde şi mijloace 
de transport.

Pentru a evita cerinţele excesive şi abuzurile trupelor ruse, locuitorii din regi-
une se refugiau în locuri mai ferite, cu prioritate, în interiorul ţării. Acest fenomen 
se manifesta în fiecare an, fapt cunoscut şi de autorităţile militare ruse. În iunie 1807 
Catargi, şeful administraţiei ruse din Basarabia, raporta generalului Michelson, 
comandantul trupelor ruse din Principate, că „locuitorii din multe sate într-un număr 
nu prea mic s-au împrăştiat pe teritoriul Moldovei şi alte locuri necunoscute”5. Peste un 

1 Петров А. Война России с Турцией 1806-1812. СПб., 1885, с. 85-86.
2 Ibidem, p. 383.
3 Agachi A. Contribuţia impusă Moldovei şi Ţării Româneşti pentru aprovizionarea armatei ruse de 

ocupaţie în anii 1806-1812. În: „Destin românesc”. 1994, nr. 1, p. 66-67.
4 Ibidem.
5 Arhiva de Stat Istorico-Militară a Rusiei (ASIMR). F. 14 209. r. 5/165, d. 41, partea I, f. 31.
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an, A. Prozorovski, noul comandant al armatei ruse din Principate, scria senatorului 
Kuşnikov, preşedinte al divanurilor din Ţările Române extracarpatice: „Din toate 
satele Basarabiei locuitorii îşi părăsesc locurile lor (de trai – n.n.) şi se transferă în 
satele moldoveneşti”6, adică pe teritoriul rămas până la 1806 sub autoritatea domnu-
lui Moldovei. La 18 aprilie 1809 boierii divanului au scris senatorului S. Kuşnikov: 
„Locuitorii tuturor satelor din ţinuturile Basarabiei abandonează locurile lor de trai 
şi se mută cu traiul în localităţile moldoveneşti”7, adică în cele care până la 1806 
fuseseră sub jurisdicţia domnului Moldovei. A plecat şi o bună parte din imigranţii 
balcanici, veniţi în teritoriul Moldovei în 1795, în primul rând, din Budeşti, Foteşti, 
Hagi Abdul ş.a. Din Bulboaca, Caragaş, Împuţita, Troian şi alte localităţi vechi cu 
populaţie românească au plecat atât imigranţii balcanici, cât şi locuitorii autohtoni, 
producându-se, ulterior, schimbări radicale în componenţei lor etnică8.

Emigrările erau mai intense din satele aflate în apropierea gurilor Dunării, unde 
aveau loc ciocniri armate ruso-otomane. Spre exemplu, din 83 familii care în 
1806 locuiau în satul Chitai, peste 5 ani rămăsese doar 11 (13,3%). Restul s-au 
refugiat în Moldova, aflată sub autoritatea domnului ţării până la 1806 şi în unele 
oraşe din Basarabia9. Din această cauză listele cu numărul contribuabililor, care 
urmau a fi impuşi la executarea difritor munci în folosul trupelor ruse de ocupaţie 
sunt incomplete.

Evoluţia situaţiei demografice din sud-estul spaţiului carpato-nistrean era in-
fluenţată şi de politica diferenţiată a autorităţilor militare ruse faţă de grupurile etnice 
care locuiau s-au urmau să se aşeze cu traiul în regiune. Faţă de turanici, care nu 
reuşise să se evacueze la timp peste Dunăre, atitudinea ruşilor era univocă – ei au 
fost evacuaţi ca prizonieri10. Românii băştinaşi au fost impuşi să asigure trupele 
ruse cu cele necesare. Altă atitudine o manifestau autorităţile imperiale faţă de ruşi, 
ucraineni, imigranţi de peste Dunăre, care eventual puteau să întărească influența 
Petersburgului în Principate. În 1809 generalul Langeron, comandantul trupelor ruse, a 
eliberat de la prestaţii în folosul unităţilor sale pe lipovenii (ortodocşi ruşi de rit vechi) 
din satele Vilkovo, Câşliţa ş.a.11 Această atitudine binevoitoare faţă de consângenii 
lor au creat condiţii favorabile pentru revenirea în spaţiul rus a lipo venilor, care în 
secolul anterior se refugiase în Balcani.

Şi până la începutul războiului, în sud-estul spaţiului carpato-nistrean încercau 
să se aşeze cu traiul imigranţi străini de diferite naţionalităţi. Dar în această perioadă, 

6 Arhiva Naţională a Republicii Moldovei (ANRM). F.1. r. 1, d. 3471, f. 1. 
7 ANRM. F. 1, r. 1, d. 715, f. 35 verso.
8 Chirtoagă I. Din istoria Moldovei de Sud-Est până în anii 30 ai secolului al XIX-lea. Chişinău, 1999, 

p. 157.
9 Ibidem, dosarul 715, f. 35 verso.
10 Сергеев А. Ногайцы на молочных водах (1790-1832). În: «Известия Таврической ученой архивной 

комиссии», № 48, 1912, с. 33.
11 ANRM. F. 1, r. 1, d. 3638, f. 103 verso.
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în teritoriul menţionat s-au stabilit puţini ruşi şi ucraineni. Printre noile localităţi, 
formate recent din ruşi, pot fi numite cu certitudine doar satele Vilkovo şi Gebrieni 
de la gurile Dunării, la care se adăuga un număr mic de imigranţi de această etnie din 
cătunul Câşliţa. Dintre localităţile populate de ucraineni poate fi numit doar cătunul 
de pescari Roşia. La aceasta se mai adăuga un număr limitat de ruşi şi ucraineni, care 
se căsătorise cu băştinaşe din satele cu populaţie românească din regiune. Refugiaţii 
din statele, în care predomina iobăgia, ruşii şi ucrainenii ajunşi în satele cu populaţie 
majoritară românească şi căsătoriţi cu localnice, însuşeau limba şi obiceiurile 
băştinaşilor, urmaşii lor devenind buni români moldoveni fără ifose imperiale. 
Ulterior doar anumite antroponime specifice pot trezi presupuneri că în sângele unor 
protagonişti menţionaţi ar putea curge şi un pic de sânge rus ori ucrainean.

În ajunul şi în timpul războiului ruso-turc din 1806-1812, în sud-estul spaţiului 
carpato-nistrean s-au aşezat cu traiul unii imigranţi din Balcani, care au completat 
numărul membrilor celor circa 200 familii de imigranţi balcanici veniți în anul 
179512. Conform unor calcule aproximative, din punct de vedere etnic grupul de 
imigranţi balcanici, veniţi în Basarabia până la 1806 era constituit din 857 români 
dobrogeni (82%), 159 găgăuzi (15%) şi 33 bulgari (3%). Prin urmare, până la 
începutul războiului 1806-1812, din Balcani pe teritoriul sud-estului Moldovei 
veneau cu prioritate români dobrogeni. Remarcăm că cele 19 localităţi (Colibaşi, 
Brânza, Văleni, Câşliţa, Reni, Anadol, Frecăţei, Barta etc.) cu imigranţi transdună-
reni din anul 1795, şi în prezent majoritatea au populaţie română13.

În toamna anului 1809, în acest teritoriu au venit câteva mii de imigranţi bal ca-
nici, majoritatea lor fiind români dobrogeni. Potrivit informaţiei Divanului Moldovei 
„în trei isprăvnicii basarabene sunt încă sârbi (aşa, de obicei, erau numiţi în Moldova 
locuitorii balcanici – n.n.) veniţi de peste Dunăre, care nu se află în competinţa 
divanului şi care potrivit datelor noastre constituie peste 4 000”14. Către luna octom-
brie 1811 din sudul Dunării a sosit un grup şi mai mare de imigranţi, majoritatea fiind 
de origine bulgară. Atunci au fost înregistraţi 10 218 oameni, inclusiv 4 047 români. 
Din ianuarie până în mai 1811 prin Ţara Românească în Basarabia au sosit circa 
7 140 de imigranţi balcanici15. 

Numărul imigranţilor balcanici s-a mărit în 1809 în legătură cu efectuarea ope-
raţiilor militare ale armatei ruse în sudul Dunării. Aflându-se în zona luptelor dintre 
ruşi şi turci, un număr de localităţi ai circumscripţiei Bazargik, Varna şi Silistra au 
fost mai întâi evacuaţi de către turci spre munţii Balcani, iar apoi, nimerind în mâinile 
ruşilor, au fost deplasaţi în direcţie opusă. Despre acest fapt a reiterat generalul 
P.  Bagration în raportul, adresat la 9 ianuarie 1810 împăratului Alexandru I: „După 

12 Chirtoagă I. Din istoria Moldovei de Sud-Est până în anii 30 ai secolului al XIX-lea. Chişinău, 1999, 
p. 127.

13 Ibidem.
14 ANRM. F. 1, r. 1, d. 3639, f. 61.
15 Ibidem, d. 3246, f. 233-257.
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trecerea în august 1809 a armatei (ruse – n.n.) în dreapta Dunării, toţi locuitorii turci 
de confesiune mahomedană au scăpat cu fuga în munţi şi, de asemenea, au mânat și 
creştini cu ei. Însă din cauza înaintării rapide a armatei (ruse  – n.n.) unii dintre aceştia 
din urmă (adică, creştini – n.n.) au fost interceptaţi pe drum, ori au fost găsiţi pe loc. 
Şi, în fine, un număr destul de mare (de creştini – n.n.) din împrejurimile Bazargikului 
şi Varnei de sub dominaţia turcă au venit (în zona de ocupaţie rusă – n.n.). Dorind 
utilizarea tuturor acestor creştini pentru folosul armatei Alteţei Voastre, eu l-am numit 
şef la ei pe consilierul civil Koronelli, poruncindu-i să-i plaseze în împrejurimile 
localităţilor Kuzgun, Rassevat şi, mai ales, în ţinutul Hârşova. Însă în curând au 
apărut bănuieli că unii din aceşti locuitori, care aveau rude şi prieteni în Silistra, 
Varna şi Bazargik, ar servi ca informatori în folosul inamicilor. Din această cauză, 
pentru protejarea armatei, i-am poruncit consilierului civil Koronelli să transfere toţi 
locuitorii balcanici în stânga Dunării şi am făcut un demers generalului de Richelieu 
să-i transfere pe cei care ar dori (să locuiască – n.n.) în gubernia Herson”16. În raportul 
său adresat generalului P. Bagration, consilierul civil Koronelli relatează: „Întru 
executarea ordinului Excelenţei Voastre, emis la 7  septembrie 1809, m-am deplasat 
la Kuzgun, Rassevat şi ţinutul Hârşova, unde au fost plasaţi toţi prizonierii creştini… 
Însă, în legătură cu apariţia unor bănuieli faţă de anumiţi locuitori balcanici, care au 
familiile lor la Silistra, Varna şi Bazargic (că ar fi spionat în folosul otomanilor – 
n.n.) şi din cauza condiţiilor de atunci aţi binevoit să-mi ordonaţi transferul imediat 
al locuitorilor balcanici pentru o perioadă scurtă de timp în stânga Dunării”17.

Autorităţile ruse acordau imigranţilor diferite înlesniri menite să stimuleze 
transferul străinilor pe teritoriul controlat de ele. Prozorovski ordona senatorului 
S. Kuşnikov să elibereze pe imigranţii balcanici de la plata impozitelor şi de la 
unele obligații în muncă în folosul armatei ruse, tot greul acestor prestaţii revenind 
pe umerii populaţiei locale. Generalul I. Isaev, comandantul trupelor ruse de pe 
teritoriul Ţării Româneşti, i-a ordonat generalului G. Enghelgardt, vicepreşedinte 
al divanului acestei ţări, să elibereze pe imigranţii balcanici de la prestaţii în folosul 
trupelor imperiale din Ţările Române, interzicându-le doar ca aceştia să vậndă 
băuturi spirtoase. Apoi noul comandant al trupelor ruse din Principate N. Kaminski 
a ordonat eliberarea imigranţilor balcanici săraci nu numai de la prestaţiile de stat, 
ci şi a celor senioriale în folosul stăpânilor pământurilor, pe care străinii le utilizau 
pentru întreţinerea lor18.

Iniţial, majoritatea imigranţilor balcanici fuseseră transferaţi pe teritoriul Ţării 
Româneşti şi a Moldovei din dreapta Prutului. De aici autorităţile ruse intenţionau 
să-i transfere în stânga Nistrului, fapt menţionat şi în raportul lui P. Bagration, citat 
anterior. Doleanţele autorităţilor militare ruse erau acceptate doar de vreo două mii de 

16 ASIMR. F. 14 209, r. 5/165, d. 27, f. 2.
17 Ibidem, d. 18, f. 6-6 verso.
18 Устройство задунайских переселенцев в Бессарабии и деятельность А. П. Юшневского. Сб. 

документов. Кишинев, 1957, с. 47-48.
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oameni. Conform unui raport al lui Koronelli adresat lui P. Bagration la 11 decembrie 
1809, în stânga Dunării se aflau 12 509 imigranţi balcanici. Dintre ei 3 377 fuseseră 
plasaţi în ţinutul Ialomiţa din Ţara Românească, 4 000, preconizaţi pentru transfer în 
regiunea Herson, se aflau pe teritoriul Moldovei, cu prioritate, în dreapta Prutului. 
Încă 5 122 de oameni se aflau în ţinuturile „Galaţi, Reni şi Frumoasa”19. adică în 
localităţile româneşti de pe ambele maluri ale Prutului. În stânga Prutului, numărul 
lor, bineînţeles, era mai mic. Într-un raport al divanului din 1809 se menţiona: „În 
trei isprăvnicii ale Basarabiei sunt imigranţi sosiţi de peste Dunăre, care nu se află 
în subordonarea divanului şi care potrivit informaţiei noastre sunt peste 4 000”20 
(probabil, împreună cu cei veniţi mai înainte).

Transferarea lor în grabă peste Dunăre a creat probleme dificile atât refugiaţi-
lor, cât şi populaţiei româneşti locale. „Această operaţie, menţiona P. Bagration 
împăratului, a fost destul de complicată, deoarece locuitorii în cauză, nefiind 
anunţaţi în prealabil, n-au efectuat nici o pregătire pentru iernare. Însă prin grija şi 
străduinţele consilierului civil Koronelli această afacere a fost efectuată cu succes 
şi peste 12 mii de locuitori (din Balcani – n.n.) au fost transferaţi (pe litoralul de 
nord al Dunării – n. n.) şi asiguraţi cu cele necesare… Transferul în întregime s-a 
efectuat în lunile octombrie şi noiembrie a anului trecut (1809 – n.n.) pe un timp rău 
cu drumuri desfundate şi umezeală (ploi, ninsori – n.n.). Însă din bunătatea domnului 
toate acestea au fost efectuate în aşa fel că (această măsură – n.n.) n-a costat visteria 
Alteţei Voastre nici o copeică şi în prezent aceşti locuitori sunt mulţumiţi…”21. Fără 
îndoială, „bunătatea domnului” s-a manifestat prin străduinţele ţăranilor români de 
pe ambele maluri ale Prutului, care au pus la dispoziţia refugiaţilor transport, gazde 
şi hrană pentru cei peste 10 mii de oameni, furaj pentru cele peste 10 mii capete de 
vite ale acestora şi altele din cele necesare pentru viaţă.

Administraţia militară rusă intenţiona în continuare să-i transfere pe evacuaţi 
în stânga Nistrului, însă întâlnea dificultăţi. Mai întâi, numărul doritorilor era limi-
tat, iar transferarea lor la o mare distanţă cerea cheltuieli suplimentare din partea 
visteriei ruse. În legătură cu faptul că unii dintre imigranţi doreau să se aşeze cu 
traiul în Basarabia, Koronelli şi-a expus opinia că „moldovenii şi valahii (locuitorii 
români din Moldova şi Ţara Românească, de fapt, aici e vorba de românii din Bal-
cani – n.n.) să nu fie plasaţi în apropierea râului Dunăre… Pe malul Dunării mai 
bine ar fi să fie plasaţi bulgarii (adică, neromânii – n.n.), iar pe moldoveni (românii 
dobrogeni  – n. n.)  – în interiorul Basarabiei”22. Această propunere a lui Koronelli a 
devenit un credo al administraţiei ruse, care ulterior i-a aşezat pe bulgari şi găgăuzi 
compact în Bugeac, împiedicându-i pe românii din spaţiul carpato-nistrean şi de 
la sud de Dunăre să-şi recapete pământul strămoşesc. Nu-i întâmplător faptul că 

19 ASIMR. F. 14 209, r. 5/165, d. 33, f. 60.
20 ANRM. F. 1, r. 1, d. 3639, f. 61.
21 Ibidem, dosarul 27, f. 2 verso..
22 Ibidem, dosarul 18, f. 11.



414

multe localităţi vechi româneşti, inclusiv Bulboaca, Împuţita, Troian au devenit sate 
locuite de alogeni.

Deşi autorităţile ruse forţau transferul imigranţilor balcanici în stânga Nistrului 
ori în Basarabia, această operaţie a fost amânată de câteva ori. La 24 martie 
1811 generalul Kamenski a scris lui Koronelli: „Luând cunoştinţă de demersul 
Dumneavoastră din 18 a lunii curente am căzut de acord ca bulgarii trecuţi din dreapta 
în stânga Dunării să rămână pe locurile de trai actuale pentru a efectua semănatul 
de primăvară, iar după recoltare, în lunile septembrie, potrivit dorinţelor lor, vor fi 
transferaţi o parte în regiunea Herson, iar alta – în Basarabia”23. Acelaşi lucru s-a 
repetat şi după recoltarea pâinii.

În septembrie 1810 Koronelli a scris lui Kaminski: „Întru executarea ordinului 
Excelenţei Voastre, eu am luat toate măsurile pentru aşezarea definitivă în Basarabia 
a tuturor locuitorilor (administraţia militară rusă deja îi considera pe imigranţii 
balcanici ţăranii de stat ai Imperiului Rus – n.n.), dar îndrăznesc să propun dacă 
Excelenţa Voastră ar binevoi să amâne acest transfer pentru anul viitor, din cauza că 
în acest an e imposibil de a finisa (transferul – n.n.) deoarece locuitorii completamente 
nu dispun de pâine şi visteria va fi nevoită să utilizeze o sumă mare de bani. Unii 
din comisarii mei, venind zilele acestea din Basarabia, au raportat că acolo, pe 
(malurile  – n.n.) râului Ialpug şi în împrejurimile oraşului Tatarbunar pustiu sunt 
locuri largi şi comode pentru o nouă aşezare a coloniştilor, dar în prezent ei nu pot 
fi plasaţi (acolo – n.n.) din cauza lipsei locuitorilor (băștinași – n.n.) în ţinutul acela. 
Dacă Excelenţa Voastră va accepta această propunere, acum eu trimit în Basarabia 
numai pe acei colonişti, care vor putea ierna. Ceilalți provizoriu vor fi aşezaţi în Ţara 
Românească şi Moldova şi în acele locuri, care se vor dovedi comode pentru a nu 
cheltui bani din visteria de stat”24.

Deci, administraţia rusă deja adoptase decizia de a-i aşeza pe imigranţii balcanici 
în bazinul râului Ialpug şi în apropierea Tatarbunarului. Însă din cauza că românii 
băştinaşi îşi părăsise locurile lor de trai şi acele pământuri rămăsese pustii, acolo pe 
evacuaţi n-avea cine-i ajuta ca să-şi dureze case şi un trai decent. În atare condiţii, 
cheltuielile pentru întreţinerea imigranţilor din nou au fost puse pe contul românilor 
din Moldova şi Ţara Românească.

În 1811 trupele ruse au întreprins o nouă campanie în Balcani, soldată cu un val 
ordinar de imigranţi de acolo la nordul Dunării. Ceva mai târziu Krasno-Milaşevici, 
preşedintele divanelor din Principate, scria: „Începând cu 1809, unica cauză a trecerii 
bulgarilor…pe partea această a Dunării…a fost graţie armatei ruse ca ei să nu sufere 
din cauza luptelor (ruso-turce – n.n.), care se duceau pe locurile lor vechi de trai şi 
nu predispoziţia lor faţă de noi”25.

23 Ibidem, fila 20.
24 Ibidem, fila 25-25 verso.
25 Устройство задунайских переселенцев в Бессарабии и деятельность А. П. Юшневского. Сб. 

документов. Кишинев, 1957, с. 47.
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Unii imigranţi balcanici au fost nevoiţi să se aşeze cu traiul în stânga Nistrului. 
La 31 ianuarie 1811 N. Kaminski a scris generalului Inzov: „Toţi bulgarii, care 
sosesc de pe partea dreaptă a Dunării în ţinutul Novorosiei… să fie daţi lui Karpov26, 
trimis special din partea guvernatorului regiunii Herson ori Novorosiei. În aceeaşi 
zi generalul Tucikov raporta lui Kaminski despre un grup de imigranţi balcanici format 
din 425 de familii ei ”fiind transferaţi în Basarabia, urmează a fi repartizaţi prin 
diferite sate”27, adică să fie găzduiţi de românii băştinaşi.

De fapt, băştinaşii au găzduit un număr cu mult mai mare de imigranţi balca-
nici. Conform raportului lui Koronelli din 23 mai 1812, la nordul Dunării se aflau 
87  337 imigranţi din Balcani, găzduiţi cu prioritate pe teritoriul Ţării Româneşti şi 
ai Moldovei din dreapta Prutului. Iar în sud-estul Moldovei numărul imigranţilor 
balcanici era cu mult mai mic. Potrivit aceluiaşi raport, „în Basarabia şi în vecinăta-
tea ei (cu prioritate, în ţinuturile Codru şi Greceni – n.n.) se aflau 10 993 imigranţi 
balcanici”28. Imigranţii balcanici, sosiţi în 1811 pe teritoriul românesc, erau origi nari 
din apropierea oraşelor Ruşciuk, Nikopol și Silistra29. 

Pentru atragerea noilor imigranţi balcanici în nordul Dunării, în 1811 coman-
dantul armatei ruse din Principate a promis eliberarea acestora pe trei ani de la plata 
impozitelor şi prestarea corvoadelor. Ei urmau a fi aşezaţi în circumscripţiile Giurgiu, 
Brăila şi Basarabia, stăpânite anterior nelegitim de otomani30. Aceste înlesniri favori-
zau transferul locuitorilor din Balcani în stânga Dunării. În luna mai 1812, în Basara-
bia erau 2 624 familii (10 933  oameni) originari din Balcani31.

Afluxul imigranţilor balcanici în timpul războiului ruso-turc din 1806-1812 
a pus începutul unor schimbări radicale în componenţa lor etnică. Dacă până la 
1806 majoritatea absolută a celor veniţi din Balcani pe teritoriul românesc erau de 
origine română, apoi după această dată, pentru un timp de câteva decenii, imigraţia 
balcanică era formată de alte grupuri etnice. Conform unui recensământ din 1811, în 
sud-estul spaţiului carpato-nistrean, cu prioritate, în Basarabia se aflau 4 047 români 
dobrogeni32, care formau 40%, adică o majoritate relativă a imigranţilor balcanici 
din  acest teritoriu. Restul erau găgăuzi, bulgari ş.a. 

Generalul era dispus să transfere pe toţi imigranţii balcanici în stânga Nistrului. 
Însă printre ei s-a răspândit vestea că pe teritoriul Imperiului Rus ar putea deveni 
iobagi. Această veste, care în fond, nu era adevărată, a produs o impresie neplăcută, 

26 ASIMR. F. 14  208, r. 5/165, d. 18, f. 26.
27 Ibidem, f. 28.
28 Arbore A. Informaţii etnografice şi mişcări de populaţie în Basarabia sudică şi Dobrogea în veacurile 

XVIII și XIX. Cernăuţi, 1929, p. 14-15.
29 Устройство задунайских переселенцев в Бессарабии и деятельность А. П. Юшневского. Сб. 

документов. Кишинев, 1957, с. 3-4.
30 Ibidem, c. 4.
31 Ibidem, p. 58, 60.
32 Arbore A. Op. cit., p. 14-15.
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unii dintre imigranţii balcanici intenţionând să revină la baştină, unde îşi lăsase ave-
rea agonisită, locurile dragi şi mormintele strămoşilor.

După moartea lui N. Kaminski, noul comandant al trupelor ruse din Principate 
M. Kutuzov a întreprins unele măsuri menite să stimuleze afluxul imigraţiei bal-
canice. Mai întâi, el a înlocuit transferul forţat al imigranţilor în stânga Nistrului 
cu o propagandă favorabilă unei treceri benevole pe teritoriul Imperiului. Mai apoi 
a eliberat pe trei ani (începând cu luna aprilie 1811) pe imigranţii balcanici de la 
prestaţii şi impozite, precum s-a menţionat anterior.

Un rol important în consolidarea imigranţilor balcanici pe teritoriul român l-a 
jucat administraţia lor în frunte cu consilierul civil Koronelli, funcţionar la Ministe-
rul de Externe al Rusiei. Unele din propunerile lui erau transpuse în viaţă de către 
administraţia rusă din Principate. O propunere consta în crearea unui fond de pâine, 
chipurile, pentru susţinerea imigranţilor săraci, care urma a fi creat din impozitul 
pentru roada de pâine. În aşa mod se preconiza formarea organelor separate de 
impozitare a imigranţilor33. Apariţia a două sisteme de impozitare crea un teren fertil 
pentru abuzuri, inclusiv din partea imigranţilor. La 9 mai 1812 Krasno-Milaşevici 
scria că unii imigranţi balcanici nu plăteau impozitele pentru „sămănat şi fâneţe… şi 
păşunatul vitelor, (fac comerţ – n.n.) cu diferite mărfuri, fără plata vămii, acaparează 
pentru sine pământ, care e necesar localnicilor, declară că, chipurile, sămănăturile, 
fâneţele şi vitele” sunt ale imigranţilor şi nu ale băştinaşilor34. Cu alte cuvinte, unii 
imigranţi nu numai că nu plăteau organelor legitime impozitele obişnuite pentru 
pământul utilizat, dar încercau să acapareze semănăturile şi vitele localnicilor. Tot aici 
demnitarul rus, care conducea divanele Moldovei şi Ţării Româneşti, demonstrează 
că unii imigranţi achitau impozitele organelor de stat locale, însă ele erau însuşite de 
funcţionarii lui Koronelli35.

La 15 noiembrie 1811 administraţia lui Koronelli a mai propus constituirea unor 
formaţiuni militare de imigranţi balcanici. Propunerea a fost acceptată şi la 30 martie 
1812 au fost confirmate statele36. Atenţionează faptul că în fruntea cetei de 423 de 
oameni urma a fi pus un ofiţer superior cu salariul de comandant de regiment37. 
Acest post de colonel a fost ocupat de porucicul (locotenent major) D. Vatikioti. 
Subunitatea lui D. Vatikioti, formată pe teritoriul Ţării Româneşti n-a existat mult. 
La 29 mai 1812 noul comandant al armatei ruse de la Dunăre P. Ciciagov a ordonat 
desfiinţare ei38. Se încheiase pacea de la Bucureşti, potrivit căreia Moldova de Est, 
ruptă din trupul ţării, a fost anexată la Rusia. 

33 Устройство задунайских переселенцев в Бессарабии и деятельность А. П. Юшневского. Сб. 
документов. Кишинев, 1957, c. 11, 29.

34 Ibidem, p. 49.
35 Ibidem, p. 50
36 Ibidem, p.18, 44.
37 Ibidem, p. 66.
38 Ibidem, p. 67.
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Unii funcţionari ruşi continuau să insiste la plasarea imigranţilor balcanici în 
stânga Nistrului. La 9 mai 1812 Krasno-Milaşevici şi-a exprimat opinia că imigranţii 
ar trebui să fie transferaţi în Novorosia, iar „Basarabia şi fără dânşii ar putea fi populată 
rapid” cu băştinaşi, opinie care, probabil, circula printre boierii moldoveni şi ofiţerii 
ruşi, aflați în divanele celor două Ţări Rămâne. Tot el considera că dacă se insistă 
ca imigranţii balcanici să fie plasaţi în Basarabia, în aşa caz ei ar putea să locuiască 
„acolo, unde anterior se aflaseră localităţile tătarilor bugeceni, anume, dincolo de 
Valul lui Traian (de Sus – n. n), pe râul Ialpug, pe cursul superior al râului Cogâlnic. 
(Imigranții – n.n.) e necesar de plasat în localităţi separate, unde nu sunt moldoveni 
ori valahi”39. În aşa mod se contura aria de locuire a imigranţilor balcanici.

Conform prevederilor păcii de la Bucureşti, timp de 18 luni persoanele din dreapta 
Prutului aveau dreptul să se transfere în partea lui stângă40. Ofiţerii trupelor ruse pro-
pagau ideea transferării imigranţilor balcanici în dreapta Prutului. D. Vatikioti o făcea 
în rândul celor 3 000 de familii balcanice, care se aflau pe teritoriul judeţului Călăraşi 
din Ţara Românească41. În a doua jumătate a anului 1812 şi în 1813, o bună parte din 
imigranţii balcanici din dreapta Prutului s-au transferat cu traiul în partea lui stângă.

Deşi iniţial teritoriul Moldovei din stânga Prutului, asupra căruia a fost extinsă 
denumirea de Basarabia, avea autonomia sa, autorităţile imperiale încercau să intro-
ducă pe teritoriul ei legislaţia rusă. În 1813 a fost destituit D. Sturza, primul şi ulti-
mul guvernator al Basarabiei de origine română. Se crease o perspectivă reală ca 
ţăranii din acest teritoriu să devină iobagi ca şi cei din alte regiuni ruseşti. Pe de 
altă parte, cu finisarea războiului, conducerea separată a imigranţilor balcanici a fost 
lichidată, ei fiind supuşi administraţiei ţinutale în frunte cu ispravnici42. La începutul 
anului 1814 a expirat termenul de trei ani de înlesniri fiscale acordate de M. Kutuzov 
imigranţilor balcanici. Toate acestea au creat o situaţie tensionată, care s-a soldat cu 
transferarea în dreapta Prutului a circa 3000 de imigranţi balcanici şi moldoveni43, 
adică români băştinaşi. Concomitent, unii imigranţi balcanici de pe moşiile boiereşti 
se transferau cu traiul în teritoriul, care după expulzarea turanicilor, a fost declarat 
pământ al statului. La 22 martie 1814 generalul I. Harting, guvernatorul militar al 
Basarabiei, recomanda conducerii civile a regiunii să cerceteze cererea imigranţilor 
balcanici din satele Şamalia, Baimaclia, Gitma şi Enichioi din ţinutul Codru de a 
trece în Bugeac. Către acel timp, acolo deja se aflau 5 familii din Şamalia44.

Administraţia rusă avea grijă ca pe aşa numitul „pământ de stat” să nu se mai 
aşeze ţărani români, deşi cu mulţi ani în urmă, anume, ei fuseseră siliţi să plece de pe 

39 Ibidem, p. 52, 55.
40 Ibidem, p. 217-218.
41 Ibidem, p. 70.
42 Ibidem, p. 226.
43 ASIMR. F. AIM, d. 1858, anul 1816, f. 41.
44 Устройство задунайских переселенцев в Бессарабии и деятельность А. П. Юшневского. Сб. 

документов. Кишинев, 1957, с. 75, 89, 103.
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acest teritoriu. Încă în 1812 Krasno-Milaşevici scria că printre imigranţii balcanici 
nu trebuia să fie admişi ţăranii români. Aceasta se referea chiar şi la ţăranii fugari 
din Ţara Românească, care o anumită perioadă de timp se aflase în Balcani, iar după 
1806 au revenit în patrie45. Acelaşi lucru reiese și dintr-o rezoluţie a generalului 
I.  Harting referitor la transferul a 64 familii din satul Cuhurlui, ţinutul Hotărniceni, 
în Tatarbunar46. Chiar şi unii ţărani de stat din stânga Nistrului de origine română 
erau returnaţi la locul vechi de trai. Spre exemplu, ţăranul I. Marcu din Dubăsari cu 
doi feciori şi soţiile lor Sanda şi Despina, care trecuseră încă din 1810, în Bugeac, 
urmau a fi reîntorși la locul lor de trai47. Acelaşi lucru se repeta și în cazul unor ţărani 
din ţinuturile Greceni, Hotărniceni şi Codru. Pentru a-i reîntoarce pe vechile moşii 
generalul I. Harting a trimis o echipă de cazaci48.

Referitor la trecerea unor locuitori din c. Pelinia în s. Colibaş, la 1 decembrie 
1815 departamentul nr. 2 al guvernului provinciei Basarabia a decis: „De insistat ca 
ispravnicii ţinutului Tomarova (Reni – n.n.) imediat să-i trimită (pe ţăranii români 
trecuţi cu traiul la Colibaşi – n.n.) la vechile lor gospodării”49. La 16 aprilie 1816 
ispravnicul ţinutului Greceni I. Balş scria că doritori de a se aşeza cu traiul în Bugeac 
se întâlneau printre ţăranii români din ţinuturile Iaşi, Orhei şi Soroca50.

Iniţial, autorităţile imperiale au interzis imigranţilor balcanici să treacă cu traiul 
pe teritoriul din Bugeac declarat pământ de stat. Generalul I.  Harting era dispus să-i 
returneze pe imigranţii balcanici la locul vechi de trai. La 26  iunie 1813 guvernul 
Basarabiei a permis transferarea a 24 de imigranţi balca nici din Cohurlui în Bugeac. 
Pe  loc au rămas 26 de români băştinaşi51. 

Unii foşti ofiţeri din rândurile cetelor militare a imigranţilor balcanici, desfiinţate 
în 1812, au întrprins demersuri pentru a le restabili. La 8 septembrie 1815, trei foşti 
bulucbaşi (locotenenţi) şi alte trei persoane din rândul imigranţilor balcanici s-au 
adresat comandantului Armatei a II-a ruse L. Benigsen cu rugămintea de a forma 
o ceată militară similară cu cea de cazaci. În ea urma să-i includă pe toţi imigranţii 
balcanici din Basarabia. Drept motiv se indica faptul că în 1812 ei ar fi avut două 
regimente de cavalerie în frunte cu sub-rotmistrul D. Vatikioti. De fapt, în 1812 el, 
fiind în grad de porutcic, primea un salariu de colonel, iar ceata lui avea un număr de 
ostaşi mai mic decât ar fi trebuit să fie într-un batalion de infanterie, constituind, ceva 
mai mult de două escadroane de cavalerie52. Concomitent, D. Vatikioti, care între 
timp devenise ştab-rotmistru, împreună cu fratele său Ivan, umblau prin localităţile 

45 Ibidem, p. 55, 59.
46 Ibidem, p. 77.
47 Ibidem, p. 77-78.
48 Ibidem, p. 88, 90-93.
49 Ibidem, p. 104.
50 Ibidem, p. 172.
51 Ibidem, p. 489.
52 Ibidem, p. 44, 100-102.
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din ţinuturile Greceni, Codru şi Hotărniceni, unde se aflau imigranţi balcanici, 
declarându-le că ei au devenit cazaci şi aveau dreptul să se transfere în Bugeac53.

Până la urmă autoritățile țariste au ajuns la concluzia că nu era raţional de a 
crea din imigranţii balcanici o pătură socială militarizată similară cu cea de cazaci54. 
Cu această ocazie în problema imigraţilor balcanici s-au implicat organele de stat 
centrale. În adresa Chişinăului au început să sosească depeşe din partea ministerelor 
de interne şi externe şi chiar a împăratului Alexandru I. Chestiunea imigranţilor 
balcanici din nou a început să fie privită ca o problemă ce ţine de politica externă a 
Rusiei, în special, în Balcani. În Basarabia a fost trimis A. Iuşnevski, funcţionar în 
Ministerul de Externe a Imperiului Rus55, care a colectat diverse informații despre 
imigranţii balcanici. Printre acestea figurau şi diferendele referitoare la prestaţiile 
imigranţilor balcanici în folosul statului şi stăpânilor, pe moşiile cărora ei locuiau.

De obicei, reclamaţiile imigranţilor balcanici faţă de ispravnici n-avea nici un 
temei. La 28 iunie 1816 generalul I. Harting i-a scris lui A. Iuşnevski: „Ispravnicii 
ţinutului Codru şi revizorul de la frontieră Iasniţki mi-au raportat că ei împreună 
cu reprezentanţii din partea bulgarilor (adică, a imigranţilor balcanici – n.n.) s-au 
întrunit pentru cercetarea pretenţiilor bulgarilor din ţinutul Greceni faţă de boieri şi 
ispravnici, însă pentru a justifica (reclamaţiile lor – n.n.) bulgarii obijduiţi, unii nu 
s-au prezentat, iar alţii, deşi au trimis împuterniciţi, n-au înaintat nici o dovadă în 
susţinerea pretenţiilor lor”56.

Datorită insistenţilor lui Iuşnevski şi a fraţilor Vatikioti, mai întâi, s-au făcut 
presiuni asupra generalului I. Harting (înlocuit ulterior cu generalul Bahmetiev) 
de a stopa returnarea imigranţilor balcanici, refugiaţi în Bugeac pe moşiile, care 
aparţineau boierilor din ţinuturile Codru, Greceni şi Hotărniceni57. Apoi A. Iuşnevski 
şi D. Vatikioti au cerut să fie numiţi ofiţeri pentru apărarea imigranţilor balcanici 
de acţiunile boierilor, reprezentanţilor organelor de stat locale58, care activau în 
conformitate cu vechea legislaţie a Ţării Moldovei. Treptat imigranţii balcanici au 
fost scoşi de sub autoritatea organelor de stat locale şi subordonatți unor organe 
separate. La 12 mai 1816 ministrul de interne O. Kozodavlov a poruncit generalului 
I. Harting să-l numească pe ştab-căpitanul D. Vatikioti tutore al imigranţilor balcanici 
cu un salariu de 1000 de ruble anual59.

O comisie specială în frunte cu A. Iuşnevski şi D. Vatikioti a adunat o amplă 
informaţie despre numărul imigranţilor balcanici. În raportul ei adresat generalului 
Bahmetiev, din 13 iulie 1816, se menţiona că la data indicată, în Basarabia locuiau 

53 Ibidem, p. 104-105.
54 Ibidem, p. 223, 227, 276.
55 Ibidem, p. 200.
56 Ibidem, p. 258.
57 Ibidem, p. 126, 171, 173.
58 Ibidem, p. 136.
59 Ibidem, p. 180.
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24 360 de imigranţi balcanici60, inclusiv 20 496 bulgari şi găgăuzi, 3 534 români 
dobrogeni şi 330 greci. La o cercetare mai atentă se poate de observat că din 1811 
până în 1816 cu prioritate în a doua jumătate a anului 1812 şi în 1813, adică pe 
parcursul celor 18 luni de graţie, numărul imigranţilor balcanici s-a majorat de la 
10 933 persoane la 24 360 (cu 122% mai mulţi). În acelaşi timp, a scăzut numărul şi 
ponderea românilor dobrogeni de la 4 047 până la 3 534 (cu 513 oameni mai puţin) 
şi respectiv de la 40% la 14%.

Una din obligaţiile lui D. Vatikioti consta în stoparea transferului imigranţilor 
balcanici de pe un loc pe altul. Însă procesul, la începutul căruia a pus şi el umărul, 
nu mai putea fi stopat şi nici nu doreau cu adevărat s-o facă autorităţile imperiale. În 
1816-1817 autorităţile ţinutale au raportat instanţelor superioare despre transferarea 
sutelor de familii de imigranţi balcanici în Bugeac. Dacă după plecarea imigranţilor 
balcanici se scriau doar rapoarte, apoi în cazul românilor băştinaşi se aplicau măsuri 
mai drastice. La 14 iunie 1817 Makovski raporta lui Bahmetiev că a trimis o echipă 
înarmată pentru a-i readuce în satul Albota pe 15 români băştinaşi61. Esenţa acestei 
deosebiri a fost expusă în raportul lui M. Krupencki din 15 august 1817. După ce 
adjunctul guvernatorului militar a scris că cele 498 familii de imigranţi balcanici 
refugiaţi în Bugeac nu pot fi returnate în ţinuturile Codru şi Greceni, s-a referit şi la 
557 de moldoveni, adică români băştinaşi: „Referitor la moldovenii băştinaşi, care au 
abandonat casele lor de pe moşiile boierilor… am dat ordinele respective organelor 
locale pentru a-i întoarce la căminele lor, deoarece împotrivirea acestora din urmă 
nu va avea nici o urmare neplăcută”62 din partea organelor centrale ale Imperiului.

Prin străduinţele generalului Inzov, Senatul Rusiei a emis ucazul din 29 decem-
brie 1819 potrivit căruia imigranţii balcanici au primit statut de colonişti străini. 
Imigranţii veniţi în Basarabia în timpul dominaţiei otomane şi transferaţi recent de 
pe moşiile boiereşti în Bugeac, timp de trei ani erau scutiţi de impozite şi prestaţii. 
Cei care au sosit în timpul războiului au primit aceleaşi înlesniri pentru 7 ani. În 
rândul coloniilor au fost incluse şi câteva sate vechi româneşti, aflate până la 1806 
sub administrarea directă a otomanilor63.

După pacea de la Bucureşti, fiecare proprietar de moşii a fost obligat să-şi 
justifice documentar proprietatea, pe care o deţinea poate de foarte mulţi ani. Procesul 
menţionat s-a dovedit a fi un lucru de loc simplu el durând mai mulţi ani. Anumite 
probleme au întâmpinat boierii moldoveni în justificarea proprietăţii moşiilor pe 
care le deţineau în teritoriul de pe malul drept al râului Ialpug, utilizate o perioadă 
îndelungată de timp de către nogai în schimbul unor plăţi de arendă. Autorităţile 
imperiale le considerau ca foste proprietăţi ale turanicilor, care urmau a fi o parte 
componentă a fondului funciar de stat. Ulterior, în cercurile diriguitoare imperiale 

60 Ibidem, p. 242-244. 
61 Ibidem, p. 396.
62 Ibidem, p. 437.
63 Ibidem, p.543.



421

se considera greşit că boierii moldoveni „voluntar şi neaşteptând nici o permisiune, 
şi-au extins proprietatea lor departe în interiorul stăpânirii tătăreşti64. Până la urmă, 
autorităţile imperiale au recunoscut aceste proprietăţi ale boierilor moldoveni, 
deşi suspiciunile, că proprietarii funciari moldoveni ar fi acaparat abuziv anumite 
pământuri ale statului au persistat şi după aceasta o perioadă îndelungată de timp.

În altă situaţie s-au pomenit locuitorii şi moşiile din teritoriul, acaparat anterior de 
la Moldova şi stăpânit abuziv de către turci şi tătari. Aceste moşii au fost declarate de 
către autorităţile imperiale proprietate a statului rus şi ele au fost utilizate la for tifica rea 
regimului de ocupaţie străin în teritoriul cu populaţie majoritară de origine română.

Războiul mai continua, dar în 1811 comandamentul trupelor imperiale deja a 
ordonat Divanului Moldovei să taie şi să transporte lemn pentru construirea a 100 de 
locuinţe în Ismail. Aceste clădiri, de rând cu cele lăsate de turci urmau a fi utilizate 
pentru aşezarea lipovenilor (reveniţi din dreapta Dunării în supuşenia împăratului 
rus)65 şi pentru alţi cetăţeni vechi şi noi ai imperiului nordic. La 17 iunie 1811, 
generalul Tucikov, comandantul trupelor imperiale de la Ismail, raporta instanţelor 
superioare că cu două zile mai înainte, din Bugaz (probabil aici se are în vedere 
oraşul actual Burgas din Bulgaria) sosise 77 lipoveni66. În aşa mod, pe teritoriul 
ocupat de trupele imperiale, cu munca şi lemnul băştinaşilor se construiau locuinţe 
pentru cei care urmau să susţină dominaţia străină în regiune. În spaţiul Principatelor 
se refugiau şi ţărani iobagi de naţionalitate rusă şi ucraineană din guberniile 
interioare ale Imperiului Rus. Faţă de o atare „colonizare populară” autorităţile 
imperiale promovau o politică duplicitară. Sub presiunea stăpânilor de ţărani iobagi, 
mai ales în timpul războiului, când nu se ştia cu exactitate cine în continuare va 
stăpâni teritoriul de la nordul Dunării, autorităţile imperiale trimiteau unităţi militare 
pentru depistarea refugiaţilor şi returnarea acestora pe moşiile părăsite voluntar. 
Spre exemplu, la 29  septembrie 1807, A. Prozorovski relata că a ordonat generalului 
Nicoriţă să prindă pe ţăranii iobagi, care fugise din regiunea Herson pe teritoriul 
Moldovei pentru a fi returnaţi stăpânilor părăsiţi de aceştia. Pentru a evita revenirea 
în situaţia de ţăran dependent, fugarii au încercat să se înroleze în oastea căzăcească 
aflată în plină campanie de constituire la gurile Dunării cu centru la Galaţi, care 
a durat câteva luni. În rezultatul operaţiunii menţionate au fost prinse şi returnate 
stăpânilor 2 500 de suflete de ambele sexe67. O nouă încercare de pătrundere a 
iobagilor ruşi în dreapta Prutului s-a făcut în timpul reviziei (un fel de recensământ 
al contribuabililor) din 1811. Fugarii intenţionau să evite reînregistrarea lor în rândul 
iobagilor ca mai apoi să revină la baştină ca oameni liberi68. Autorităţile imperiale 

64 Статистическое описание Бессарабии собственно так называемое или Буджака. Аккерман, 1899.
65 ASIMR. F. 14 209, r. 5/165, d. 1, f. 52.
66 Ibidem, f. 557.
67 Ibidem, p. 21-21 verso.
68 Кабузан В. М. Народонаселение Бессарабской области и левобережных районов Приднес тровья 

(конец ХVIII – первая половина ХIХ в.). Kишинев, 1974, с. 25-26.
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au întreprins măsurile de rigoare pentru returnarea fugarilor pe moşiile, de unde 
venise.

O atitudine diferită a adoptat guvernul imperial faţă de iobagii fugari, care pe 
diverse căi ajungeau pe teritoriul din stânga Prutului după pacea de la Bucureşti, 
acest proces spontan de „colonizare populară,” devenind chiar un mijloc de sporire 
a populaţiei cu o atitudine apropiată de regimul nou de dominaţie din noua regiune 
a Imperiului Rus. În urma măsurilor de susţinere a imigraţiei din guberniile interne 
ale Imperiului a sporit numărul ruşilor, dar şi a ucrainenilor, pe care autorităţile 
imperiale îi considerau potenţiali susţinători ai dominaţiei străine în Basarabia. 
Drept dovadă serveşte faptul că în 1818, în regiunea cunoscută cu numele Bugeac 
din spaţiul pruto-nistrian au fost înregistraţi 8 049 ruşi şi 16 144 ucraineni. Numărul 
mai mare a ucrainenilor se explică prin faptul, că regiunile populate de aceştia se 
aflau mai aproape. Pe de altă parte, stăpânii iobagilor de origine ucraineană erau pani 
polonezi pe care şi pe această cale autorităţile imperiale încercau să-i slăbească din 
punct de vedere economic69.

Tragicul eveniment din 1812 a influenţat negativ evoluţia populaţiei româneşti 
din Bugeac, dominaţia străină creând pentru ei o situaţie de incertitudine. Alături cu 
organele administrative locale, au apărut structuri de stat paralele, care creau confuzii 
în viaţa internă a regiunii. Funcţionarii ruşi tot mai insistent intenţionau să introducă 
legislaţia imperială şi în teritoriul anexat. În mediul populaţiei locale au circulat 
zvonuri că în Basarabia urma să fie introdusă legislaţia imperială rusă, inclusiv şi 
cea care se referea la iobăgie. Anume, de iobăgie se temeau cel mai mult ţăranii 
romậni moldoveni, eliberaţi de dependenţa personală cu circa 60 de ani mai înainte. 
Pentru a evita o eventuală revenire la iobăgie de care fusese scutiţi prin reforma 
lui Constantin Mavrocordat din 1749, ţăranii romậni din Basarabia au început să 
părăsească locurile natale, refugiindu-se în dreapta Prutului. Doar în 1814, în dreapta 
Prutului s-au refugiat trei mii de ţărani români şi imigranţi balcanici70 de aceiaşi 
origine etnică, care găseau mai pe înţelesul lor limba şi obiceiurile strămoşeşti din 
teritoriul rămas sub autoritatea domnului Moldovei. Şi în anii următori din Bugeac în 
dreapta Prutului s-au refugiat mulţi ţărani români moldoveni. Abia după ce autorită-
ţile imperiale au reuşit să convingă populaţia că în Basarabia nu va fi restabilită iobă-
gia, predominantă în guberniile interne ale Imperiului Rus, refugiaţii au început să 
revină la baştină. Până în 1820, în Bugeac au revenit circa 9 mii de refugiaţi71, inclusiv 
din numărul celor care mai rămăsese acolo de pe timpul războiului încheiat recent. 

Către anul 1820 se produsese modificări substanţiale în situaţia demografică a 
ţinutului. Alături de românii băştinaşi se creau grupuri etnice, ponderea cărora se 
majora tot mai mult. Schimbările etno-demografice aveau un caracter neuniform. 
În vechile sate româneşti din lungul Nistrului imigrările de populație străină erau 

69 Ibidem, p. 26.
70 ASIMR. F. AIM, d. 18 580, Anul 1816, F. 41.
71 Ibidem.
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neesenţiale, deşi se aflau în imediata apropiere de gubernia Herson şi alte regiuni 
mai vechi ruseşti, de unde se produceau cele mai puternice curente imigraţioniste. 
Potrivit informaţiei din 1827, furnizată de Kornilovici, în satele româneşti de la Nistru 
Calfa, Crocmaz, Copanca şi Chiţcani ruşii şi ucrainenii în rândul capilor de familie 
formau de la 12 până la 16%, în Osmăneşti, Hagimus, Cârnăţeni, Palanca, Talmaz, 
Caplani, Cioburciu – de la 8 până la 10%, în Carahasani, Chircăieşti, Căuşenii Vechi, 
Zaim, Varniţa, Slobozia Hanului, Hârbovăţ, Opaci, Tudora – de la 1,6 până la 5%, 
în  Bulboaca, Feşteliţa, Ermoclia, Copceac, Popovca – 072.

Localităţile româneşti din alte părţi ale Bugeacului s-au pomenit într-o situaţie 
mai puţin favorabilă. În deceniul al doilea al secolului XIX-lea, în Bugeac existau 
sute de cătune cu populaţie românească. În 1818 au fost înregistrate 175 de cătune cu 
o populaţie de 1 588 oameni, inclusive 1 544 de români şi 44 de imigranţi balcanici. 
În  1827 n-a fost înregistrat nici un cătun73. Majoritatea lor au fost lichidate. O parte 
din ele au servit ca bază pentru fondarea unor localităţi mari cu o populaţie etero-
genă din punct de vedere etnic. Şi-au schimbat componenţa etnică şi unele localităţi 
româneşti mai mari cum ar fi Bulboaca, Împuţita şi alte localităţi de la Dunăre.

Din cele relatate rezultă că autorităţile imperiale ruse a căutat să înlocuiască 
populaţia turco-tătară din Bugeac cu imigranţi de peste hotare, care urmau să con-
stituie un suport pentru dominaţia Petersburgului într-o regiune importantă din punct 
de vedere strategic. Pe de altă parte, privilegiile acordate imigranţilor balcanici ur-
mau să producă o impresie favorabilă politicii imperiale ruse în sud-estul european.

THE POLICY OF THE RUSSIAN AUTHORITIES FOR COLONIZATION 
OF SOUTHERN BESSARABIA (1809–1830)

The given article analyses the tsarist colonial policy. During the years 1809-
1830, the Russian imperial authorities sought to replace the Turkish-Tatar population 
of Bugeac with immigrants from abroad, who would constitute a support for the 
domination of Petersburg in a strategically important region. On the other hand, the 
privileges granted to the Balkan immigrants were to produce a favorable impression on 
the Russian imperial policy in Southeast Europe.

Ion CHIRTOAGĂ
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72 Статистическое описание Бессарабии собственно так называемое или Буджака. Аккерман, 
1899. 

73 Кабузан В. М. Народонаселение Бессарабской области и левобережных районов Приднес тровья 
(конец ХVIII – первая половина ХIХ в.). Kишинев, 1974, c. 94, 99, 102.
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Andrei EMILCIUC

EVOLUŢIA RELAŢIILOR AGRARE ÎN PRINCIPATUL 
MOLDOVEI ŞI BASARABIA (1812–1859)

Sectorul dominant al economiei, agricultura cunoaşte o evoluţie ascen dentă 
în spaţiul românesc la răscrucea secolelor XVIII-XIX, fiind favorizată de înalta 
fertilitate a solului, de bogata reţea hidrografică şi de clima propice, dar mai pu-
ţin de politica de reformă a puterii centrale. Principalul realizator al producţiei 
agricole rămâne şi în perioada de referinţă gospodăria ţără nească  – clăcaşă sau 
liberă. Aceasta este constrânsă, în mod direct şi indirect, să producă peste nece-
sarul satisfacerii propriilor sale mijloace de existenţă şi de perpetuare, un surplus 
substanţial destinat pieţei, având în vedere plata obligaţiilor fiscale, aprovizionarea 
Porţii, a armatelor de ocupaţie etc. Din plusul gospodăriei clăcăşeşti, o altă parte 
era prelevată gratuit de stăpânul moşiei drept dijmă, plocoane etc., iar alta era 
transformară în bani pentru plata clăcii şi a celorlalte obligaţii ce decurgeau din 
dreptul de folosinţă asupra moşiei, când acestea erau convertite în bani sau când 
clăcaşii luau în arendă moşia1. Relaţiile agrare, ca parte a sistemului de producţie 
agricol au avut un rol primordial în dezvoltarea ramurii agricole. 

La începutul secolului al XIX-lea, în Principatele Române 80% din totalul 
suprafeţei arabile era deţinut de către 5.900 de familii boiereşti (2.800 în Moldova şi 
3.100 în Valahia), iar restul – de aproximativ 120.000 de familii de ţărani, împărţiţi 
pe diverse categorii în funcţie de numărul de vite şi unelte agricole de care dispu-
neau2. Mai mult decât în Ţara Românească, în Moldova rezerva moşierească ocupa 
cel puţin o treime din suprafaţa moşiei, proprietarii funciari reuşind pe alocuri să se 
sustragă, încă de la înce putul secolului al XIX-lea, de la obligaţia de a pune la dispo-
ziţia locui torilor mai mult de două treimi din moşie, cu toată împotrivirea acestora. 
Tot în Moldova, mai dens populată şi cu un comerţ mai activ, începe să se pună pro-
blema lipsei de pământ, a aşa-ziselor „moşii strimte”, chiar de la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea. Această „insuficienţă” a pământului determina ten dinţa moşierilor de 
a-şi extinde rezerva pe seama loturilor ţărăneşti3.

Marii proprietarii funciari încearcă să convingă domnia să mărească obli ga-
ţiile ţăranilor clăcaşi şi totodată să diminueze loturile date în folosinţă ţăranilor. 

1 Sergiu Columbeanu, Economia domeniului feudal din Moldova şi Ţara Românească la începutul 
secolului al XIX-lea (1800-1830). În: „Studii”, Revistă de Istorie, Tomul 18, Nr. 2, 1965, pp. 335, 345.

2 Radu Rosetti, Pământul, sătenii şi stăpânii din Moldova, Buc., 1907, pp. 313-314.
3 Ioana Constantinescu, Arendarea moşiilor în Moldova până la Regulamentul Organic. În: „Studii şi 

materiale de Istorie Medie”, vol. VI, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 
1973, p. 266.
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Reglementările stabilite de domnitorul Alexandru Moruzi în anul 1805 prevedeau 
că boierul era obligat să le aloce ţăranilor din moşiile situate între Prut şi Nistru câte 
8 fălci4 de fânaţuri şi 8 fălci imaşuri pentru ţăranul fruntaş cu 16 vite, câte 6 fălci – 
pentru cel mijlocaş cu 12 vite şi câte 3 fălci  – pentru cel codaş cu 6 vite, în cele situate 
între Prut şi Siret – pentru ţăranii cu 12, 8 şi 4 vite – respectiv 6, 4 şi 2 fălci, iar în cele 
situate peste Siret – pentru ţăranii cu 6, 4 şi 2 vite – respectiv 3, 2 şi 1 fălci. Această 
regionare era dictată de gradul diferit de disponibilitate a pământului. În schimb, pentru 
fiecare plug cu doi boi, ţăranul urma să are câte 80 de prăjini5 de pământ, primăvara sau 
toamna. În privinţa lotului arabil se prevedea ca acesta să fie alocat în dependenţă de 
mărimea moşiei, iar ţăranii care nu primeau destul pământ puteau „să se înlesnească de 
la moşiile megieşe”. Luând în calcul că se practica sistemul de rotaţie a pământurilor, 
în mod normal lotul arabil urma să fie egal cu cel al păşunilor şi fâneţelor. Claca 
(boierescul) era formal menţinută la 12 de zile6. Dar muncile zilnice, fiind prevăzute 
în mod amănunţit cantitativ, necesitau din partea ţăranului, la modul practic, 36-40 de 
zile de lucru. La acea sta se adăuga dijma de 10% din toată producţia agricolă obţinută 
de ţăran în gospodăria sa7. 

Dar cantitatea de muncă furnizată de boieresc acoperea din ce în ce mai puţin 
necesarul crescând al marilor gospo dării şi stăpânii de moşii recurg din ce în ce 
mai mult la mâna de lucru salariată, fapt simptomatic pentru evoluţia relaţiilor 
de pro ducţie în această perioadă. Sămile de moşii consemnează tot mai frecvent 
,,hacuri” (salarii) plătite plugarilor, secerătorilor, cosaşilor etc. Muncitorii salariaţi 
se recrutau, de obicei, din rândul locui torilor aceleiaşi moşii, dar şi din al celor 
veniţi din altă parte cu intenţia specială de a se angaja. Catagrafiile din această 
perioadă consemnează apariţia unei cate gorii de ,,oameni fără căpătâi”, care nu 
sunt birnici şi nu au un teren în folosinţă şi, care, pentru a-şi câştiga existenţa, se 
tocmesc ,,cu hacul la unii şi la alţii”8.

Arendarea moşiilor era o altă metodă a boierilor de a obţine mai mult venit din 
valorificarea pământurilor proprii. Dar generalizarea şi perpe tuarea fenomenului era 
îngrădită de dreptul de protimisis al clăcaşilor, ce-i obliga pe proprietarii funciari 
să le arendeze pământul în mod prioritar. Ca urmare, boierii cu moşii au urmărit 
limitarea şi apoi desfiinţarea protimisisului clă caşilor, desfiinţare ce convenea, în 
acelaşi timp, şi intereselor marilor aren daşi, a căror libertate de acţiune era stânjenită. 
După tratatul de pace încheiat în 1812 la Bucureşti, principele Scarlat Callimachi, 
a desfiinţat dreptul de protimisis al ţăranilor, în urma unei anaforale a Divanului. 
Interzicerea protimisisului la arendare se încadra în seria acelor măsuri, care aveau să 

4 O falce era egală în Moldova în această perioadă cu 1,311 desetine, sau 1,4323 ha.
5 Prăjină – veche unitate de măsură pentru suprafeţe, egală cu circa 180-210 metri pătraţi.
6 Uricariul cuprindietoriu de hrisoave, anaforale şi alte acte ale Moldovei (sub red. lui Th. Codrescu), 

Ediţia doua, Partea a doua, Iaşi, 1889, pp. 139-141.
7 N. Suţu, Notiţe statistice asupra Moldovei, trad. Teodor Codrescu. Iaşi , 1852, p. 81.
8 Ioana Constantinescu, Arendarea moşiilor în Moldova până la Regulamentul Organic, op. cit., p. 266.
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ducă treptat la transformarea pe principii moderne a dreptului de stăpânire medieval 
asupra pământului, prin eliberarea lui de servituţile care îl limitau. După 1815, 
întâl nim foarte rar cazuri de arendări către clăcaşi, în ciuda faptului că sistemul de 
arendare în general ia proporţii9.

În teritoriul dintre Prut şi Nistru, anexat la Imperiul Rus în anul 1812, normele 
existente la acel moment în Principatul Moldovei au fost menţinute. O problemă 
stringentă o reprezenta, în schimb, soarta în provincie a pro prietăţilor funciare ale 
boierilor moldoveni, care nu au acceptat să intre în supuşenie rusă. Legislaţia rusă 
nu le acorda supuşilor străini dreptul de a deţine în proprietate terenuri agricole 
şi alte proprietăţi imobiliare. Totuşi, înţe le gând toate implicaţiile acestei chestiuni 
delicate, autorităţile imperiale au mers pe calea compromisului. La 30 septem-
brie 1812, amiralul P.V. Ciceagov i-a dat dispoziţie lui Scarlat Sturdza să anunţe 
proprietarii moldoveni ai căror pământuri erau situate în Basarabia că „împăratul, 
binevoind faţă de cererea lor, le-a permis să-şi stăpânească moşiile chiar şi după 
expirarea termenului (de 18 luni – A.E.) stabilit prin Tratatul de la Bucureşti în-
cheiat cu Turcia”. De asemenea, era menţinut dreptul acestora de a-şi transfera 
peste Prut, veniturile obţinute din vânzarea proprietăţilor funciare, fără plata ta-
xelor cuvenite. În raportul din 14 octombrie 1812, adresat de guvernatorul Scarlat 
Sturdza amiralului P.V. Ciceagov, comandantul armatei dunărene şi responsabil 
de organizarea civilă a Basarabiei, considera necesar, pentru a nu provoca daune 
populaţiei în legătură cu împărţirea moşiilor, rezultată în urma trasării noului ho-
tar, de a se obţine de la domnul Moldovei pentru locui torii Basarabiei dreptul de 
a dispune liber de pământurile ce le aparţin, situate de cealaltă parte a Prutului, 
iar locuitorilor satelor moldoveneşti – a se ocupa cu agricultura, creşterea vitelor 
şi cu alte activităţi gospodăreşti pe moşiile lor din stânga Prutului10. Ulterior, în 
urma interpelării rezidentului imperial în Basarabia A.N. Bahmetev, secretarul de 
stat, contele Capodistria i-a comunicat la 21 aprilie 1817, că Alexandru I, a admis 
ca de dreptul acordat supuşilor străini prin punctul 7 al Tratatului de la Bucureşti, 
să beneficieze de asemenea mănăstirile şi bisericile din străinătate, care au căpătat 
astfel libertatea de a-şi gestiona deplin proprietăţile funciare din Basarabia, cu 
con diţia coordonării cu autorităţile duhovnice cărora li se supuneau11. Totuşi, di-
ferite limitări impuse de autorităţile imperiale, precum restricţionarea drep tului de 
moştenire şi a celui de înstrăinare în favoarea altor supuşi străini, crea o imagine 
de permanentă tensiune în rândul proprietarilor din această categorie12.

9 Ibidem, p. 262.
10 Dinu Poştarencu, Anexarea Basarabiei, Chişinău, Editura Prut-Internațional, 2006, p. 109.
11 Р. Кохманский, Сборник окончательных судебных решений по вопросам местного бессараб-

ского гражданского права. Выпуск 1, Кишинев, 1868, с. 16-17.
12 ПСЗРИ, cобр. 2, том XXIII, 1848, отд. 1, СПб., 1849, № 22456, c. 484-485; том XXV, 1850, отд. 1, 

№ 24009, СПб., 1851, c. 187.
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În altă ordine de idei, permisiunea acordată boierilor moldoveni de a-şi păstra 
moşiile în Basarabia, a impus autorităţile ţariste să monitorizeze atent evoluţia rela-
ţiilor agrare în Principatul Moldovei. Cum boierii peste Prut în dese rânduri îşi vizi-
tau proprietăţile şi comunicau cu rudele şi prietenii rămaşi în provincie, orice schim-
bare necugetată putea avea ecouri nedorite, mai ales că provincia urma să reprezinte 
o faţadă a „binefacerii” imperialismului rus. Chiar dacă nu va extinde în Basarabia 
relaţiile agrare bazate pe şerbie, ţarismul a întreprins câteva încercări de a intervini 
în reconfirmarea sau ajustarea acestora la noile circumstanţe. 

Regulamentul cu privire la instituirea regiunii Basarabia prevedea că ţăranii 
îndeplineau boierescul şi alte prestaţii în conformitate cu reglementările moldove-
neşti. Însă, din cauza că între moşieri şi ţărani au început să apară tot mai multe 
contradicţii pe seama relaţiilor de clacă, în şedinţa din 16 mai 1819 Consiliul Su-
prem al Basarabiei a sistematizat toate obligaţiile reciproce între proprietarii de 
pământ şi ţăranii ce locuiau pe moşiile acestora, şi a elaborat proiectul unui nou 
Regulament agrar. Acesta făcea referinţă la vechile legiuiri ale ţării: hrisovul din 
11 iulie 1745 despre interzicerea strămutării de pe un loc în altul; aşezământul 
pentru boieresc al lui Grigore (III) Ghica din 1 ianuarie 1766; aşezământul pentru 
boieresc al lui Grigore Callimachi din 28 mai 1768; anafora Divanului Moldovei 
din 14 aprilie 1775 pentru adăugarea zilelor de muncă ale ţăranilor faţă de stăpânii 
moşiilor; dispoziţia lui Grigore (III) Ghica din 22 iunie 1776 către toţi locuitorii; al 
doilea aşezământ al lui Grigore (III) Ghica pentru îndatoririle către stăpânii moşi-
ilor din 30 septembrie 1777, hrisovul lui Alexandru Ion Mavrocordat pentru danii 
din octombrie 1785, ponturile lui Mihai Suţu asupra îndatoririlor dintre locuitori şi 
stăpânii de moşii din 28 decembrie 1794; hrisoavele lui Alexandru Moruzi editate 
în anii 1802-1806; punctele adoptate la şedinţa comună a Divanului Moldovei din 
septembrie 1804 şi confirmate de Alexandru Moruzi; dispoziţia caimacamilor mol-
doveni (rezidenţii cneazului Constantin Ipsilanti) din 19 februarie 1804 adresată 
spătarului Denin; dispoziţia aceloraşi caimacami din 27 februarie 1804 adresată 
Serdăriei de Orhei; punctele de vistierie din 23 aprilie 1810, alcătuite pentru un an 
şi doar pentru ţinutul Hotin13. 

În privinţa îndatoririlor stăpânilor faţă de ţărani, proiectul în continuare împărţea 
mărimea lotului care i se cuvenea ţăranului, în funcţie de numărul de vite de care 
dispunea, din motiv că „de la săteanul cel ce are mai puţin, stăpânul moşiei nu are 
atâta folos cât de la cel bogat”. 

13 Paul Mihail, Zamfira Mihail, Acte în limba română tipărite în Basarabia. I, 1812-1830, Bucureşti, 
1993, p. 152-153.
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Tabelul 1
Obligaţia moşierilor de a asigura ţăranii de pe pământurile lor cu pământ 

conform proiectului Regulamentului agrar din 1819 

Categoriile de
ţărani

Numărul de vite 
de care dispuneau

Pământ arabil Fânaţuri Păşuni Total

 (în fălci)

Ţărani fruntaşi 12 5 3 6 14

Ţărani mijlocaşi 8 3 2 4 9

Ţărani codaşi 4 2 1 2 5

Ţărani săraci - 2 - - -

* Paul Mihail, Zamfira Mihail, Acte în limba română tipărite în Basarabia. I, 1812-1830, Bucureşti, 
1993, p. 165.

Pe lângă cele 12 zile de boieresc, proiectul prevedea că fiecare ţăran era obligat 
să îndeplinească o serie de munci suplimentare în favoarea stăpânului de moşie: 
câte două clăci pe an la orice munci avea nevoie stăpânul, să aducă din pădure două 
căruţe de lemne de foc la curtea stăpânului de la o distanţă nu mai mare de 10 ore de 
drum – începând cu 1 noiembrie şi terminând cu 15 februarie; să transporte diferite 
produse cu carele, de la o distanţă nu mai mare de 16 ore de drum, pentru necesităţile 
moşierului – în perioada de la 15 mai până la 15 iunie şi de la 15 septembrie până la 
1 noiembrie; să repare iezăturile şi morile moşierului, pentru dreptul de a se folosi 
de ele; fiecare femeie era obligată să toarcă, din inul sau cânepa stăpânului un căleap 
de tort lung de 6 palme domneşti şi câte o oca de lână; să dea anual moşierului câte 
2 găini; să dea stăpânului un stup de albine pentru fiecare 50 de stupi ai săi, iar dacă 
ţăranii aveau mai puţin de 50 de stupi, plăteau câte 8 parale pentru fiecare stup; 
obştea sătească era obligată să pună la dispoziţia moşierului de la 2 până la 6 ţărani, 
dintre cei mai săraci, pentru a asigura paza pădurii moşiereşti14.

Analizând prevederile incluse în acest proiect de Regulament, putem constata că 
Consiliul Suprem al Basarabiei a selectat prevederile care avan tajau în mod evident 
moşierii. Ca urmare, claca reală a ţăranilor urma a fi majorată, iar suprafaţa terenu-
rilor pe care aceştia le primeau în folosinţă – diminuată, atât prin reducerea plafonu-
lui maxim de vite pentru care moşierul asigura ţăranul cu pământ suplimentar  – de 
la 16 la 12, cât şi prin reducerea propriu-zisă a suprafeţei de fânaţuri şi pământuri 
arabile alocate. 

Deoarece aprobarea acestui proiect de „Regulament” avea să determine, în mod 
obiectiv, acutizarea contradicţiilor sociale, autorităţile imperiale nu l-au aprobat, deşi 
Consiliul Suprem a reuşit să-l tipărească şi să-l distribuie prin ţinuturile Basarabiei, 
iar unii boierii chiar făceau referinţă la el cu diferite ocazii. După tentativa nereuşită 

14 Ibidem, p. 163-164.
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de a extinde în Basarabia Regulamentului agrar din 1819, administraţia imperială a 
dat dispoziţii administraţiei regionale să pregătească noi proiecte de regulamente. Un 
asemenea Regulament este pregătit în 1823, de rezidentul plenipotenţiar în Basarabia 
I.N. Inzov, având ca bază Proiectul Regulamentului din 1819, dar în care s-au făcut 
anumite cedări ţăranilor, fiind confirmat juridic dreptul ţăranilor de a trece liber pe 
alte pământuri şi de a-şi schimba liber locul de trai. Însă la şedinţa Ministerului de 
Interne, Proiectul lui I.N. Inzov a fost respins, de data aceasta, sub pretextul că nu 
corespunde cerinţelor moşierilor15. 

La aceeaşi iniţiativă a Ministerului de Interne, guvernatorul general al Novo-
rosiei şi rezidentul plenipotenţiar al Basarabiei contele M.S. Voronţov a întreprins 
o nouă tentativă de a întocmi un Regulament pentru ţăranii din Basarabia. În 1825 
Proiectul noului Regulament a fost prezentat Ministerului de Interne, după conţinut 
fiind mult mai reacţionar decât cele precedente. Acesta fusese elaborat în baza te-
zelor principale ale Regulamentului din 1803 despre „agricultorii liberi” din Rusia: 
înţelegerea benevolă dintre moşieri şi ţărani cu privire la mărimea lotului de pământ 
pe care ţăranii urmau să-l primească de la moşieri, mărimea prestaţiilor pe care ţă-
ranii urmau să le presteze în folosul moşierilor etc. Pentru discutarea Proiectului 
Regulamentului, în 1826 a fost instituită o comisie specială alcătuită din cei mai mari 
funcţionari şi boieri, care l-au respins invocând că el satisface mai mult interesele ţă-
ranilor decât ale moşierilor, motiv din care s-a propus ca Proiectul să fie revăzut16. În 
consecinţă, Aşezământul lui Al. Moruzi din 1805 a reprezentat, în Basarabia, norma 
după care s-au reglementat raporturile agrare până în 1846.

Nici în Principatele Române, restabilirea domniilor pământene, după revoluţia 
din 1821, nu aduc vreo schimbare în bine pentru ţărani în rapor turile lor cu ma-
rii proprietarii funciari. Aşezământul pentru boieresc a lui Ioniţă Sturza din 1828, 
consacră toate vechile obligaţii ale ţăranilor. În cele 16 puncte ale aşezământului, 
el rezumă toate concesiunile pe care diferiţii Domni, începând cu Grigore Ghica 
în 1766 şi în 1777 le acordase proprietarilor şi sfârşind cu adausul de zile de clacă 
servilă a lui Moruzi17. Războiul ruso-turc din 1828-1829 şi ocupaţia Principatelor 
Române, readuc în deceniul trei problema relaţiilor agrare, oferindu-le autori-
tăţilor imperiale ruse posibilitatea efectuării unor schimbări sincronizate pe am-
bele maluri ale Prutului. Sub supravegherea guvernatorului rus al Principatelor 
Pavel Kiseleff, au fost adoptate primele legi supreme – aşa numitele Regulamente 
Organice: în Ţara Românească – la 13 iulie 1831, iar în Moldova – la 13 ianuarie 

15 Valentin Tomuleţ, Proiectul Regulamentului din 1819 şi tentativa administraţiei regionale din 
Basarabia de a reglementa relaţiile dintre moşieri şi ţărani. În: „Studia Universitatis”, Revista 
Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, 2008, nr. 6 (16), pp. 14-15.

16 Idem, Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828), Vol. I, Chişinău, 
2007, p. 73.

17 Gh. Panu, Cercetări asupra stărei ţăranilor în veacurile trecute, Volumul 1, Bucureşti, 1910, pp. 458, 
462.
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1832. În  capitolul III al acestora, dedicat Finanţelor, se regăseşte şi o secţiune 
dedi cată reglementărilor agrare.

În Moldova, aceste reglementări stipulau că proprietarii funciari urmau să le acor-
de în folosinţă ţăranilor 300-400 stânjeni pătraţi18 loc de casă, nesupusă dijmei, câte 
1,5 fălci de păşuni şi 1,5 fânaţuri pentru cei care aveau 4 boi sau cai, precum şi o vacă 
sau 10 oi / capre (cei cu mai puţine animale primeau proporţional mai puţin), precum 
şi 1,5 fălci de pământ de arătură, indiferent dacă avea sau nu vite. Cei care aveau mai 
multe vite şi dorea mai mult pământ putea să se învoiască cu proprietarul de a primi 
pământ în arendă, bucurându-se de protimisis. Practic suprafaţa maximă de pământ pe 
care o putea primi un ţăran în folosinţă a fost redusă la 4,6 fălci (în trecut la nivelul unui 
codaş), chiar dacă acesta dispuneau de mai multe vite. În caz că proprietarul nu putea 
asigura ţăranul cu pământul prevăzut, el avea dreptul să părăsească moşia, achitând 
vistieriei birul pentru un an şi proprietarului preţul muncii pentru un an, şi doar în ulti-
mul an, înaintea celui prevăzut pentru catagrafie. În caz contrar, el urma să achite birul 
şi boierescul pentru toţi anii de până la următoarea catagrafie pe vechea moşie, dar era 
scutit de plata birului pe moşia pe care se muta. Şi proprietarul moşiei avea dreptul de 
a îndepărta de pe moşiile lor ţăranii pe care nu îi putea asigura cu pământ.19. 

Regulamentul Organic a trezit nemulţumirea profundă a ţăranilor, care şi-au vă-
zut pământurile micşorate de 1,5-3,5 ori faţă de ce avuseseră în perioada anterioară, 
iar obligaţiile faţă de proprietarii de moşii sporite. După unele calcule, numărul real 
al zilelor de muncă pe care ţăranii din Moldova erau obligaţi să le presteze proprieta-
rului se ridica la 48. Prin împărţirea moşiei în trei părţi, din care două erau distribuite 
ţăranilor şi una rămânea proprietarului, partea aceasta din urmă devenea liberă de 
orice servitute feudală, putând fi exploatată ca o marfă liberă şi folosind relaţii de 
producţie de tip capitalist. Pe de altă parte, Regulamentul Organic, a introdus ,,năi-
mirile de bună voie” pe care ţăranii, având o suprafaţă de pământ cu totul insuficien-
tă, erau siliţi să le contracteze pentru a se putea întreţine şi pentru a-şi achita datoriile 
faţă de stat şi proprietar. Un moment anacronic, era prevederea ce interzicea ţăranilor 
achitarea în bani a prestaţiilor în muncă. Potrivit unor aprecieri, schimbările surve-
nite în baza Regulamentelor Organice au însemnat revenirea la relaţiile de şerbie20.

Posedând poziţiile politice şi economice dominante, păturile conducătoare au 
promovat noul în raport cu poziţiile şi interesele lor. Aşa se explică faptul că, prin 
intermediul Regulamentului Organic, munca de clacă (boierescul), medie vală în forma 
sa, a fost pusă în serviciul producţiei de mărfuri. Dar, între principiile teoretice şi pre-
vederile practice ale Regulamentului Organic, cel puţin în ceea ce priveşte dreptul 

18 O falce se diviza în 2880 stânjeni pătraţi.
19 P. Negulescu, G. Alexianu, (ed.), Regulamentele Organice ale Valahiei şi Moldovei, Vol. I, Bucureşti, 

1944, p. 201-203.
20 Georgeta Penelea, Date privind legiuirea agrară a Moldovei din 1851. În: „Studii”, Revistă de Istorie, 

tomul 17, Nr. 5, 1964, Editura Academiei RPR, p. 1078; Florin Constantiniu, Andrei Oţetea şi a doua 
iobăgie: o dezbatere inutilă? În: „Revista Istorică”, Tom V, Nr. 7-8, 1994, p. 684.
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de strămutare, existau contradicţii vădite. Pe de o parte, se includea principiul liberei 
strămutări, principiu incompatibil cu relaţiile de producţie de tip medieval, iar pe de 
alta, prin prevederile practice, se făcea iluzorie aplicarea acestui principiu, fapt care 
a avut drept consecinţă practică legarea ţăranului de pământ şi înăsprirea exploatării 
sale. Cu toată acestea, în agricultură s-au făcut totuşi paşi înainte pe drumul capita-
lismului. Ar fi de ajuns să menţionăm, în această privinţă, doar legiferarea dreptului 
de stăpânire absolută asupra unei treimi din moşie în favoarea proprietarului şi extin-
derea sistemului de învoieli. Aceste transformări, dar şi altele, implicau legiferarea 
principiului dreptului de strămutare. Restricţiile impuse în aplicarea acestui princi-
piu izvorau, mai ales, din lipsa braţelor de muncă şi din slaba, dacă nu inexistenta, 
capacitate a marii proprietăţi funciare de a se adapta, cu rapiditate, producţiei de 
mărfuri. Altfel stăteau lucrurile în satele de la munte, în care ocupaţia de predilecţie 
a locuitorilor nu era agricultura. Libertatea de mişcare – şi deci posibilitatea de stră-
mutare a locuitorilor – era mai mare21. 

Un aspect important prevăzut de Regulamentul Organic în vederea orientării 
relaţiile agrare pe principii capitaliste l-au constituit magaziile de rezervă a cereale-
lor. Introducerea acestui sistem de asigurare a subzistenţei ţăranilor în anii cu recolte 
proaste îi scutea pe proprietarii de moşii de responsabilitatea pe care o aveau faţă de 
ţărani, şi le oferea dreptul de a cere domniei scoaterea practicii popririi exportului de 
cereale pentru acoperirea necesităţilor interne. Moşierii din Moldova urmau a acorda 
sătenilor din moşia sa, la fiecare zece familii câte o falce în ţinuturile de sus, şi câte o 
falce jumătate în ţinuturile de jos. În cuprinsul acestei bucăţi de pământ, sătenii urmau 
să cultive porumb. După ce din cantitatea cultivată moşierului i se transmitea a zecea 
parte (zeciuiala), cerealele urmau a fi depuse în anii cu recolte bune, cel mult trei ani 
de-a rândul, în magazii diferite, special marcate. În al patrulea an, în caz de recoltă 
bună, cerealele din prima magazie erau împărţite sătenilor, iar aceasta era asigurată cu 
cereale din recolta nouă, şi tot aşa, astfel ca cerealele să nu fie păstrate mai mult de trei 
ani, pentru a exclude riscul alterării. În cazul recoltei proaste, cerealele erau eliberate 
sătenilor, în baza unei liste, conform numărului de persoane din familie, însă doar 
cu acordul Sfatului Administrativ22. Ulterior, deţinând puterea în Obşteasca Adunare, 
boierimea a promovat un şir de măsuri defavorabile ţăranului. Astfel, spre exemplu, 
prin Proiectul aprobat şi înaintat spre promulgare la 20 ianuarie 1833, ţarina pe care se 
recoltau cereale pentru magaziile de rezervă, urma a fi inclusă în partea individuală ce 
revenea fiecărui ţăran, cu îndatorarea „să puie în magazia sătească de rezervă jumătate 
merţă23 de păpuşoi îndată după culesul acestui product”24. 

21 Gh. Platon, Frământări ţărăneşti în Moldova în preajma Unirii. În: Studii, Revistă de Istorie, Anul 
XII, Nr. 1, 1959, Editura Academiei RPR, p. 118.

22 P. Negulescu, G. Alexianu, (ed.), Regulamentele Organice ale Valahiei şi Moldovei, op. cit., pp. 274-275.
23 Merţa – măsură de greutate şi capacitate utilizată în trecut în Moldova, ce alcătuia estimativ jumătate 

de chilă, circa 215 litri.
24 Analele parlamentare ale României, Tom III, Partea II, Bucureşti, 1893, p. 416.
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Situaţia complicată din Basarabia, provocată de seceta şi epidemiile de ciumă şi 
holeră din anii 1830-1831, de creşterea revoltelor ţărăneşti în Principatul Moldova, 
în legătură cu aplicarea Regulamentului Organic din 1832, a făcut ca administraţia 
imperială rusă să declare despre aplicarea în provincie a unui Regulament privitor 
la ţărani abia la 24 ianuarie 1834, după expirarea termenului de activitate a admi-
nistraţiei ruse în Principate. Pentru a evita o reacţie similară celei din Principate, 
autorităţile imperiale au lasat pe seama ambelor părţi negocierea condiţiilor de clacă 
pentru folosirea pământului. Astfel, Regulamentul prevedea ca moşierii erau obligaţi 
să semneze până la 23 aprilie 1836 contracte pe 3-20 de ani cu ţăranii de pe moşiile 
proprii. Aceste contracte urmau să includă date asupra suprafeţei lotului arabil, a 
imaşului şi fâneţelor care le revenea ţăranilor, obligaţiile ţăranilor pentru loturile 
primite şi termenul de valabilitate a contractelor. Ulterior, la 11 noiembrie 1835, 
administraţia imperială rusă a fost nevoită să adopte un regulament suplimentar care 
confirma drepturile ţăranilor sau agricultorilor liberi din Basarabia25.

Similar cu Principatele Române, Regulamentul din 24 ianuarie 1834, ce viza 
situaţia ţăranilor din Basarabia, a prevăzut instituirea în plasele locuite de ţărani a 
magaziilor de rezervă a cerealelor „pentru prevenirea insuficienţei de cereale, cauza-
te de recoltele proaste”. Anual, după finisarea recoltării, de la fiecare contribuabil26 
urma să se perceapă câte jumătate de cetveric de grâu sau secară şi jumătate de gar-
niţă de orz, ovăz, porumb sau miei, în dependenţă de loc şi ce se recolta. Eliberarea 
cerealelor cu împrumut se admitea doar cu acordul locuitorilor localităţii, cu aproba-
rea Administraţiei de plasă. Mareşalii nobilimii urmau să ţină sub control înlocuirea 
anuală a rezervelor pentru a preveni deteriorarea acestora27. 

Implementarea prevederilor Regulamentului din 5 iulie 1834, care se referea în 
mod detaliat la problema instituirii şi funcţionării magaziilor de rezervă în cuprinsul 
imperiului, a adus cu sine o serie de probleme, care, la iniţiativa ministrului internelor, 
au fost discutate în cadrul Comitetului de Miniştri. În cadrul discuţiilor Basarabia a 
fost menţionată expres, hotărându-se a se acorda provinciei un răgaz de patru ani 
pentru implementarea Regulamentului din 5 iulie 1834, în ceea ce privea construirea 
magaziilor de rezervă, care nu existau în provincie spre deosebire de alte regiuni ale 
imperiului. La 16 ianuarie 1836, împăratul rus a aprobat propunerile Cabinetului de 
Miniştri, cu privire la extinderea asupra tuturor localităţilor Basarabiei a termenului 
de patru ani pentru instituirea magaziilor de rezervă pentru cereale28. Astfel, abia 
începând cu anul 1840, Basarabia urma să fie inclusă definitiv în sistemul existent 
în imperiu de asigurare alimentară a populaţiei, în conformitate cu prevederile 

25 Valentin Tomuleţ, Basarabia în epoca modernă (1812-1918) (instituţii, regulamente, termeni), Ediţia 
a II-a, Chişinău, 2014, p. 498. 

26 Fiecare bărbat matur, cap de familie, sau burlac, care avea propria gospodărie şi figura în registrele 
fiscale.

27 ПСЗРИ, cобр. 2, том IX, 1834, отд. 1. СПб., 1835, № 6739, с. 78-79.
28 ПСЗРИ, cобр. 2, том XI, 1836, СПб., 1837, отд. 1, № 8782, c. 52-53.
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Regulamentului din 5 iulie 1834. Tot acest sistem al magaziilor de rezervă venea să 
transfere responsabilitatea asigurării subzistenţei ţăranilor în anii cu recolte proaste 
pe umerii lor proprii, transformând relaţia lor cu proprietarii funciari în una strict 
contractuală. 

Toate aceste schimbări pregătesc terenul pentru susţinerea moşierilor în 
trecerea gospodăriilor lor spre o agricultură orientată spre piaţă. Tot în acest 
context, atât în Principatele Române, atât şi în Basarabia, capătă proporţii fe-
nomenul arendăşiei, în speţă în rândul acelor moşieri care se mută prin oraşe şi 
duc un stil de viaţă departe de grijile gospodăreşti. Adoptarea acestui sistem în 
agricultură a fost favorizată de dezvol tarea în societate a relaţiilor marfă–bani. 
Prin arendare, stăpânii de pământ au găsit posibilitatea să obţină sume de bani 
fără efortul şi riscul vreunei întreprinderi, unii dintre ei eliberându-se în felul 
acesta pentru slujbele politice şi administrative – izvor de venituri mai mari şi 
totodată garanţie a puterii lor economice. Dar mai ales viaţa de lux, lipsită de 
interes faţă de agricultură a multor boieri, motiva adoptarea acestui sis tem, 
comod şi sigur, de valorificare a moşiilor29.

Arendaşii se recrutau în special din rândurile negustorilor pământeni şi supu-
şilor străini, fiind consideraţi în continuare drept simpli negustori. Acest lucru este 
dovedit la întocmirea catagrafiei Principatului Moldovei în anul 1832 în vederea im-
punerilor fiscale, arendaşilor de moşii fără rang boieresc fiindu-le distribuie patente 
de negustori. Dar şi foarte mulţi boieri, de toate categoriile şi rangurile dregătoreşti, 
făceau din arendăşie o preocupare permanentă. Este greu de apreciat proporţia din-
tre arendaşii-negustori şi arendaşii-boieri, deoarece mulţi negustori cumpăra seră 
diferite ranguri boiereşti (mai ales în timpul domniei lui Ioniţă Sandu Sturza) şi, la 
rândul lor, mulţi boieri se ocupau cu comerţul. Potrivit unor calcule, statistica aren-
daşilor din anul 1833 înregistrează 665 de arendaşi în numai 13 ţinuturi din 16. Din 
aceştia, 102 erau pământeni (şi anume 173 negustori şi 229 cu ranguri boiereşti), 
iar 263 supuşi străini. Deci, 436 arendaşi negustori pământeni şi sudiţi faţă de 229 
arendaşi boieri. Conform statisticii amintită mai sus, arendaşii pământeni deţineau 
478 moşii şi părţi de moşii, cu arenzi anuale totalizând cca 4.150.000 lei, în timp ce 
arendaşii sudiţi vehiculau un capital de cca 4.300.000 lei anual, reprezentând aren-
zile a 247 moşii şi părţi de moşii. Se remarcă, deci, că valoarea moşiilor exploatate 
de arendaşii sudiţi întrecea pe cea a moşiilor ţinute de arendaşii pământeni, cu toate 
că nu meric aceştia din urmă îi depăşeau30.

În Basarabia, pământurile arabile, imaşurile şi pădurile, la fel, încep a fi date 
tot mai mult în arendă, de regulă pe perioade de 3-5 ani, diferitor antreprenori, 
din rândul târgoveţilor şi negustorilor. Aceştia folosesc pământurile arendate drept 
sursă de materii agricole pentru comerţul lor, şi deseori intră în conflict cu ţăranii 

29 Ioana Constantinescu, Arendarea moşiilor în Moldova până la Regulamentul Organic, op. cit., p. 
259.

30 Ibidem, p. 262.
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de pe moşie, obligându-i la munci suplimentare celor prevăzute. Arendarea moşiilor 
era predominantă mai ales în rândul boierilor de peste Prut, care şi-au menţinut 
proprietăţile funciare în Basarabia, dar nu mai aveau timp şi dorinţă de a se implica 
personal în administrarea gospodăriilor proprii, sau prin vechili plătiţi. Mai mult, 
arendaşii le ofereau proprietarilor funciari plăţile anticipat, indiferent de recoltă, sau 
alţi factori31.

În condiţiile orientării tot mai clare spre piaţă a producţiei agricole în anii ʼ40, 
stăpânii de moşii din nou readuc în centrul atenţiei autorităţilor necesitatea „ajustării” 
suprafeţei lotului ţărănesc şi a boierescului. La 26 mai 1839 Senatul rus, în baza 
cererii din 25 martie 1838 prezentate ministrului de interne de către guvernatorul 
general al Novorosiei şi Basarabiei M.S. Voronţov, cu referinţă la prelungirea încă 
cu 3 ani, începând cu 1 ianuarie 1840, a termenului de încheiere a contractelor 
între proprietarii funciari şi ţărani privind folosirea pământului, a confirmat 
propunerea Consiliului de Stat, potrivit căreia în cazul în care ţăranii nu încheiau 
asemenea contracte, urmau a fi impuşi să îndeplinească prestaţiile în baza unui 
contract normal alcătuit special de către guvern32. Cârmuirea regională a pregătit 
proiectul regulamentului şi în 1841 l-a prezentat Administraţiei Regionale pentru a 
fi discutat la şedinţa adunării nobiliare. Ulterior, acest Regulament a fost discutat de 
instituţiile abilitate din Sankt Petersburg. Regulamentul, aprobat la 27 martie 1846, 
avea o tangenţă directă cu proiectele şi regulamentele precedente adoptate special 
pentru Basarabia, cu Regulamentele Organice din Principatele Române, dar şi cu 
Regulamentul din guberniile interne ruse din 1803 „privind agricultorii liberi”, care 
păstra caracterul voluntar al eliberării şerbilor şi asigurarea lor cu pământ33.

Regulamentul fixa relaţiile dintre proprietarii funciari şi ţărani, în cazul în 
care între ei n-au fost încheiate contracte benevole despre obligaţiunile reciproce. 
Regulamentul prevedea că proprietarii funciari laici şi ecleziastici erau obligaţi să-i 
asigure pe ţărani cu pământ, iar aceştia să îndeplinească în favoarea lor o serie de 
prestaţii. Mărimea lotului depindea de forţa de tracţiune de care dispuneau ţăranii, 
variind de la 3 fălci – pentru ţăranii care nu aveau forţă de tracţiune, până la 10 fălci 
şi 44 prăjini – pentru cei care aveau câte patru perechi de boi sau cai (Tabelul 2). 
Terenul respectiv includea atât pământul arabil, cât şi livada, grădina, lotul pentru 
fânaţ şi păşuni, precum şi lotul de pe lângă casă. Loturile alocate erau acordate pentru 
cinci ani, fără a putea fi reajustate în această perioadă. Ţăranul fruntaş nu putea primi 
mai mult pământ, din motiv că dispunând de mai mult de 4 perechi de vite, era 
destul de înstărit pentru a deveni el singur proprietar funciar. Totuşi Regulamentul 

31  A se vedea Andrei Emilciuc, File din istoria satului Temeleuți (R-Nul Călărași) în secolul al XIX-lea, 
În: Orizonturi medievale și moderne în istoria românilor. În onoarea profesorului Demir Dragnev, 
coord. Sergiu Bacalov, Ion Valer Xenofontov, Chișinău: Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”, 
2016, pp. 243-260.

32  ПСЗРИ, собр. 2, т. XIV, 1839, отд. 1, №12293, СПб., 1830, c. 404.
33  Valentin Tomuleţ, Basarabia în epoca modernă (1812-1918)…, op. cit., p. 264
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instituia obligativitatea acestor loturi maxime doar pentru ţăranii de pe pământurile 
mănăstireşti, iar în cazul celor moşiereşti, admitea în caz de insuficienţă, transmiterea 
în folosinţă ţăranilor a loturilor prevăzute doar pentru 1-2 perechi de vite. O altă 
posibilitate, în această situaţie, era ca proprietarul să-şi rezerve o treime din moşie, 
iar restul să o cedeze ţăranilor pentru a o împărţi între ei34.

Tabelul 2. 
Obligaţia de asigurare a ţăranilor cu pământ de către proprietarii funciari 

potrivit Contractului Normal din 1846

Numărul de vite de care dispuneau
Mărimea lotului

Fălci Prăjini

8 10 44
6 8 43
4 6 42
2 4 41
– 3 0

* ПСЗРИ, собр. II, т. XXI, 1846, отд. 1, СПб., 1847, № 19881, c. 407. 

După cum putem observa, diminuarea lotului acordat ţăranilor faţă de Regula-
mentul agrar al lui Al. Moruzi din 1805 s-a realizat, în special, prin reducerea pla-
fonului maxim a numărului de vite pentru care se acorda pământ suplimentar, de la 
16 la 8 capete. Ca urmare, grosul poverii este trecut pe seama ţăranilor fruntaşi, care 
trebuiau să achite proprietarului pentru fiecare din vitele deţinute, peste cele 8, fără 
a primi pământ suplimentar.

În dependenţă de mărimea lotului, boierescul a fost stabilit formal între 12 şi 28 
de zile. Ţăranul urma să îndeplinească boierescul primăvara, vara şi toamna în pro-
porţii egale. Pentru fiecare pereche de boi sau cai, ţăranul urma să are într-o zi de 
nart 9 prăjini de ţelină, sau 14 prăjini de pământ „moale”. Regulamentul confirma 
dreptul moşierului de a stabili numărul zilelor, din cele 12 zile de nart, pe care ţăra-
nul urma să le muncească cu boii sau caii. Dar, el nu avea dreptul să ceară de la ţă-
ran ca acesta să participe la muncile ce nu implicau forţa de tracţiune animală, mai 
mult de 8 zile, cu excepţia cazului în care exista acordul benevol dintre el şi ţăran35. 

Dar pe lângă lucrările agricole ţăranul îndeplinea şi alte lucrări, precum cele de 
ridicare şi reparare a construcţiilor gospodăreşti, transportarea produselor agricole şi 
a lemnului. Potrivit estimărilor Ministerului Afacerilor Interne, un ţăran care primea 
în folosinţă un lot de 4 fălci şi 41 prăjini urma să lucreze în gospodăria moşierului nu 
mai puţin de 52 de zile. În realitate, îndeplinirea tuturor prestaţiilor naturale necesita 

34 ПСЗРИ, собр. II, т. XXI, 1846, отд. 1, СПб., 1847, № 19881, c. 405-406.
35 Ibidem, p. 406-407.
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şi mai multe zile – după unele estimări circa 60. Valoarea valorică a prestaţiilor 
ţăranilor pentru loturile primite în folosinţă se ridica la 23 ruble argint, iar luând în 
considerare dijma de pe cereale – în medie 30 ruble argint pe an36.

Regulamentul prevedea şi alte munci pe care ţăranul era obligat să le 
îndeplinească în folosul moşierului. Totodată, moşierul nu putea cere alte prestaţii, 
servicii sau munci în afară de cele fixate expres în Regulament. Unele prestaţii, care 
au existat anterior (precum torsul inului şi lânii, paza pădurilor, diferite munci timp 
de două zile împreună cu întreaga familie, în folosul moşierului, numite clacă, taxa 
bănească numită adet37, taxa încasată pentru întreţinerea oilor, păsărilor şi albinelor, 
plata pentru întreţinerea vitelor cornute etc.) au fost anulate38. 

Ca urmare, constatăm că atât în Principatul Moldovei, cât şi în Basarabia, 
necesitatea obţinerii unei producţii tot mai mari, creşterea valorii pământului, 
extinderea rezervei moşiereşti au drept consecinţă limitarea loturilor acordare 
în folosinţă ţăranilor dependenţi, înmulţirea obligaţiilor în muncă ale acestora, 
accentuarea tendinţelor de acaparare a pământurilor ţăranilor proprietari, de comasare 
a moşiilor. Prin urmare, către jumătatea secolului al XIX-lea, suprafaţa pământurilor 
care nu erau date în folosinţă ţăranilor, crescuse în Principatul Moldovei la ceva peste 
jumătate din cuprinsul domeniului funciar. La sfârşitul anului 1848, chiar dacă avem 
în vedere ca în suprafaţa deţinută de proprietari este inclus şi pământul răzeşilor, 
trebuie să admitem că, în general, doar jumătate din terenurile cultivabile, de imaşuri 
şi fânaţuri, erau înglobate în „rezerva feudală”39.

În aceste condiţii, contradicţiile sociale s-au manifestat cu o tot mai multă 
amploare. Lupta între nou şi vechi, pentru substituirea practicilor medievale cu 
cele moderne de factură capitalistă, a căpătat forme complexe şi a generat puternice 
conflicte sociale. Tensiunea provocată de transformările din lumea agrară, de nevoia 
de a desăvârşi procesul de înnoire a societăţii româneşti, a impus problema agrară 
drept una din problemele fundamen tale ale Revoluţiei de la 1848, care va ajunge 
astfel unul dintre pilonii de bază ale programelor acesteia, în special a celor mai 
radicale, dar într-o măsură substanţială şi a celor conservatoare40. 

După înăbuşirea Revoluţiei din 1848, la insistenţa Rusiei şi a Porţii Otomane 
pentru a ameliorarea situaţiei clasei ţărăneşti a fost elaborat un Regulamentul agrar, 
care revizuia prevederile Regulamentului Organic. În timpul discutării Regula-
mentului agrar din 1851, boierii şi-au exprimat fără niciun echivoc dorinţa de a fi 
proprietari asupra întregului domeniu funciar aflat în stăpânire. La 23 aprilie 1851 

36 М.П. Mунтян, Налоги и повинности царан в Бессарабии в первой половине XIX в., În: «Еже-
годник по аграрной истории Восточной Европы». 1964 год, Кишинев, 1966, c. 551-552.

37 Adet – Dijmă plătită în trecut la fabricarea rachiului, celui căruia îi aparţinea cazanul.
38 ПСЗРИ, собр. 2, т. XXI, 1846, отд. 1, СПб., 1847, №19881, c. 408-410.
39 Gh. Platon, Domeniul feudal din Moldova în preajma revoluţiei de la 1848, Edit. Junimea, Iaşi, 1973.
40 Apostol Stan, Revoluţia română de la 1848: solidaritate şi unitate naţională, Bucureşti, Editura 

Politică, p. 104.
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Regulamentul a căpătat putere de lege prin firmanul care a fost dat de sultan, intrând 
în vigoare de la 23 aprilie 1852. Principala schimbare a constituit-o suprimarea 
dijmei în bani de pe producţia agricolă obţinută de ţărani pe terenurile primite în 
folosinţă (cu excepţia viilor şi livezilor). De fapt, în realitate, dijma fusese înlocuită 
cu alte prestaţii în muncă41. 

Regulamentul din 1851 reîntărea la două treimi din suprafaţa moşiei maximumul 
de pământ ce putea fi dat de către proprietarii funciari ţăranilor, ei neputând fi obligaţi 
să dea pământ din rezerva lor locuitorilor care se adăugau pe moşie în decursul 
anilor. Întinderea lotului ţărănesc, fixată de Regulamentul Organic la 1,5 falce loc 
de arătură, 40 prăjini loc de fânaţ, 20 prăjini pentru păşunat şi 10 prăjini loc de 
ogradă şi grădină fiecărui locuitor, indiferent de numărul vitelor deţinute, 60 prăjini 
de păşunat şi şaizeci prăjini pentru fânaţ de fiecare pereche de boi, fusese ridicată 
prin Regulamentul agrar din 1851 doar cu 20 de prăjini de păşune. În plus, pentru 
locuitorii de la munte se prevedea posibilitatea schimbări locului de arătură cu o 
suprafaţă similară de fânaţ42. În schimb, cantitatea de muncă a fost formal mărită la 
13 zile, doar cu o zi peste cea prevăzută de Regulamentul Organic. În realitate, dacă 
în 1833, ţăranul era obligat să are 14 prăjini în loc de moină sau 9 prăjini pământ 
ţelină, cel care avea 2 boi şi îndoit, cel cu 4 boi, atunci în 1851, el era dator a ara, a 
semăna şi a grăpa 28 de prăjini în loc de moină şi 18 prăjini pământ ţelină. În privinţa 
prăşilei, în 1833 el era obligat să prăşească 12 prăjini, iar în 1851 – deja 42 de prăjini 
de porumb, prăşite de 2 ori, cu culesul, făcutul în clăi şi căratul lor la coşare. Dacă 
sub Regulamentul Organic, el era dator să secere sau să cosească 16 sau 20 prăjini 
pâine albă, atunci în 1851 – deja 56 sau 70 prăjini43. 

Pentru a preveni revoltele în masă, Regulamentul oferea proprietarilor funciari 
dreptul de a îndepărta de pe pământul lor ţăranii răzvrătitori şi îndărătnici faţă de 
prestaţiile la care erau impuşi. Este adevărat că acelaşi Regulament obliga stăpânii 
de moşii a se îngriji ca ţăranii să dispună de suficiente mijloace de subzistenţă. Pentru 
aplicarea prevederii privind îndepărtarea ţăranilor răzvrătitori, moşierii urmau a 
informa în această privinţă Departamentul de Interne cu şase luni în prealabil, până la 
data de 23 aprilie a fiecărui an. Dar acest lucru nu a reprezentat un impediment pentru 
mai mulţi boieri de a beneficia în propriul folos de această prevedere. Ca urmare, la 
22 ianuarie 1852, Grigore Alexandru Ghica a aprobat propunerea Departamentului 
de Interne, ce se referea la prevenirea abuzurilor boierilor în astfel de situaţii. Mai 
exact, s-a stabilit ca astfel de permisiuni să fie acordate doar după cercetarea la faţa 

41 Georgeta Penelea, Date privind legiuirea agrară a Moldovei din 1851. În: „Studii”, Revistă de Istorie, 
tomul 17, Nr. 5, 1964, Editura Academiei RPR, p. 1092; G.D. Iscru, Gabriela Papuc, Consideraţii 
privind forma de proprietate funciară în perioada de trecere de la feudalism la capitalism în Ţara 
Românească şi Moldova (1746-1864). În: „Revista de Istorie”, tom 31, Nr. 3, martie 1978, Academia 
de Ştiinţe Sociale şi Politice a RSR, Editura Academiei RSR, p. 430.

42 Ion Ţuţuianu, Aspectul commercial al agriculturii în Moldova Modernă. În: „Revista Naţională de 
Drept”, Nr. 7-8, 2010, p. 82.

43 Gh. Panu, Cercetări asupra stărei ţăranilor în veacurile trecute, op. cit., pp. XXIV-XXV.
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locului a cazurilor de răzvrătire de către o comisie special desemnată, hotărârea 
căreia urma ulterior a fi întărită de Domn44.

În consecinţă, putem constata că Regulamentul agrar din 1851 n-au dat soluţia 
celei mai arzătoare ce probleme, se punea la mijlocul secolului al XIX-lea în Princi-
patele Române. Deoarece boierimea a încercat prin intermediul acestuia să asigure 
o viitoare dezvoltare a problemei agrare în folosul ei, nu s-a putut obţine decât o 
amânare în acest sens, ţărănimea nefiind „liniştită” prin noua reglementare, care nu 
satisfăcea revendicările ei fundamentale. Refuzând să-i împroprietărească pe ţărani, 
căutând să acapareze întregul pământ şi să menţină totodată vechile relaţii clăcăşeşti, 
autorii legiuirilor din 1851 din Principatele Române au lăsat, de fapt, deschisă pro-
blema agrară, acuitatea căreia s-a dovedit în perioada ce a urmat revoluţiei45.

Tensiunile sociale generate de relaţiile agrare depăşite devin tot mai acute şi în 
Basarabia. Istoricii M.P. Muntean şi V. Tomuleţ, care au studiat această problemă, 
constată că formele de bază ale protestului social în Basarabia (prima jumătate a 
secolului al XIX-lea), îndreptat împotriva moşierilor şi administraţiei ruse, era expri-
mat în formă de plângeri adresate administraţiei locale şi centrale: refuzul de a înde-
plini boierescul şi prestaţiile în natură; încercările de a se transfera de pe pământurile 
moşiereşti pe pământurile de stat şi în oraşe; tăierea ilegală a pădurilor care aparţi-
neau moşierilor sau statului; acapararea pământurilor şi păşunilor moşiereşti; fuga 
ţăranilor de pe moşiile boiereşti sau aşa-numitul „vagabondaj”; manifestările directe 
şi deschise împotriva moşierilor şi administraţiei locale şi, în cele din urmă, mişcarea 
haiducească – forma de bază a luptei împotriva moşierilor şi administraţiei ruse46.

În concluzie putem afirma că, practic până la debutul deceniului al şaselea 
al secolului al XIX-lea, relaţiile agrare au cunoscut evoluţii oarecum similare 
atât în Principatul Moldovei, cât şi în teritoriul dintre Prut şi Nistru, anexat de 
Imperiul Rus în 1812. Similitudinile erau determinate, pe de o parte, de moştenirea 
legislativă creată până în 1812, iar pe de altă parte, de procesele de orientare spre 
piaţă a producţiei agricole în sud-estul şi estul european. În acest din urmă context, 
pentru a-şi valorifica potenţialul economic în creştere al gospodăriilor agricole, 
proprietarii funciarii manifestă tendinţa de a diminua lotul dat în folosinţă ţăranilor 
şi concomitent de a creşte povara prestaţiilor de tip medieval asupra acestora. Dar 
cum sporirea productivităţii muncii prin mijloace şi forţe de producţie medievală, fac 
tot mai puţin faţă necesităţilor de dezvoltare capitalistă, în sistemul relaţiilor agrare 
din Principatul Moldovei şi Basarabia se afirmă tot mai mult fenomenul arendării 
moşiilor şi folosirea muncii salariate în agricultură.

44 Manualul administrativ al Principatului Moldovei, Iaşi, 1856, p. 29. 
45 Dan Berindei, Problema Reformei agrare în Principate la mijlocul veacului trecut. Legea Rurală din 

1864. În: „Studii”, Revistă de Istorie, tomul 17, Nr. 3, 1964, Editura Academiei RPR, p. 523.
46 M.П. Мунтян, Налоги и повинности царан Бессарабии в первой половине ХIХ века, op. cit., 

с.  546-557; Valentin Tomuleţ, Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-
1828), op. cit., p. 52. 
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THE EVOLUTION OF AGRARIAN RELATIONS IN THE PRINCIPALITY 
OF MOLDAVIA AND BESSARABIA (1812–1859)

In this study, we analyse the evolution of the agrarian relations in the Principality 
of Moldova comparative to Bessarabia, its former territory, since the annexation 
of the latter by the Russian Empire in 1812 and till the Union of the Romanian 
Principalities in 1859. In conclusion, we can say that, practically until the beginning 
of the sixth decade of the 19th century, agrarian relations underwent somewhat 
similar developments both in the Principality of Moldavia and in the territory between 
Prut and Dniester. This was determined, on the one hand, by the legislative legacy 
created until 1812, and on the other hand, by the market orientation processes of 
agricultural production in South-Eastern and Eastern Europe. In this latter context, 
in order to capitalize on the economic potential of the agricultural households, the 
landowners tend to diminish the parcel given for use by the peasants and at the 
same time to increase the burden of medieval duties on them. But as the increase 
in labour productivity through the medieval means and forces of production, less 
and less meets the capitalist development needs, the system of agrarian relations in 
the Principality of Moldova and Bessarabia increasingly asserts the phenomenon of 
estates renting and the use of wage labour in agriculture.
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Sergiu TABUNCIC

EXPLOATAREA SĂRII ÎN PRINCIPATUL MOLDOVEI 
(1812–1859)

În perioada anilor 1812-1859, dezvoltarea economică a Principatului Moldovei 
a depins în mare măsură de ascensiunea industriei, care devenea un mijloc de 
îmbogățire și de acumulare de capital. Ramura principală a economiei, agricultura 
își putea extinde potențialul productiv prin eliberarea de servituți a țărănimii clăcașe 
și împroprietărirea ei cu pământ, prin utilizarea instrumentelor perfecționate și a 
mașinilor agricole. Domeniul prelucrării produselor cerealiere și animaliere putea 
genera profituri sporite, iar cei care aspirau să-și maximizeze rapid beneficiile erau, 
cu precădere, marii moșieri și negustori. Apetitul de înavuțire i-a făcut pe aceștia 
să-și îndrepte interesul spre proiecte de fondare a întreprinderilor pentru industria de 
alimente, de utilaje agricole și alte producții.

Materia primă necesară implementării acestor proiecte era asigurată atât din 
resursele subsolului, cât și de producția agricolă, viticolă, pomicolă, sericicolă, 
de plantele tehnice etc. Alte materii prime precum produsele animaliere, laptele, 
brânzeturile, pieile, lâna erau folosite în industria de prelucrare. 

Valorificarea resurselor naturale presupunea în mod implicit crearea industri-
ei mecanice de prelucrare. Dezvoltarea acesteia era însă împiedicată de o serie de 
factori, precum persistența unor puternice rămășițe feudale în economie, accesul 
dificil la sursele de creditare, precaritatea rețelelor și a mijloacelor de transport, 
concurența străină etc. Pe de o parte, are loc disoluția treptată a instituțiilor economi-
ce ale regimului feudal (marea proprietate funciară exploatată cu clacă, corporațiile 
de meseriași și negustori, sistemul monetar, organizarea bugetară etc.), iar pe de altă 
parte, statul nu era încă în măsură să susțină elementele noului sistem capitalist bazat 
pe economia de piață în curs de formare. Industria nu beneficia de sprijinul material 
și nici de protecția statului, în situația când activitățile de explorare şi exploatare a 
resurselor naturale necesitau costuri majore.

Reprezentanții gândirii economice din principat pledau în favoarea dezvol-
tării industriei și ofereau soluții pentru afirmarea ei. S-a conturat concepția care 
acorda cele mai bune posibilități de reușită industriei ușoare și industriei alimenta-
re. Această viziune avea punctul de plecare într-o realitate economică marcată de 
abundența și ieftinătatea materiei prime agricole și animaliere. Respectiva perspec-
tivă asupra industrializării se focaliza pe interesele agriculturii moșierești, a latifun-
diarilor deținători ai materiei prime. Pentru a-și spori veniturile și fiind conștienți 
de rentabilitatea investiției, aceștia înființau stabilimente industriale de prelucrare 
a produselor cerealiere și zootehnice. În al doilea rând, mizându-se tot pe bogăția 
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și prețurile convenabile ale materiei prime, s-a pus problema dezvoltării industriei 
textile, a industriei hârtiei, a industriei forestiere etc. Vectorul acesta și l-au asumat 
întreprinzătorii, care nu posedau mari domenii agricole, precum Gheorghe Asachi, 
Mihail Kogălniceanu, și reprezentanții burgheziei străine (franceze, engleze și aus-
triece). 

Dezvoltarea economiei de mărfuri, în cadrul căreia avea loc specializarea 
producătorilor, a determinat, spre mijlocul secolului al XIX-lea, separarea industriei 
prelucrătoare de cea extractivă. Activitățile miniere erau supuse reglementărilor 
juridice specifice. Articolul 165 (secția a V-a) a Regulamentului Organic permitea 
oricărui proprietar exploatarea bogățiilor subsolului moșiei sale, cu condiția plății 
zeciuielii în bani către stat. ,,Băile” (însemnând orice fel de mină) particulare urmau 
a fi date în exploatare în termen de cinci ani, în caz contrar valorificarea lor și-o 
asuma statul, care se obliga să acorde zeciuială stăpânului terenului. Acesta însă își 
păstra dreptul de a executa prospecțiuni pentru descoperirea de noi zăcăminte. Statul 
s-a preocupat de angajarea montaniștilor străini (Mihalic de Hodocin, Hommaire 
de Hell, Kreutzer etc.) la elaborarea proiectelor miniere1, văzute ca instrumente de 
stimulare a progresului sectorului extractiv. 

În pofida interesului care i se arăta, industria extractivă înregistra o dezvoltare 
restrânsă, fapt explicabil pe fundalul unei agriculturi ce păstra rămăşiţe feudale încă 
însemnate, a preponderenței încă puternic simțite a producției meșteșugărești și a 
unui început de introducere nesistematică a mașinismului2.

Între produsele industriei extractive ponderea cea mai mare o avea sarea. În 
condițiile juridice specificate mai sus, statul deținea monopolul extragerii și des-
facerii sării3, mai exact ea era un venit al domnului pe care acesta îl arenda sau îl 
strângea în regie. Cele mai însemnate gismente de sare, așa-numitele slatine, se gă-
seau la Târgu Ocna, unde, în 1849, erau patru gropi în exploatare (deschise în anii 
1826, 1835, 1836 și 1843). Zăcăminte saline se mai găseau în Vrancea, la Grozești 
(Bacău), Slănic etc.4

Tehnologia de exploatare a salinei prevedea săparea unei fântâni de acces la 
zăcământ, late de opt palme (cca 2,23 m), după care începea tăierea propriu-zisă 
a sării în groapa care se tot lărgea în jos în măsura lucrului. Pereții fântânii erau 
căptușiți cu lemn de brad, iar pentru scurgerea apei – cu piei de bivol. Coborârea şi 
ieșirea lucrătorilor din ocnă, ca și ridicarea sării la suprafaţă, se făcea prin acelaşi 

1 Dumitru Vitcu, Carol Mihalic de Hodocin în Moldova. Idei și fapte (I). În: Anuarul Institutului de 
Istorie ,,A. D. Xenopol” Iași, tom XXXIII, 1996, p. 241-261; (II). În: Anuarul Institutului de Istorie 
,,A. D. Xenopol” Iași, tom XXXIV, 1997, p. 233-249.

2 Pentru întregul curs al vieții economice vezi Dezvoltarea economiei Moldovei între anii 1848 și 1864. 
Contribuții. Redactor responsabil V. Popovici, București, Editura Academiei, 1963.

3 Regulamentul Organic al Moldovei. Ediție integrală realizată de Dumitru Vitcu și Gabriel Bădărău, 
cu sprijinul lui Corneliu Istrati, Iași, Editura Junimea, 2004, p. 266. 

4 Leonid Boicu, Scrieri istorice alese. Ediție și studiu introductiv de Dumitru Vitcu, Iași, Casa 
Editorială Demiurg, 2011, p. 104-105.
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puţ, în timp ce altul servea pentru aerisire. Puțul de aeraj se săpa concomitent cu 
puţul de extracţie şi chiar în avans faţă de acesta. Iluminatul se făcea cu feştile sau 
prin arderea lemnelor. Mijloacele de muncă rudimentare, cât și infiltrațiile apei în 
excavații nu îngăduiau săparea gropilor mai adânci de 62 de stânjeni (cca 138 m). 
Toporul, ciocanul şi penele de fier erau principalele unelte cu care se realiza detașarea 
blocurilor din masiv. Pietrele de sare, ,,drobii”, legați în piei ori puși în colivii, 
erau scoși afară prin instalații cu tracţiune animală, numite crivac. În următoarele 
decenii, industria sării avea să-și perfecționeze procedeele de exploatare și să-și 
îmbunătățească dotările tehnice5.

Muncitorii permanenţi ai salinelor și adevărații mineri tăietori de sare erau șavgăii. 
Ei alcătuiau o breaslă profesională și fiscală, numită rufetul Ocnei și condusă de un şef 
ales de aceştia (birău). Din aceeași breaslă făceau parte și alți muncitori specializați: 
lăturașii, curtenii, tărăbunțașii și vătăjeii. Lăturaşii (oameni din satele învecinate cu 
ocnele) curățau salina de fărâmăturile de sare și de apa infiltrată, procurau lemne și 
excavau fântâna până la orizontul mineral. Curtenii asigurau contactul permanent 
între ocne și administrația centrală și tot ei organizau transportul sării cu vehiculele 
cărăușilor podvodari. Tărăbunțașilor li se datora funcționarea normală a crivacului și 
tot ei supravegheau descărcarea drobilor la gura ocnei. Îngrijirea cailor întrebuințați 
la acționarea crivacului revenea vătăjeilor6.

Mâna de lucru la saline mai era reprezentată și de robii țigani. Sarcina lor era 
să care drobii la magaziile din preajmă (mâgle), iar pe cei depozitați să-i încarce în 
vehiculele venite la ocnă pentru aprovizionare7. Personalului lucrător i se adaugă și 
condamnații valizi care erau folosiți la tăierea sării. Munca de ocnă a acestora avea 
caracter obligatoriu, introducerea pedepsei datând de la începutul secolului al XIX-
lea8. Urmărindu-se combaterea unui eventual deficit de forță de muncă, la saline 
se instituise o rezervă de lucrători – ,,haimanalele Ocnei”, alcătuită din târgoveți 
(meșteșugari și negustori)9.

5 În 1870, la Slănic și Târgu Ocna s-a implementat metoda de exploatare prin pilieri și camere, iar în 
1874 prima mașină cu vapori s-a pus în funcțiune în salina de la Târgu Ocna, operațiile mecanizate 
înlocuind parțial munca manuală (Fl. Dianu, Salinele României. Ediția a II-a, București, 1957, p. 12, 
43).

6 Cristian N. Apetrei, Exploatarea sării la Târgu Ocna în epoca modernă timpurie. Constante ale 
activității și estimări cantitative. În: „Orașe vechi, orașe noi în spațiul românesc. Societate, economie și 
civilizație urbană în prag de modernitate (sec. XVI – jumătatea sec. XIX)”. Volum editat de Laurențiu 
Rădvan, Iași, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 60.

7 Catagrafia fiscală a Moldovei din anul 1820. Ediţie îngrijită de C. Istrati, Iași, Editura Universității 
,,Alexandru Ioan Cuza”, 2011, p. 178-179.

8 Dumitru Vitcu, Istoria salinelor Moldovei în epoca modernă, Iași, Universitatea ,,Al. I. Cuza”, 1987, 
p. 106. 

9 Cristian N. Apetrei, Exploatarea sării la Târgu Ocna în epoca modernă timpurie. Constante ale 
activității și estimări cantitative. În: „Orașe vechi, orașe noi în spațiul românesc. Societate, economie și 
civilizație urbană în prag de modernitate (sec. XVI – jumătatea sec. XIX)”. Volum editat de Laurențiu 
Rădvan, Iași, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 71-72.
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Potrivit unor date statistice, numărul rufetașilor la ocnele moldave era de 511 
în anul 1810, 650 în 1828, 682 în 1834 și 1.106 în 1852. Cifrele indică totalitatea 
membrilor rufetului, cuprinzând și șavgăii, atestați în număr de 90 în 1810, 130 în 
1828, 168 în 1846 și de cca 200 în 185210.

Norma de muncă zilnică a unui șavgău prevedea extragerea a 6,5 – 7 drobi de 
sare. După o mărturie documentară, un șavgău era obligat să taie în 12 zile de lucru 
78 drobi11, iar o altă informație arată că, într-o zi de lucru, 140 șavgăi dobândeau 
865 drobi12. Tăierea sării se făcea în brazde orizontale cu dimensiuni aproximative 
de 1,5 – 2,0 m lungime, 1,0 m lățime și 0,3 – 0,5 m grosime. Pentru desprinderea lor 
din zăcământ se executau făgașe prin batere cu ciocanul, apoi despicături cu ajutorul 
penelor. Bolovanii rezultați erau fasonați pentru a li se da forma drobului de sare – 
bucată paralelipipedică cu greutatea medie de 75 de ocale (cca 97 kg). Bucățile de cca 
35 de ocale se numeau steții, iar cotețul este termenul care desemna drobul extras și 
frânt fortuit13. 

Timpul de lucru anual al șavgăilor, după calcule făcute la jumătatea secolului al 
XIX-lea, era de 284 zile, iar calendarul zilelor libere coincidea cu cel al sărbătorilor 
religioase14.

În perioada examinată, producția anuală de sare a indicat o creștere treptată care 
depășea cu mult nevoile interne de consum15. În anul 1811 s-au extras aproximativ 
17–18 milioane ocale, în anul 1823 – cca 27,5 milioane ocale, iar în 1852 a fost 
înregistrată o producție ce se ridica la 25–30 milioane ocale16.

Cantități apreciabile din sarea Moldovei luau calea exportului, ajungând pe piețele 
europene în condiții de concurență strânsă cu sarea din Serbia, Bosnia și Austria. Un 
renume pe aceste piețe și-l făcuse sarea de la Slănic, care era apreciară ca fiind cea mai 
bună din țară. 

10 Leonid Boicu, Scrieri istorice alese. Ediție și studiu introductiv de Dumitru Vitcu, Iași, Casa Editorială 
Demiurg, 2011, p. 106.

11 Dumitru Vitcu, Istoria salinelor Moldovei în epoca modernă, Iași, Universitatea ,,Al. I. Cuza”, 1987, 
p. 99.

12 Leonid Boicu, Scrieri istorice alese. Ediție și studiu introductiv de Dumitru Vitcu, Iași, Casa 
Editorială Demiurg, 2011, p. 106.

13 Cristian N. Apetrei, Exploatarea sării la Târgu Ocna în epoca modernă timpurie. Constante ale 
activității și estimări cantitative. În: „Orașe vechi, orașe noi în spațiul românesc. Societate, economie și 
civilizație urbană în prag de modernitate (sec. XVI – jumătatea sec. XIX)”. Volum editat de Laurențiu 
Rădvan, Iași, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 58-60.

14 Alecu Obreja, Ocnele Moldaviei. În: Nicolae Suţu, „Notiții statistice asupra Moldaviei”, Iași, 1852, 
p.  155, 169.

15 Consumul de sare era destinat gastronomiei casnice, hranei vitelor, fabricării săpunului şi a sticlei, 
prelucrării pieilor, industriei alimentare etc.

16 T. G. Bulat, Ocnele de sare din Moldova. Organizarea și producția lor în 1810. În: „Arhivele Basarabiei”, 
an X (1938), nr. 1-4, p. 124; T. Vivescu, Tabele statistice asupra produselor salinelor României 
pe anii 1862-1875. În: „Buletinul Societății Geografice Române”, an I (1876), nr. 9, p.  41; Leonid 
Boicu, Scrieri istorice alese. Ediție și studiu introductiv de Dumitru Vitcu, Iași, Casa Editorială 
Demiurg, 2011, p. 107.
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În anii 1812-1859, exploatarea surselor saline oferea un potențial de creștere 
încă nevalorificat pe deplin, din cauze deja menționate. Un ritm mai susținut de 
dezvoltare a sectorului va fi atins prin eforturile de ameliorare economică și socială 
a Moldovei înfăptuite în deceniile următoare.

Documentele vremii relevă politica complexă a autorității centrale față de breasla 
șavgăilor. Munca acestora era retribuită prin salariu, care se calcula după numărul 
de drobi tăiați. Către anul 1814, simbria se alcătuia din 18 bani noi pentru drobul din 
norma de lucru și 21 bani pentru fiecare drob tăiat suplimentar. De-a lungul timpului, 
în diverse conjuncturi economico-financiare, breslașilor li s-au acordat măriri de 
leafă repetate, privilegii fiscale și monopoluri comerciale locale. În 1828 la Târgu 
Ocna, prin voința domnului Ioan Sandu Sturza, s-a fondat așezământul spitalicesc 
pentru îngrijirea șavgăilor bolnavi17. 

Condițiile de muncă nefavorabile și nerespectarea privilegiilor rufetului au dus 
la izbucnirea unei răscoale a șavgăilor în vara anului 1843. Ocnele au stat închise 
în perioada 24 iunie – 12 iulie, când aceștia au mers la Iași cu jalobă către domnie, 
cerându-și drepturile statornicite din vechime. O comisie formată din trei dregători 
(vornicul Costache Sturdza, postelnicul Iacovachi Veisa şi aga Grigore Roset, 
ispravnicul ţinutului Bacău), desemnați de domn, s-a deplasat la Târgu Ocna pentru 
a cerceta dacă scutirile șavgăilor sunt respectate și pentru a-i identifica pe instigatorii 
rebeliunii18.

Pentru ameliorarea vieții condamnaților care își ispășeau pedeapsa, fără să mai 
iasă din ocnă, domnul Grigore Alexandru Ghica a ordonat înființarea unui penitenciar 
pentru cazarea lor pe timp de noapte. După zidirea acestuia în anul 1855, regimul 
de muncă şi de viaţă al deținuților s-a îmbunătățit comparativ cu situaţia anterioară.

Politica de stimulare și protejare a rufetului a contribuit la menținerea forței de 
muncă stabile și la impulsionarea activității ocnelor. Pe de altă parte, reversul acestei 
politici a constat în adoptarea unor măsuri de natură coercitivă, precum impunerea 
unei limite minime a efectivului de breslași şi interzicerea strămutării lor.

În perioada 1828-1861 ocnele au fost arendate unor antreprenori, iar la începutul 
anului 1862, printr-o lege specială, s-a trecut la exploatarea salinelor în regia statului. 
Până la această lege, marea parte a veniturilor realizate din vânzarea sării revenea 
arendașilor. Statul încasa de la ei, în medie, în jur de 1.700.000 lei anual, arendașilor 
rămânându-le un profit dublu19. Adoptarea regiei, ca procedeu unic de administrare a 

17 N. Iorga, Privilegiile șangăilor de la Târgu-Ocna. În: „Analele Academiei Române”. Memoriile 
Secţiunii Istorice. Seria II, Tom. XXXVII. București, 1915, p. 245-263.

18 Gh. Ungureanu, Rufetul ocnelor din Moldova şi revolta şavgăilor în 1843. În: „Studii şi Materiale 
de Istorie Modernă”, vol. I, Bucureşti, 1957, p. 109-137; Petronel Zahariuc, Despre „slujbele făcute 
patriei”. Vornicul Constantin Sturdza, preşedinte al Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi. În: 
„Mihai Dim. Sturdza la 80 de ani. Omagiu”. Editori: Mircea Ciubotaru, Lucian-Valeriu Lefter, Iași, 
Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 239-240.

19 Budgetele veniturilor și a cheltuielilor Departamentului de finanțe din Principatul Moldovei de la 
anul 1832 și până (la) 1857, Iași, 1858, p. 450, 516, 552, 588, 706. 
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ocnelor de către stat, a avut rezultate benefice, exploatarea sării a fost despovărată de 
vechile practici medievale și a pășit după anul 1862 pe făgașul capitalist al dezvol-
tării sale.

În temeiul unor vechi privilegii, locuitorii din Vrancea își scoteau din gropi 
sarea necesară propriului consum, ,,spre lesnire a casălor și vitelor lor”. Acest 
drept funcționa numai în cuprinsul Vrancei și era condiționat de interdicția ,,pentru 
spiculație”, adică de interdicția desfacerii sării pe piața internă și externă. Pentru 
încălcarea prohibiției, arată un act din 1827, făptașului prins i se confisca ,,și sarea 
și vitele încă ce duc sare”. Un hrisov din 1 octombrie 1853 confirma privilegiul 
vrâncenilor și enunța pedeapsa pentru comercializarea sării: retragerea dreptu-
lui amintit și aplicarea amenzii cu ,,prețul îndoit a sumii de sare ce s-ar dovedi 
vândută”20.

Locuitorii altor regiuni aveau aceeași libertate de a-și extrage sare din locurile 
de exploatare pentru nevoile proprii, respectând interdicția de a o comercializa. 
Afară de ocne, menționăm exploatările de sare „la zi“, practicate sub cerul liber în 
deschiderile naturale ale zăcămintelor și în complexele salifere aflate la mici adâncimi. 
De asemenea, se atestă exploatarea izvoarelor sărate din Moldova subcarpatică în 
vederea producerii sării. Procedeul utilizat era acela de cristalizare a saramurii prin 
stropirea cu apă sărată a vetrelor mari de foc21. O altă metodă era fierberea apei saline 
pentru a obține sarea huscă – sarea umedă care, mai apoi, era supusă la uscare22. La 
6 octombrie 1814 s-a emis hrisovul domnesc pentru întemeierea unei fabrici ,,de un 
fel de sare ce să numește huscă”, indicându-se că aceasta ,,să poate faci din apele de 
făntăni sărate, ce se află în multe locuri în partea muntelui”. Afierosită către ,,Casa 
doftorilor politiei Eșului” și rezervându-i-se un statut fiscal privilegiat, fabrica avea 
să fie deschisă la Oglinzi, în ținutul Bacău. Pentru fondarea ei s-a hotărât aducerea 
de peste hotare a 50 ,,meșteri și alți lucrători”23, printre care, sigur, se regăseau 
producătorii specializați în huscă, cunoscuți sub numele de huscari. Acesta cu timpul 
devine porecla generică a sătenilor din Oglinzi, purtată până în prezent24.

20 Aurel V. Sava, Documente putnene. II. Vrancea. Irești – Câmpuri. Chișinău, Tipografia Băncii 
Centrale Cooperative, 1931, p. 220-222, nr. 193. 

21 Olivier Weller, Gheorghe Dumitroaia, Dominique Sordoillet, Alexa Dufraisse, Emilie Gauthier, 
Roxana Munteanu, Lunca - Poiana Slatinei (jud. Neamţ): cel mai vechi sit de exploatare a sării din 
preistoria europeană. În: „Arheologia Moldovei”. Academia Română – Filiala Iași. Institutul de 
Arheologie. XXXII, București, 2009, p. 21–39.

22 Marius Alexianu, Olivier Weller, Robin Brigand, Roxana-Gabriela Curcă, Cercetări etnoarheologice 
asupra izvoarelor de apă sărată din Moldova subcarpatică. În: „Tyragetia”. Muzeul Naţional 
de Arheologie şi Istorie a Moldovei, serie nouă, vol. II [XVII], nr. 1, Arheologie. Istorie Antică. 
Chișinău, 2008, p. 155-177.

23 Documente privitoare la familia Callimachi. Adunate, publicate și întovărășite de o prefață de 
N.  Iorga. Vol. I. București, Institutul de Arte Grafice și Editură Minerva, 1902, p. CCX, 220-221 
(nr.  CLXVIII), 512 și urm. 

24 Marius Alexianu, Olivier Weller, Robin Brigand, Izvoarele de apă sărată din Moldova subcarpatică. 
Cercetări etnoarheologice, Iași, Casa Editorială Demiurg, 2007, p. 86.
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Pe lângă sare, Moldova dispunea și de alte bogății minerale. În zona Moinești 
a fost descoperit și extras țițeiul, moșia Comănești conserva un depozit de cărbuni 
fosili, minereul de fier era semnalat la Broșteni și la Neagra pe Bistrița, iar pe moșia 
Grozești erau atestate mine de cărbuni și de metale25. Deși resursele minerale ale 
Moldovei nu erau într-atât de vaste și de variate, precum opinau unii contemporani, 
ele în mod cert constituiau o avuție considerabilă. Firește, înființarea întreprinderilor 
de exploatare și prelucrare a acestor zăcăminte deschideau noi perspective pentru 
dezvoltarea economică a Moldovei.

SALT MINING IN THE PRINCIPALITY OF MOLDAVIA (1812 –1859)

The article presents a series of testimonies regarding the exploitation of salt in 
the Principality of Moldavia during the years 1812-1859. This activity represented a 
state monopoly, being an important source of income. There are presented the legal 
provisions regarding the operation of salt mines, the categories of workers, their 
functional skills and their working and remuneration conditions. In addition to salt 
rock mining, another source of salt production was found in salt water springs.

Keywords: the Principality of Moldavia, modern age, economy, salt deposits, 
salt mine workers, salt water springs.
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25 N. Suțu, Noțiuni statistice asupra Moldovei. În: N. Suțu, Opere economice. Tradusă și îngrijită de 
Ion Veverca. Editura Științifică, București, 1957, p. 181; Dumitru Vitcu, Preocupări și inițiative privind 
industria metalurgică din Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În: Anuarul Institutului 
de Istorie și Arheologie ,,A.D. Xenopol” Iași, tom X, 1973, p. 49-72; Leonid Boicu, Scrieri istorice 
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Lucia SAVA

POLITICI ŞI TRANSFORMĂRI ETNO-DEMOGRAFICE
ÎN BASARABIA ŢARISTĂ PE PARCURSUL

SECOLULUI AL XIX-LEA
 
După anexarea la Imperiul Rus în urma tratatului de pace de la Bucureşti (16/28 

mai 1812), Basarabia1, provincie românească situată între Prut şi Nistru, a fost supu-
să unui intens proces de deznaționalizare și de colonizare cu elemente străine. Acest 
proces a fost completat de politica de rusificare urmărită de autorităţile ţariste prin 
intermediul instituţiilor administrative, învăţământului şi bisericii. 

Modificările survenite în componenţa etnică a Basarabiei ca urmare a politicii 
de deznaționalizare urmărită de autoritățile ruse constituie un aspect important al 
evoluției demografice a acestei provincii româneşti în perioada anilor 1812-1918, ale 
căror consecințe se fac resimțite până în prezent. 

În cele ce urmează, ne propunem să realizăm analiza comparată a evoluției de-
mografice în Basarabia imediat după anexare şi spre sfârşitul secolului al XIX-lea, 
în baza datelor Recensământului imperial de la 1897.

Astfel, din momentul anexării şi pe parcursul secolului al XIX-lea, autoritățile 
ţariste au urmărit două scopuri principale în politica promovată în Basarabia. Pri-
mul – presupunea integrarea cât mai rapidă a provinciei românești în structurile so-
cial-politice ale imperiului, lichidarea specificului naţional românesc şi rusificarea 
populaţiei autohtone. Cel de-al doilea scop – ţinea de interesele geopolitice şi stra-
tegice ale Imperiului Rus în Sud-estul Europei. Acesta viza cultivarea unei imagini 
atractive a modelului rusesc de bună guvernare în ochii popoarelor balcanice. Aceste 
două scopuri se aflau în permanentă contradicţie. În primele două decenii după ane-
xare, a fost acordată preferinţă geopoliticii, iar spre sfârșitul anilor ’20 ai secolului 
al XIX-lea, odată cu intensificarea mișcării de eliberare națională – va fi accentuată 
rusificarea regiunii.

Politica autorităţilor ţariste s-a extins asupra direcţiilor esenţiale ale societăţii 
basarabene; ea s-a manifestat în organizarea politică și administrativă, în relaţiile 
social-economice şi în viaţa culturală a provinciei.

În primii ani ai anexării, pentru a crea senzaţia unei perpetuări a vechilor stări de 
lucru şi pentru a asigura o tranziție lentă de la un regim la altul, autorităţile ţariste au 
păstrat particularităţile de organizare administrativă şi juridică locale ale Basarabiei. 

1 În acest context, trebuie menţionat, că termenul de Basarabia, desemna Bugeacul, zona restrânsă de 
la nordul gurilor Dunării, care se afla sub dominaţia otomană. Ulterior, acesta a fost extins la întreg 
teritoriul cuprins între Nistru şi Prut. „Nume fals şi fără rost”, cum avea să declare, un secol mai 
târziu, istoricul Nicolae Iorga.
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În acest scop, amiralul P. Ciceagov a numit la 23 iulie 1812, în calitate de guverna-
tor civil al Basarabiei pe boierul român Scarlat Sturdza, refugiat de multă vreme în 
Rusia. În Instrucţiunile... date de P. Ciceagov lui Scarlat Sturdza (primul şi ultimul 
guvernator de origine română al Basarabiei), se menţiona că: ,,Este necesar de a da 
posibilitate locuitorilor din Basarabia să resimtă avantajele unei administraţii părin-
teşti şi generoase şi să se atragă, în chip ingenios, atenţia popoarelor vecine asupra 
acestei provincii. Ultimul război a antrenat minţile şi speranţele moldovenilor, sârbi-
lor şi ale altor popoare ataşate de Rusia […] este necesar să menţinem ataşamentul 
acestor popoare şi să-l ocrotim de influenţa duşmanilor noştri. Această constatare 
vă va servi drept bază pentru toate acţiunile Dumneavoastră în funcţia respectivă.”2 

Aşadar, în decursul primului an de ocupaţie, Basarabia a fost administrată con-
form vechilor obiceiuri şi legi ale Moldovei. Abia la 2 februarie 1813 este instituit 
guvernul provizoriu al Basarabiei, alcătuit din două departamente. Boierii moldo-
veni deţineau majoritatea funcţiilor în guvern (în proporție de 7:12). Celelalte funcții 
le deţineau foştii funcţionari ruşi care au activat în Principatele Române în perioa-
da 1807-1812. La 17 iunie 1813, Scarlat Sturdza este eliberat, pe motiv de boală, 
din funcţie de guvernator al Basarabiei şi înlocuit de generalul I. Hartingh. Acesta, 
ignorând stipulaţiile Regulamentului privind administrarea provizorie a Basarabiei 
(23  iulie 1812)3 referitoare la menținerea legislaţiei şi obiceiurilor locale, accelerea-
ză procesul de transformare a Basarabiei într-o obişnuită gubernie rusească. Ca ur-
mare, are loc substituirea funcţionarilor moldoveni cu funcționari ruşi, este ignorată 
tot mai frecvent legislaţia locală.

Alarmaţi de aceste abuzuri, boierii moldoveni expediază, prin intermediul mitro-
politului G. Bănulescu-Bodoni, mai multe demersuri țarului Alexandru I, Consiliului 
de miniştri şi Consiliului de Stat, inclusiv solicitarea de a numi drept guvernator o 
persoană din rândul boierilor autohtoni, care însă, sunt neglijate de autorităţile ruse.

Protestul faţă de anexarea Moldovei de răsărit, cât şi faţă de politica de rusificare 
şi-au găsit expresie în strămutările masive ale populaţiei din Basarabia în dreapta 
Prutului. Fenomenul migraţiei în masă a populaţiei româneşti din Basarabia avea 
la bază mai multe motive. Printre ele, era teama ţăranului modovean de eventuala 
introducere a şerbiei în provincia ocupată. Din această cauză, au fost înregistrate 
cazuri în care sate întregi, în frunte cu preoţii lor, ,,au fugit peste Prut”4. Conform 
afirmaţiilor lui I. Nistor, „...moldovenii fugeau cu duiumul dincoace de Prut, temân-
du-se ca robia muscălească să nu fie introdusă şi în noua oblastie...”5. În al doilea 
rând, abandonarea Basarabiei de către miile de români era dictată şi de maltratările şi 

2 Nistor, I., Istoria Basarabiei, Chişinău, 1991, p. 180-181. A.Crihan. Drepturile românilor asupra 
Basarabiei după unele surse ruseşti. Bucureşti, 1995, p. 36-37.

3 Cazacu. P. Moldova dintre Prut şi Nistru. 1812-1918, Chişinău, 1992, p. 126; Purici, Şt., Istoria 
Basarabiei, Bucureşti, 2011, p. 21.

4 Scurtu, I., Almaş, D., et all, Istoria Basarabiei de la începuturi până în 1998, Bucureşti, 1998, p. 40.
5 Nistor, I., op. cit., p. 205.
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umilirea la care erau supuşi românii basarabeni din partea autorităţilor ţariste. Vexa-
ţiunile cazacilor şi soldaţilor ruşi, cazaţi pe la casele băştinaşilor, comportamentul 
discrimatoriu al poliţiei ruseşti faţă de populaţia românească din târgurile şi satele 
basarabene, a constituit o altă cauză a acestui exodului. 

Intensificarea migraţiei basarabenilor alarma autorităţile ruseşti. Acest fenomen 
afecta imaginea autorităţilor ţariste în faţa popoarelor balcanice. Pentru a opri pro-
cesul, a fost fortificat hotarul pe Prut. Cu toate acestea, exodul n-a putut fi oprit.

Datorită izbucnirii acestor conflicte, dar și pentru a calma populaţia, la începu-
tul anului 1816 a fost luată decizia înlocuirii generalului I. Hartingh din funcţia de 
guvernator. Prin Ukazul de la 1 aprilie, Alexandru I promitea aşezarea cârmuirii noii 
provincii pe temeiul vechilor ,,ei obiceiuri şi drepturi”6. Astfel, prin rescriptul de 
la 1  aprilie 1816, adresat mitropolitului Gavriil, Alexandru I intenţiona să spulbere 
irascibilitatea boierilor basarabeni şi să contribuie la încetarea migraţiei. Ţarul se 
obliga să ofere acestei regiuni o cârmuire politică ,, potrivită cu nărăvurile, obiceiu-
rile şi legiuirile ei”. La 29 aprilie 1818, cu ocazia vizitei lui Alexandru I la Chişinău, 
este promulgată legea numită ,,Așezământul pentru înfiinţarea regiunii Basarabia”. 
Potrivit documentului, provincia urma să fie administrată de către un guvernator ci-
vil ajutat de Consiliul Suprem (Înaltul Sfat) care era organul administrativ, legislativ 
suprem şi judiciar compus din 11 membri, dintre care 5 erau numiţi, iar 6 – aleşi pe 
un termen de 3 ani din rândul boierilor băştinaşi7. În timpul votării, aceştia din urmă 
aveau preponderenţă numerică. Limba română era recunoscută drept oficială (alături 
de cea rusă) în instituţiile publice din Basarabia. Acest act legislativ a avut importan-
ţă pentru ţinutul dintre Prut şi Nistru, deoarece menținea, pentru o anumită perioadă, 
autonomia provinciei.

În scurt timp, însă, ţarismul procedează la suprimarea elementelor de autonomie 
locală, care contraveneau sistemului centralizat al guvernării absolutiste şi politicii 
de integrare a provinciei în imperiu. Tot mai frecvent sunt demişi din posturile de 
ispravnici boierii autohtoni, iar în locul acestora sunt numiţi ofiţeri ruşi.

De asemenea, pentru consolidarea regimului, în componenţa Consiliului Su-
prem au fost incluşi doi membri permanenţi din partea coroanei. În consecinţă, bo-
ierii moldoveni pierd votul preponderent în luarea deciziilor. În 1820 guvernatorul 
general, care exercita funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem, obţine dreptul de 
vot asupra deciziilor în toate problemele, cu excepţia celor judiciare. În vara anului 
1825, Înaltului Sfat i-au fost suprimate atribuţiile judecătoreşti, pentru ca, după încă 
aproape trei ani, să fie desfiinţat. 

La 28 februarie 1828, prin ucazul țarului Nicolai I, este anulat Așezământul de 
la 1818 şi promulgat unul nou, care a fost elaborat fără concursul boierilor locali. 
Prin intermediul acestuia, autonomia Basarabiei era suprimată. În locul Consiliului 
Suprem a fost instituit un Consiliu provincial, membrii săi fiind numiţi de guvernator. 

6 Scurtu, I., Almaş, D., et all, op. cit., p. 41.
7 Ibidem.
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Atribuţiile acestui organism se rezumau la elaborarea unor rapoarte informative refe-
ritoare la chestiunile de ordin economic. Din cei 7 membri ai consiliului provincial, 
doar mareşalul nobilimii era ales, ceilalţi fiind numiţi de țar. 

În consecinţă, noul Așezământ extindea acţiunea directă a legislaţiei ruse asupra 
Basarabiei şi limita, în mod evident, sfera de acţiune a legislaţiei locale. Tribunalele 
sunt reorganizate după modelul rusesc. În funcţiile de judecători tot mai frecvent sunt 
numite persoane de origine rusă. Limba oficială devine rusa, iar româna era utilizată 
doar în caz de strictă necesitate. În conformitate cu noua lege, căpitanii, ispravnicii 
în judeţe sunt înlocuiţi cu funcţionari ruşi. Dar ultimele rămăşiţe ale particularităților 
naţionale în viaţa social-politică a Basarabiei au fost anulate la 1874, odată cu trans-
formarea regiunii în gubernie a Imperiului ţarist.

Aceste măsuri urmăreau suprimarea elementelor naţionale şi consolidarea influ-
enţei ruse în Basarabia. O parte componentă a politicii sociale, promovată de auto-
rităţile ţariste, a constituit-o politica de colonizare a Basarabiei cu populaţie de altă 
etnie, decât cea românească. Prin această politică se urmăreau două scopuri esenţia-
le: crearea unui suport social al ţarismului în ţinut, în persoana coloniştilor, şi pe de 
altă parte, diminuarea elementului naţional românesc. 

În acest context, trebuie să menţionăm, că în ajunul anexării Basarabiei, popu-
laţia românească a provinciei alcătuia o majoritate semnificativă (86%), dar în rezul-
tatul unei masive colonizări a ţinutului, ponderea acesteia va înregistra o continuă 
scădere. Potrivit opiniei lui Zamfir Arbore înainte de anexare, în Basarabia locuiau 
nu mai mult de 25-30 mii de locuitori de altă origine, decât cea românească8. Aceeaşi 
opinie o împărtăşeşte şi V. Zelenciuc, care susţine, că „până în secolul al XIX-lea, în 
comparaţie cu numărul locuitorilor băştinaşi ai ţării – moldovenii, greutatea specifi-
că a populaţiei de naţionalitate străină era mică, constituind nu mai mult de 10%” 9.

 Majoritatea românilor era atât de clară în Basarabia, încât practic nu există 
niciun recensământ oficial rusesc care să o dezmintă. Putem menționa, că unani-
mitatea observatorilor, statisticienilor şi călătorilor ruşi şi străini, care au vizitat 
Basarabia, au consemnat zdrobitoarea preponderenţă a românilor în regiune, chiar 
dacă recensămintele nu menţionau întotdeauna expres acest lucru.

Într-o publicaţie rusească din perioada ţaristă, situaţia demografică a Basarabiei 
în primii ani ai anexării este prezentată astfel: „Populaţia rurală era constituită din 
locuitori români autohtoni şi un număr neînsemnat de colonişti bulgari, cu excepţia 
Bugeacului, care era pustiu după evacuarea tătarilor bucegeni. În oraşe, pe lângă 
români, mai locuiau: greci, armeni, evrei şi, parţial, fugari ruşi.”10

Înțelegând că Basarabia are o poziţie favorabilă din punct de vedere strategic, 
guvernul ţarist a căutat să ia măsuri suplimentare pentru a crea în această regiune o 
situaţie mai stabilă. Cu scopul de a-şi consolida poziția socială, el a iniţiat o amplă 

8 Arbore, Z., Basarabia în secolul al XIX-lea, Bucureşti, 1898, p. 95-96.
9 Зеленчук, В. С., Население Бессарабии, Chişinău, 1973, p. 149.
10 Памятная книжка Бессарабской области на 1862 год, Chişinău, 1862, p. 151.
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acţiune de colonizare. În primul rând, era colonizată zona de sud a Basarabiei (Bu-
geacul), deoarece în timpul războiului ruso-turc din 1806-1812 câteva mii de nogai 
au părăsit Bugeacul. Teritoriul rămas pustiu a trecut în posesia statului rus, care a 
inițiat transferări masive de populaţie alogenă în acest teritoriu: bulgari, găgăuzi, 
germani, evrei, greci, polonezi, ruşi etc.

Pentru a stimula afluxul de noi colonişti, administraţia rusă le garantează celor 
sosiţi numeroase privilegii: scutirea de impozite şi alte prestaţii pentru o perioadă de 
10 ani, acordarea unor imense loturi de pământ (între 10 şi 60 desetine), acordarea 
a unor credite avantajoase pe un termen lung, scutirea de încartiruirea trupelor şi de 
serviciul militar pentru o perioadă de 50 ani (pentru etnicii germani pentru totdea-
una), autonomie religioasă şi culturală etc.

La 6 noiembrie 1813, guvernatorul civil interimar al Basarabiei general-maiorul 
I. Hartingh comunica autorităţilor imperiale de la Petersburg, că în Basarabia „lo-
cuiesc moldoveni, armeni, bulgari, sârbi, evrei, ţigani, iar în parte şi ruşi”11. Aceeaşi 
opinie o prezintă şi Petre Kuniţki, autorul primei descrieri a Basarabiei, publicată în 
1813, în care se menţionează, că: „în Basarabia, cu excepţia moldovenilor, care sunt 
băştinaşi, mai locuiau ruşi, ucraineni, bulgari, greci, armeni, ţigani şi evrei”12.

Primele colonizări cu populaţie bulgară şi găgăuză în sudul Basarabiei s-au pro-
dus încă în timpul războiului din 1806-1812. Aceste etnii veneau în Basarabia din 
cauza asupririlor pe care le sufereau din partea turcilor. Astfel, la 26 septembrie 
1813, același generalul Hartingh îi scria cneazului Kurakin: „De la un timp încoace 
au început să vină bulgari cu tot felul de familii şi averi, care, emigrând din posesi-
unile turceşti, doresc să locuiască în Basarabia. Întrucât speră [autorul se referă la 
Alexandr Pini, consulul rus de la Iaşi, n.n.] că emigrarea bulgarilor spre Basarabia 
va continua, îmi cere, cu scopul de a le acorda ajutor, să dispun străjii de la hotar 
să permită trecerea bulgarilor în Basarabia în baza paşapoartelor eliberate de el.”13

Guvernul ţarist le-a acordat bulgarilor stabiliți în 1819 condiţii similare cu cele 
ale germanilor. Cele mai multe colonii au fost înfiinţate în anii 1820-1822. Până în 
1826-1827 găgăuzii şi bulgarii au întemeiat în Basarabia de sud 42 de colonii, care 
numărau 24.404 de locuitori. Primele localităţi fondate de colonişti au fost Beschioz 
(1811), Cazaclia (1812), Baurci (1812) etc.14 Colonizarea Basarabiei cu populaţie 
bulgară şi găgăuză s-a amplificat în perioada şi după terminarea războiului ruso-turc 
din 1828-1829.

Colonizarea Basarabiei cu etnici germani a avut loc în anii 1814-1815. Aceștia 
au venit în provincie din Ducatul Warszawa şi din statele germane Bazern şi Wutem-
berg. Către mijlocul secolului al XIX-lea numărul etnicilor germani atinsese cifra 

11 Poştarencu, D., Contribuţii la istoria modernă a Basarabiei, II, Chişinău, 2009, p. 11.
12 Куницкий, П. Краткое статистическое описание заднестровской области ..., Санкт Петербург, 

1813, p. 13-14.
13 Poştarencu, D., op. cit., p. 12.
14 Nistor, I., Populaţia Basarabiei 1812-1918 // Arhivele pentru ştiinţă şi reformă socială, 1919, nr. 1, 

p. 86-96; nr. 2-3, p. 299-311.
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de 40.000 de persoane. Coloniştii germani erau cei mai privilegiați. Guvernul ţarist 
le-a acordat suplimentar un credit în bani de la 270 până la 700 de ruble pe cap de 
familie, punându-le la dispoziţie câte 60 de desetine de pământ (65 ha) şi scutire de 
toate impozitele pe un termen de 10 ani, precum şi de serviciul militar pe acei care se 
stabileau în Basarabia şi pe urmaşii lor direcţi. Între ani 1814-1842 în sudul Basara-
biei au fost înfiinţate 24 de colonii nemţeşti. Cele 1846 de familii de nemţi dețineau 
către anii 1826-1827 131.480 de desetine (143.313 ha de pământ)15. Coloniştii nemţi 
au adus cu ei multe metode şi tehnici agricole moderne, rase superioare de animale, 
ordine și o bună organizare. Aşezaţi la început în partea de sud a Basarabiei, cu tim-
pul germanii se vor extinde şi în regiunile centrale ale provinciei 16.

Din ducatul Warszawa şi din alte gubernii ruseşti a fost transferată în Basarabia 
şi populaţie evreiască care încerca să se salveze de persecuţiile administraţiei ruseşti. 
Ţarul Nicolae I a emis un Ukaz, prin care se permitea evreilor stabilirea în Basara-
bia, asigurându-le o scutire de orice impozite pe termen de doi ani. Totuşi, coloniştii 
evrei se stabileau mai mult în oraşe, încercările administraţiei ţariste de a întemeia 
colonii eșuând. Cu timpul, cea mai mare parte a comerţului, industriei, a capitaluri-
lor bancare a trecut în mâinile evreilor. Influenţa lor economică era puternică, mai 
ales în regiunile din nordul şi centrul Basarabiei, unde de altfel numărul evreilor era 
mai mare, în 1858 erau 20.000 evrei. Către mijlocul secolului trecut, comunităţile 
evreieşti au construit marea sinagogă din Chişinău, precum şi o şcoală confesională 
şi un spital17.

După lichidarea Secii Zaporojene de pe Nipru, unii cazaci și-au găsit refugiul 
în Dobrogea. După 1812 autoritățile ţariste contribuie la stabilirea acestora în sudul 
Basarabiei. În regiune veneau, în mod spontan, rutenii (ucrainenii) din Podolia, Po-
cuţia. Aceştia s-au stabilit cu traiul îndeosebi în judeţul Hotin. Primele colonizări cu 
populaţie ruteană a judeţului Hotin s-au produs după transformarea acestuia în raia 
turcească (1713). Cu toate acestea, recensământul rusesc de la 1817 atestă populaţia 
românească din judeţ ca fiind în majoritate absolută. 

Cel mai mare aflux de colonişti străini veneau, însă, din guberniile ruseşti, pe 
două căi: în mod organizat şi spontan. Încă la 23 aprilie 1815, Hartingh menţiona 
pentru ministrul poliţiei S. K.Veazmitinov, că timp de un an, „din provincie au fost 
expulzate în guberniile Kiev, Herson, Ekaterinoslav şi alte gubernii, circa 3 000 de 
persoane”18. 

Politica duplicitară a guvernului ţarist referitoare la migraţiile în masă înregis-
trate în Basarabia, este vizibilă inclusiv în tratatele din istoriografia sovietică mol-
dovenească, care menţionează că aceasta a avut un caracter contradictoriu: „pe de 

15 Negruţi, E., Structura demografică a oraşelor şi târgurilor din Moldova 1800-1859 (Contribuţii), 
Iaşi, 1997, p. 85.

16 Ibidem.
17 Poştarencu, D., op. cit., p. 11.
18 Ibidem, p. 19.
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o parte, le poruncea autorităţilor locale să pună capăt prin măsuri de pedepsire adă-
postirea fugarilor, iar aceştia să fie expulzaţi la locurile de trai de mai înainte sau să 
fie recrutaţi, surghiuniţi în Siberia, iar pe de altă parte, nu se permitea deranjarea lor, 
daca s-au stabilit temeinic în Basarabia”19.

În paralel cu stabilirea în provincie a fugarilor din guberniile ruse, autorităţile 
ţariste decid strămutarea organizată, legală a ţăranilor ruşi din guberniile interne ale 
Imperiului. La propunerea guvernatorului M. Voronţov, în 1824, a fost aprobat pro-
iectul de lege, Despre stabilirea în regiunea Basarabia a 20.000 de ţărani de stat din 
guberniile interne 20. Potrivit documentului, fiecărei familii i se dădeau câte 30 dese-
tine de pământ, fiind scutiţi de impozite timp de trei ani. Ca rezultat, țăranii ruşi au 
format circa 100 de localităţi, majoritatea în ţinuturile Akkerman, Bender şi Hotin. 
Strămutând ţăranii din guberniile Rusiei centrale, ţarismul nu urmărea numai scopul 
deznaţionalizării locuitorilor băştinaşi din Basarabia, dar şi cel al slăbirii mişcărilor 
ţărăneşti în guberniile centrale ruseşti.

În realitate, conform estimărilor lui V. Zelenciuc, în Basarabia s-au stabilit cu 
traiul aproape 70.000 de ţărani de stat21. Coloniştii ruşi, sosiţi în Basarabia în mod 
organizat, erau aşezaţi, de regulă, pe imensele domenii obţinute de înalţi demnitari 
ruşi, în special, în sudul provinciei, care duceau o lipsă acută de braţe de muncă. 
O  parte a ţăranilor iobagi ruşi, aduşi în Basarabia în mod organizat erau împroprie-
tăriţi din contul domeniilor statului. Aceştia obţineau câte un lot de 30 desetine de 
pământ şi o scutire de impozite pentru o perioadă de 3 ani, cât şi de serviciul militar 
şi încartiruire. A existat, însă, şi o imigrare spontană în Basarabia a ţăranilor şerbi 
din guberniile ruseşti.

Ca urmare a politicii de colonizare a Basarabiei cu diverse etnii, situaţia demo-
grafică a provinciei s-a schimbat mult în perioada anilor 1812-1897. În primul rând, 
populaţia Basarabiei a crescut într-un ritm mult mai ridicat, în comparaţie cu celelal-
te teritorii ale Imperiului Rus, ajungând să numere în 1856 peste 990.000 locuitori. 
Printre ţinuturile cu o densitate mai mare a locuitorilor figurează Hotin şi Chişinău, 
urmate de Orhei şi Soroca. Această creştere s-a datorat nu atât sporului natural, cât 
mai ales masivelor colonizări efectuate de administraţia rusească. Pentru perioada 
anilor 1837-1857, statisticile oficiale demonstrează că, anual, au fost strămutaţi cu 
traiul aproximativ 21.000 de colonişti străini pe teritoriul dintre Nistru şi Prut. Co-
loniştii aşezaţi în Basarabia au contribuit la valorificarea teritoriului, la dezvoltarea 
economiei şi culturii regiunii, au stabilit relaţii de colaborare cu populaţia băştinaşă. 
Adesea în aceleaşi sate se aşezau atât moldovenii, cât şi reprezentanţii altor etnii 
nou-venite pe aceste meleaguri. În ciuda acestui fapt, nu se poate contesta preponde-
renţa elementului românesc, care reprezenta majoritatea incontestabilă a populaţiei.

19 История Молдавии. Документы и материалы, Chişinău, 1969, tom III, p. II, p. 605.
20 Историческое значение присоединения Бессарабии и левобережного Поднестровья к России, 

Chişinău, 1987, p. 55.
21 Зеленчук, В. С., op. cit., p. 99.
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Această situaţie este confirmată şi de mărturiile călătorilor străini, care vizitează 
Basarabia în perioada ţaristă. De exemplu, istoricul polonez J. Kraszewski consemna 
la 1843, că „Populaţia şi limba dominantă (în Basarabia) sunt româneşti”22.

Câţiva ani mai târziu, inginerul francez de mine, X. Hommaire de Hell, vizitând 
Basarabia, arăta în 1845: „La luarea în posesiune de către Rusia a Basarabiei, 
nogaii… renunţă complet la vechile lor posesiuni, pentru a se retrage dincolo de Du-
năre; nu a mai rămas în Basarabia decât populaţia moldovenească, populaţie creştină 
aparţinând, ca şi ruşii, religiei greceşti”23.

Vizitând Basarabia în anul 1862, călătorul rus Afanasiev-Ciujbinski menţiona 
că: „în afară de departamentul Hotinului, Basarabia era locuită numai de moldoveni, 
care ignorau total limba rusă. Limba lor era foarte apropiată de italiană şi deriva 
din latină. Moldoveanul avea o frumuseţe tipică, fiind un om cu spirit larg şi inima 
sensibilă, dar trăia în condiţii grele, datorită asupririi la care era supus. Afanasiev-
Ciujbinski se revolta de aceea împotriva „autointitulaţilor patrioţi ai poliţiei, care în 
regiunile (Rusiei) unde trăiesc populaţii minoritare propagă limba rusă ca mijloc al 
cnutului şi al pumnului”24. 

Componenţa etnică majoritară a românilor din Basarabia este confirmată şi de 
către ruşi. Astfel, istoricul şi omul politic P. Batiuşkov, un fervent susținător al rusifi-
cării, recunoştea, că „Basarabia este departe de a fi rusească, atât în ceea ce priveşte 
limba, cât şi viaţa ei. În această provincie există mulţi oameni care se uită cu dor 
peste Prut.”25

Caracterul românesc al Basarabiei este expus şi de către academicianul L. Berg: 
„Moldovenii sunt românii care populează Moldova, Basarabia şi părţi din guberniile 
Podolsk şi Herson învecinate cu ea; în număr mic ei locuiesc şi în gubernia Ekateri-
noslav. Ei îşi spun moldovan (la plural moldoveni), iar României îi spun Moldova. 
Faţă de românii din Valahia, sau valahi, se deosebesc prin neînsemnate particularităţi 
dialectale.”26

Deosebit de relevante pentru confirmarea caracterului românesc al Basarabiei 
în perioada ţaristă sunt mărturiile complete ale etnografului rus de Pauly (1862): 
„Valahii, vlahii (moldavii, moldovenii), rumunii, rumânii sau românii sunt un po-
por ieşit în primele secole ale erei noastre din amestecul de daci, romani şi slavi, 
spunea acesta. El e cu totul distinct de vecinii săi slavi şi maghiari… La nord ei se 
învecinează cu rutenii, la est cu ucrainienii propriu-zişi, la sud cu bulgarii, la vest cu 
fraţii lor din Moldova şi la sud-est cu Marea Neagră.” În continuare, autorul susţine, 
că: „Şesul care merge de la valul superior al lui Traian şi până la mare, Bugeacul 

22 Ciobanu, Şt., La Bessarabie. Sa population. Son passé. Sa culture, Bucarest, 1941, p. 15.
23 Pelivan, I., Les droits des Roumains sur la Bessarabie, Paris, 1920, p. 8.
24 Muşat, M., Ardeleanu, I., De la statul geto-dac la statul român unitar, Bucureşti, 1983, p. 405.
25 Alexandrescu, I., Basarabia // „Revista de istorie militară”, Bucureşti, nr. 3/1991, p. 53.
26 Apud, Boldur, A., Istoria Basarabiei, Bucureşti, 1992, p. 492. L. S. Berg, Populaţia Basarabiei, 

componenţa etnică şi numărul, Petrograd, 1923.
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de altădată, căruia în antichitate i se zicea «deşertul get», totdeauna a fost locuit de 
locuitori sălbatici geţi, pecenegi, nogai… Toată partea Basarabiei situată la nord de 
valul superior al lui Traian este locuită în principal de valahi sau români şi de fapt 
n-a fost niciodată o ţară independentă sau măcar separată de celelalte ţări valahe… 
Locuitorii părţii acesteia superioare a Basarabiei sunt aceiaşi români ca şi cei de 
dincolo de Prut; ei vorbesc aceeaşi limbă şi aparţin, ca şi aceştia, aceleiaşi biserici 
ortodoxe greceşti.” Cât priveşte limba vorbită de aceştia, autorul susţine: „Limba 
română vorbită în Basarabia este aceeaşi ca şi în Moldova”. Prin urmare, conchide 
autorul: „Valahii sau moldovenii din Basarabia centrală au rămas în toate privinţele 
extrem de ataşaţi naţionalităţii lor”27.

Aceeaşi opinie exprimă şi A. Zaşciuk, care a efectuat în 1862 un recensământ al 
populaţiei Basarabiei. Cu această ocazie, el prezintă mărturii ample despre populaţia 
spaţiului inclus între Prut şi Nistru. Conform declaraţiilor sale: „Moldovenii formea-
ză majoritatea populaţiei, aproape ¾ din cifra totală. Moldovenii locuiesc de foarte 
mult (timp) în regiunile centrale şi septentrionale ale Basarabiei. Ei pot fi consideraţi 
ca aborigenii acestor regiuni. Moldovenii vorbesc o limbă latină stricată, amestecată 
cu cuvinte slave. Limba lor are o rădăcină latină şi păstrează mai multe particularităţi 
originale ale vechii limbi a romanilor decât italiana.”28 

Aşadar, în pofida politicii de colonizare cu elemente etnice străine şi de dezna-
ţionalizare a românilor din Basarabia, urmărită de autorităţile ţariste pe parcursul 
secolului al XIX-lea, relatările martorilor perioadei consemnează majoritatea nume-
rică a românilor, comparativ cu celelalte etnii conlocuitoare din această provincie. 
Această situaţie este relevantă şi din datele statistice oficiale ale perioadei. Trebuie 
menţionat, însă, că autorităţile ţariste urmăreau evoluţia demografică a populaţiei 
imperiului, îndeosebi, în ceea ce priveşte structura ei socială şi confesională, dar nu 
şi componenta ei etnică, chiar dacă acesta includea un conglomerat de etnii29. Aceas-
tă „deficienţă” a statisticilor demografice imperiale este consemnată şi de Alexei 
Miller, care susţine, că „până la primul război mondial, statistica oficială imperială 
nu a operat cu termenul de etnie”30. Tendinţa autorităţilor ţariste de a nu reflecta 
veridic situaţia demografică a imperiului sub aspectul ei etnic, a determinat anumite 
carenţe reflectate în datele Recensământului imperial din 28 ianuarie 1897, care ră-
mâne, totuşi, izvorul cel mai complet şi mai amplu referitor la situaţia demografică a 
Imperiului Rus la interferenţa secolelor XIX-XX.

Conform acestuia, la această dată, Basarabia avea 1 935 412 locuitori, dintre 
care 293 332 (15,2%) erau concentraţi în oraşe, iar 1 642 080 (84,8%) constituiau 
populaţia rurală. Oraşul Chişinău, care avea 56 734 populaţie de sex masculin şi 

27 Crihan, A., Drepturile românilor asupra Basarabiei după unele surse ruseşti, în: „Basarabia”, Chişinău, 
nr. 11/1991, p. 121-123.

28 Pentru detalii, a se vedea şi: А. Защук, Материалы для географии и статистики России. 
Бессарабская область. Санкт- Петербург, 1892.

29 Poştarencu, D., op. cit., p.20.
30 Миллер, А., Империя Романовых и национализм, Москва, 2006, p. 172.
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51  749 populaţie de sex feminin, în calitate de centru administrativ al Basarabiei, se 
situa pe primul loc31.

Recensământul, care avea la bază drept criteriu determinant limba maternă şi 
nu apar tenenţa etnică, prezintă componenţa etnică a populaţiei Basarabiei, după cum 
urmează:

Tabel 1
Structura etnică a populaţiei Basarabiei conform recensământului din 1897 32

Etnia Populaţie urbană
(%)

Populaţie rurală
(%)

Numărul total al 
populaţiei (%)

Ruşi 24,42 5,12 8,05
Ucraineni 15,75 20,31 19,62
Bieloruşi 0,12 0,13 0,13
Polonezi 2,1 0,34 0,6
Bulgari 3,94 5,58 5,33
Moldoveni 14,16 53,55 47,58
Germani 0,72 3,54 3,11
Ţigani 0,15 0,5 0,45
Evrei 37,18 7,25 11,49
Turci 0,12 3,38 2,88
Alte etnii 1,34 0,3 0,46

Aşadar, analizată după criteriul limbii materne, la sfârşitul secolului al XIX-lea 
populaţia Basarabiei era structurată astfel: moldovenii reprezentau 47,58% din numărul 
total al locuitorilor, fiind urmaţi de ucraineni – 19,62% şi, la o diferenţă mică, de evrei  – 
11,79%. Situaţia este diferită, dacă analizăm coraportul dintre populaţia urbană şi cea 
rurală. Urmărind structura populaţiei urbane, remarcăm că în oraşe un procent mai mare 
îl reprezintă evreii – 37,1%, ruşii – 24,42%, urmaţi de ucraineni  – 15,75% şi abia, în al 
patrulea rând, de români (moldoveni) – 14,16% din numărul total al locuitorilor oraşe-
lor basarabene. Prin opoziţie, structura populaţiei rurale era total diferită de cea urbană: 
moldovenii reprezentau 53,55%, ucrainenii – 20,31%, iar evreii şi ruşii doar câte 7,25% 
şi, respectiv, 5,12% din numărul total al populaţiei rurale.33 Cifrele menţionate ne permit 
să concluzionăm, că în ansamblu, politica de colonizare şi de rusificare a Basarabiei a 
fost intensificată mai mult în mediul urban; satele moldoveneşti îşi păstrează specificul 
naţional pe tot parcursul secolului al XIX-lea. Este foarte semnificativă în acest sens, 
structura etnică a oraşului Chişinău, capitala provinciei. 

31 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. III. Бессарабская губерния, 
Издание Центрального Статистического Комитета Министерства Внутренних Дел, 1905, p. 1.

32 Tabelul a fost elaborat în baza informațiilor prezentate de D. Poştarencu, Contribuţii la istoria 
modernă a Basarabiei, II, Chişinău, 2009, p. 55.

33 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. III. Бессарабская губерния, 
Издание Центрального Статистического Комитета Министерства Внутренних Дел, 1905, p. 1.
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Conform aceluiaşi recensământ, analizând componenţa etnică a populaţiei 
oraşului Chişinău, după criteriul limbii materne, situaţia era următoarea: pe primul 
loc se situau evreii, care reprezentau circa 45,93% (49 829 indivizi) din numărul 
total al locuitorilor oraşului (108 483, pentru comparaţie, în întregul judeţ Chişinău 
evreii reprezentau doar 19,48% din numărul total al populaţiei, ceea ce înseamnă că 
în oraş erau concentraţi cu aproximativ 30% mai mulţi evrei decât în judeţ)34. Aceştia 
erau urmaţi de vorbitorii de limbă rusă (32 722 locuitori, 30,16%, în timp ce în judeţ 
ruşii, ucrainenii şi bieloruşii constituiau doar 13,81% din numărul total al populaţiei) 
şi abia pe locul al treilea se situa populaţia băştinaşă, moldovenii, care constituiau 
17,58% (19 081 locuitori) în oraş şi 62,90% în judeţ. În afara naţionalităţilor deja 
prezentate, în oraşul Chişinău mai locuiau polonezi (2,99%), nemţi (1,17%), bulgari 
(0,85%), precum şi un număr nesemnificativ de armeni (0,34%), greci (0,28%), 
ţigani (0,13%), turci (0,03%) etc.35

Contrastul existent între urbanizarea lentă a populaţiei româneşti, comparativ cu 
celelalte etnii conlocuitoare din Basarabia este evidenţiat şi de N. Babilunga, care men-
ţionează că: „Nivelul scăzut al urbanizării moldovenilor era determinat de procesele de 
migraţiune din secolul al XI-lea, când sporirea contingentului de locuitori orăşeni de-
curgea intens, dar nu atât pe contul afluxului populaţiei rurale a Basarabiei spre oraşe, 
ci mai curând în urma colonizării organizate de guvern şi al celei spontane”36.

Totuşi, în pofida datelor complexe pe care le conţinea, Recensământul imperial 
de la 1897 a fost supus numeroaselor critici din partea cercetătorilor. Încă în 1907, 
V. N. Butovici, care deținea funcția de director al şcolilor din Basarabia, a acumulat 
un bogat material etnografic, publicat în anul 1916, urmărind scopul studierii în con-
tinuare a procesului „românizării rapide a populaţiei ne-moldoveneşti, cu precăde-
re a celei ucrainene”37. În baza materialului statistic acumulat, autorul menţionează 
privind datele înregistrate în timpul recensământului: „Cea de-a patra naţionalitate, 
după număr, o reprezintă ruşii. În realitate, numărul lor este mai mic decât cel pe care 
îl indică recensământul, deoarece împreună cu ei au fost incluse în calcule aproape 
toate persoanele instruite din gubernie care utilizează limba rusă literară”38.

Aceeaşi idee este susţinută de istoricul basarabean Ştefan Ciobanu, care scria cu 
referinţă la această problemă, că autorităţile ruseşti „...îi considerau ruşi pe moldove-
nii care ştiau ruseşte, fiind trecuţi în recensământ la rubrica ruşi”39.

Pe de altă parte, trebuie să ţinem cont de mentalitatea epocii, marcată de tendin-
ţa marilor aristocraţi de a-şi învăţa copii în mod obligatoriu limba rusă, de a urma 
şcoala rusă: „Era ambiţia micilor burjui de a înnobila pe această cale o odraslă, de a 
face din odorul lor o barişnia desăvârşită... Am înţeles de ce aud pretutindeni, pe uliţi 

34 Ibidem, p. 2-3.
35 Ibidem.
36 Бабилунга, Н., Национальный состав городского населения Бессарабии, p. 25.
37 В. Н. Бутович, Материалы для этнографической карты Бессарабской губернии, Киев, 1916, p.  3.
38 Ibidem, p. 23.
39 Şt. Ciobanu, Basarabia. Populaţia, istoria, cultura, Bucureşti-Chişinău, 1992, p. 31.
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tineretul vorbind această dulce limbă... Stăpânirea întreprinse cu viclenie rusificarea 
mamelor...”40. 

În studiul lui S. Bruk şi V. Kabuzan, referitor la componența etnică a populaţiei 
Rusiei de la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, autorii subli-
niază, că în timp ce Recensământul din 1897 a stabilit cu exactitate suficientă numărul 
populaţiei, aceasta nu se poate spune despre componenţa structurii etnice. În viziunea 
acestor autori nu a fost corect ca indiciu de determinare a identităţii etniei, numai ale-
gerea limbii materne, deoarece „în condiţiile evoluării proceselor de asimilare, înstrăi-
narea de propria naţionalitate începe odată cu dezicerea de limba maternă”41. 

În aceeaşi ordine de idei, istoricul D. Poştarencu face o analiză detaliată a date-
lor recensământului din 1897 şi conchide, că datele referitoare la structura etnică a 
populaţiei „doar cu mari rezerve pot fi utilizate”42. 

Chiar dacă datele recensământului de la 1897 sunt deja „învechite, – potrivit afir-
maţiei lui A. Boldur, – totuşi le putem socoti caracteristice pentru a evidenţia eşecul 
complet al politicii ruseşti de rusificare şi de alogenizare a acestei provincii”43.

Caracterul compact al populaţiei româneşti, ca şi aspiraţiile sale de unitate româ-
nească, sunt evidente la începutul secolului al XX-lea, fiind subliniate şi de L.  Casso, 
care scria: „Populația rurală de la aceste graniţe aproape că nu s-a schimbat în cursul 
ultimului secol. Găsim aici aceleaşi trăsături de caracter naţional ca şi la moldovenii 
care locuiesc în afara frontierelor imperiului”. De altfel, spunea L. Casso, Basarabia 
nu era „decât o îngustă fâşie de pământ, nereprezentând decât o simplă amintire a 
visurilor şi planurilor (orientale) irealizabile”44.

Aceeaşi opinie o prezenta şi generalul A. Kuropatkin, ministrul de război al im-
periului, care constata în 1910, că: „Poporul român din Basarabia anexată acum o sută 
de ani, azi încă trăieşte izolat la marginea populaţiei ruseşti”. Dar, continua generalul 
Kuropatkin, în viitor „unirea poporului român, fie pe cale paşnică, fie în urma unui 
război, este inevitabilă.”45

În pofida eforturilor autorităţilor imperiale de a rusifica provincia, numărul po-
pulaţiei de etnie rusă din Basarabia rămâne nesemnificativ şi la începutul secolului 
al XX-lea. În 1910, geograful Semionov-Tean-Şanski arăta: „În Basarabia, în afara 
micilor negustori ambulanţi… populaţia rurală moscovită (velicorusă) se află în mi-
noritate… Totuşi, populaţia permanentă velicorusă de rit vechi nu formează în Basa-
rabia mai mult de 1,5% din totalul populaţiei.”46

40 M. Sadoveanu, Drumuri basarabene, Bucureşti-Chişinău, 1992, p. 34.
41 С. И. Брук, В. М. Кабузан, Динамика и этнический состав населения России в эпоху империализма 

(конец XIX в – 1917 г.), în „История СССР”, nr. 3, 1980, p. 90.
42 D. Poştarencu, Componenţa etnică şi nivelul de instruire al populaţiei urbane din Basarabia // „Revista 

de Istorie a Moldovei”, nr. 3, Chişinău, 2004, p. 52.
43 Boldur, A., Istoria Basarabiei, Bucureşti, 1992, p. 495.
44 Muşat, M., Ardeleanu, I., România după Marea Unire, vol. II, partea I, Bucureşti, 1986, p. 145.
45 Ciobanu, Şt., op. cit., p. 13.
46 Pelivan, I., op. cit., p. 27.
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Aşadar, încercările de deznaţionalizare a Basarabiei au fost zadarnice, deoare-
ce românii nu erau numai cei mai mulţi, ci şi cei mai vechi locuitori ai Basarabiei. 
Aceasta reiese şi din afirmaţia lui N. Laşkov, care susţinea în 1912, că: „Cea mai 
veche populaţie a Basarabiei este cea moldovenească; potrivit datelor oficiale, ea 
reprezintă 48%, dar în realitate 70% din totalul populaţiei”47.

Concepţiile istoricilor ruşi sunt completate de afirmaţia geografului francez 
Emmanuel de Martonne, care vizitând Basarabia, susţinea în 1919: „Totul indică 
o ţară locuită de secole şi această ţară este pur românească… îndată ce am intrat 
în Basarabia, am regăsit bogatele costume femeiești româneşti şi câţiva bătrâni cu 
barba căruntă, purtând cojoc şi căciulă. Aceşti oameni buni au statura înaltă, trăsături 
regulate, aerul deschis şi sincer al ţăranului din dealurile subcarpatice. Cu toţii se 
numesc, în mod invariabil, moldoveni.”48 În acelaşi context, autorul aprecia, că pro-
vincia „este locuită de o populaţie pestriţă, unde mariajele interetnice trebuie să fie 
des întâlnite, iar noţiunea de rasă (naţionalitate) are un termen nedesluşit”, de vreme 
ce o persoană care se declară drept găgăuz se aseamănă mai mult cu un malorus, un 
bulgar – cu un român din Muntenia, iar un rus declarat nu era altceva decât o persoa-
nă a cărui tată era moldovean şi mama sa – bulgăroaică49.

Prin urmare, analiza datelor statistice ale structurii populaţiei Basarabiei sub ra-
port etnic, a evoluat pe parcursul secolului al XIX-lea, după cum urmează:

Tabel 2
Evoluţia etnică a populaţiei Basarabiei pe parcursul secolului al XIX-lea 50

Naţionalităţi

1817
(date expuse de 

I.  Nistor)

1861
(date expuse de 

A.  Zaşciuc)

1871
(date expuse de 
N.  Oberucev)

Recensământul 
imperial din 

28  ianuarie 1897
Mii loc. % Mii loc. % Mii loc. % Mii, loc. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Moldoveni 
(români) 419 240 86,8 600 000 65,6 692 000 67,4 920 919 47,58

Ruteni 30 000 6,2 120 000 13,1
162 200 15,8

379 698 19,75
Lipoveni 6 000 1,2 6 000 0,7
Ruşi – – 20 000 2,2 155 774 8,05
Bulgari 1 205 0,25 48 216 5,3 25 600 2,5 103 225 5,33
Germani – – 24 160 2,6 33 500 3,5 60 206 3,11

47 Alexandrescu, I., op. cit., p. 53.
48 Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie, Tomul XXXVII, 1916-1918, Bucureşti, 1919, 

articol publicat iniţial în ziarul Journal des debats. A se vedea şi: E. de Martonne What I have seen 
in Bessarabia, Paris, Imprimérie des Arts et des Sports, 1919, p. 9-10.

49 Ibidem, p. 9-10.
50 Tabelul a fost realizat în baza datelor expuse de: I. Nistor, Istoria Basarabiei, p. 203, A. Boldur, 

Istoria Basarabiei, p. 493, D. Poştarencu, Contribuţii la istoria modernă a Basarabiei, II, p. 25, 43, 55.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Evrei 19 130 4,0 78 750 8,6 93 500 9,1 228 18 11,79
Greci 3 200 0,7 – – – – 2 737

4,39

Armeni 2 650 0,6 – – – – 2 080
Găgăuzi 1 205 0,25 – – – – –
Ţigani – – 11 490 1,2 – – 8 636
Alte etnii – – 6 063 0,7 17 100 1,7 62 273

Total 482 630 100% 914 679 100% 1 023 900 100% 1 935 412 100%

Recensământul imperial din1897, care s-a extins şi asupra Basarabiei, le-a dat 
ocazie autorităţilor ruse să aplice toate metodele posibile pentru formarea unei ima-
gini denaturate a provinciei, mult mai rusească decât era aceasta în realitate. Ca 
urmare, au fost înregistraţi drept ruşi, toţi cei care cunoşteau cât de cât limba autori-
tăţilor. Acest procedeu este confirmat şi de N. Babilunga, care a subliniat, că recen-
sământul din 1897 a ţinut cont doar de aspectul lingvistic, iar populaţia urbană, care 
activa în diferite instituţii, unde limba uzuală era rusa, „a fost trecută la categoria 
ruşilor”51. 

Prin acest original procedeu, românii „scădeau” la 47,6%, dar realitatea era cu 
totul alta. De altfel, recensământul din 1897 a fost infirmat chiar şi de datele pu-
blicate de departamentul militar, potrivit cărora în Basarabia în 1900 românii erau 
52%.52 Demn de menţionat este, în acest context, numărul etnicilor ruşi şi ucrainieni 
prezentat de acelaşi recensăminte. Conform tuturor mărturiilor consemnate, numărul 
ruşilor propriu-zişi în Basarabia a rămas întotdeauna extrem de mic, însă, pentru a 
crea impresia existenţei unei populaţii mult mai numeroase, etnicii ruşi şi ucraineni 
sunt calculaţi împreună.

Analizând situaţia demografică în Basarabia, putem concluziona, că structura 
etnică a populaţiei înainte de anexare este reprezentată de elementul românesc, net 
superior din punct de vedere numeric celorlalte etnii, întâlnite îndeosebi, în mediul 
urban. Prin anexarea de la 1812 şi prin promovarea unei politici aspre de colonizare 
a Basarabiei cu elemente etnice străine, care urmăreau intensificarea procesului de 
deznaţionalizare şi de rusificare a populaţiei autohtone româneşti, dar şi crearea unor 
privilegii pentru coloniştii străini, autorităţile ţariste au reuşit să-şi consolideze do-
minaţia în această parte geopolitică a Balcanilor. Totuşi, în pofida politicii etno-ling-
vistice urmărită de guvernarea ţaristă, populaţia băştinaşă, inclusiv intelectualitatea, 
o parte din nobilimea moldovenească, preoţi, toate forţele progresiste ale societăţii 
basarabene au rezistat contra violenţei administraţiei coloniale ruse, au luptat pentru 
eliberare naţională a Basarabiei. Mişcarea unionistă, care a luat naştere imediat după 

51 Babilunga, N., op. cit., p. 24.
52 Formarea naţiei burgheze moldoveneşti, Chişinău, 1985, p. 36.
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1812, s-a manifestat în toate domeniile vieţii sociale, economice, politice şi culturale 
timp de peste 100 de ani. Idealurile acesteia vor fi realizate prin Actul Unirii din 
27  martie 1918.

ETNO-DEMOGRAPHIC POLICIES AN TRANSFORMATIONS
IN TSARIST BESSARABIA DURING THE 19th CENTURY

The study presents the analysis of the demographic evolution in Bessarabia af-
ter the annexation and towards the end of the 19th century, based on the data of the 
Imperial Census from 1897. After the annexation to the Russian Empire, Bessara-
bia was subjected to an intense process of denationalization and colonization with 
foreign elements. This process was complemented by the policy of Russification 
pursued by the tsarist authorities through administrative institutions, education and 
the church. The ethnic structure of the population is represented by the Romanian 
element, clearly superior in numerical point of view to the other ethnic groups, 
encountered especially in the urban environment. By promoting a harsh policy of 
colonizing Bessarabia with foreign ethnic elements, which aimed to intensify the 
process of denationalization and Russification of the Romanian native population, 
but also to create privileges for foreign settlers, the tsarist authorities managed to 
strengthen domination in this geopolitical part of the Balkans. However, despite the 
ethno-linguistic policy pursued by the tsarist government, the native population, in-
cluding the intellectuals, part of the Moldovan nobility, priests, all progressive forces 
of Bessarabian society resisted the violence of the Russian colonial administration, 
fought for the national liberation of Bessarabia. The changes in the ethnic composi-
tion of Bessarabia as a result of the denationalization policy pursued by the Russian 
authorities are an important aspect of the demographic evolution of this Romanian 
province during 1812-1918, the consequences of which are felt so far.

Keywords: Bessarabia, annexation, denationalization, colonization, Imperial 
Census from 1897.
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Viorel BOLDUMA

TENTATIVE DE EMIGRARE A POPULAŢIEI
DIN JUDEŢUL BENDER ÎN EXTREMUL ORIENT

ÎN ANII 1894–1895

Din momentul anexării Basarabiei la Imperiul Rus, în 1812, interesul pentru 
istoria provinciei, în general, şi pentru problemele majore ce ţin de politica social-
economică a ţarismului, la periferiile naţionale ale Imperiului, în special, constituie 
un subiect actual şi necesar de cercetare.

Subiectul pus în discuţie are tangenţă cu înţelegerea problemelor majore legate 
de aplicarea în Basarabia a politicii de colonizare, reformei agrare din 14 iulie 1868 şi 
efectele ei asupra diferitor categorii de ţărani din Basarabia. În acest context, vom ana-
liza migraţia populaţiei din Basarabia în Extremul Orient, prin prisma acestor aspecte, 
luând ca bază documente care n-au fost puse în circuitul ştiinţific până în prezent. 

Astfel, după anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus, o parte a populaţiei a 
fost forţată să emigreze peste Prut, în Principatul Moldovei, de teama transformării 
ţăranilor liberi în ţărani iobagi1. Situaţia economică a ţăranilor s-a înrăutăţit şi mai 
mult odată cu implementarea politicii de colonizare, cu populaţie alogenă (bulgari, 
găgăuzi, germani, elveţieni, evrei etc.), care s-a bucurat de diverse înlesniri şi pri-
vilegii din partea autorităţilor imperiale, la începutul secolului al XIX-lea.

Problema emigraţiei2 populaţiei din Basarabia în Caucaz, Crimeea, nordul Mării 
Negre şi Extremul Orient/Siberia a fost elucidată sporadic atât în literatura de speciali-
tate în perioada ţaristă3, celor sovietică, rusă şi moldovenească4, cât şi în literatura de 
specialitate din Republica Moldova5. 

1 D. Poştarencu, Exodul populaţiei peste Prut după anexarea Basarabiei la Imperiul Rus. În: „Revista de 
istorie a Moldovei”, nr. 1-2, Chişinău, 2003, p. 93-99; V. Tomuleţ, Exodul populaţiei din Basarabia în 
Moldova de peste Prut (anii 1812-1828). În: „Revista de Istorie a Moldovei”, nr. 2, Chişinău, 2012, p. 55-78. 

2 Migraţiune/emigraţiune de populaţie – deplasarea în masă, de pe un teritoriu pe altul, dintr-o regiune 
în alta, a unor popoare sau a unor grupuri de populaţie, determinată de diverşi factori: economici, 
sociali, politici, confesionali etc. În legătură cu anexarea Basarabiei la imperiul Rus, pot fi delimitate 
mai multe tipuri de migraţie: 1. migraţia spontană a populaţiei, care se petrecea în taină, fără acordul 
şi susţinerea instituţiilor guvernamentale; 2. migraţia organizată, susţinută de administraţia imperială 
sau regională; 3. migraţia, sau colonizarea, moşierească (В. Зеленчук, Население Бессарабии и 
Поднестровья в XIX в. (Этнические и социально-демографические процессы), Ed. Штиинца, 
Кишинев, 1979, c. 114-115).

3 П. Батюшков, Бессарабия. Историческое описание, СПб., 1892, c. 15-161; П. Крушеван, 
Бессарабия. Географический, исторический, статистический, экономический, этнографический, 
литературный справочник. Москва, 1903, c. 41-71; Н. Лашков, Бессарабия – к столетию 
присоединения к России 1812-1912 гг. Географический и историко-статистический обзор 
состояния края, Кишинев, 1912, c. 2-63.



463

În pofida acestui fapt, mai multe aspecte ale subiectului pus în discuţie au con-
tinuat să rămână neelucidate (antecedentele şi consecinţele reformelor agrare din 
1868; procesele sociale din satul basarabean după reformă; migrările populaţiei în 
afara guberniei etc.), necesitând o abordare specială şi detaliată, iar altele au fost 
cercetate tendenţios şi unilateral (tulburările ţărăneşti în anii implementării refor-
melor agrare şi în perioada post-reformă etc.), sub impactul factorilor ideologici, 
necesitând o reexaminare, o abordare critică şi obiectivă, în baza unor noi izvoare 
inedite, ceea ce ne permite să punem în discuţie tema dată.

Documentele depozitate în Arhiva Naţională a Republicii Moldova (Fondul 2, 
Cancelaria guvernatorului Basarabiei şi Fondul 8, Oficiul gubernial pe probleme 
ţărăneşti din Basarabia) ne oferă posibilitatea să afirmăm că primele manifestări 
ale emigraţiei populaţiei din Basarabia s-au produs încă în anii ’40 ai secolului al 
XIX- lea, atunci când sunt atestate primele cereri ale populaţiei din provincie de a 
emigra în Crimeea şi Caucaz6. Asemenea cereri au urmat să parvină în anii 1860 şi 
1861 de la ţăranii din judeţele Hotin, Bălţi şi Chişinău7.

Analiza documentelor edite, supuse reevaluării, şi a celor inedite, de arhivă, 
ne permite să constatăm că odată cu aplicarea în Basarabia a reformei agrare din 
14  iulie 1868, care a agravat şi mai mult situaţia economică a ţărănimii, insuficienţa 
de pământ, dar şi secetele frecvente şi creşterea impozitelor, a constituit cauzele 
principale care au generat emigrarea populaţiei din Basarabia în Caucaz, Crimeea, 
nordul Mării Negre, Extremul Orient /Siberia.

Amintim, că, în baza Regulamentului din 14 iulie 1868, suprafaţa lotului de 
împro prietărire a variat între 8 şi 13,5 desetine, sau, în medie, ţăranii au primit câte 

4 Istoria RSS Moldoveneşti din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, Ed. Știința, Chişinău 
1984, p.  208-235; И. Анцупов, Государственная деревня Бессарабии (1812-1870), Ed. Картя 
Молдовеняскэ, Кишинев, 1966 passim; Я. Гросул, Крестьянская реформа 1868 г. и ее особенности. 
În: «Ученые Записки Кишиневского Государственного Университета», т. II (Кишинев, 1949), 
c.  79-115; Я. Гросул, Крестьяне Бессарабии (1812-1861 гг.), Ed. Государственное издательство 
Молдавии, Кишинев, 1956, c.  37-104; Я. Гросул, И. Будак, Крестьянская реформа 60-70 годов 
XIX века в Бессарабии, Ed. Государственное издательство Молдавии, Кишинев, 1956, c.  92-96; 
Я. Гросул, И. Будак, Очерки истории народного хозяйства Бессарабии (1861-1905), Ed. Картя 
Молдовеняскэ, Кишинев, 1972, c.  330-350; В. Зеленчук, Население Бессарабии и Поднестровья 
в XIX в. (Этнические и социально-демографические процессы), Ed. Штиинца, Кишинев, 1979, c.  121.

5 N. Ciubotaru, Fenomenul migraţiei ţăranilor basarabeni în regiunile îndepărtate ale Rusiei în secolul 
XIX – încep. secolului XX. În: Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi modernizării învăţământului, 
Vol. 3, Chişinău 2012, p. 58-64; I. Jarcuţchi, Unele considerente privind migrarea ţăranilor din 
judeţul Tiraspol în Siberia la finele secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX- lea. În: „Revista 
de Istorie a Moldovei”, nr. 4, Chişinău 2005, p. 96-109; V. Scutelnic, Migraţiunea ţăranilor din 
Basarabia în Caucaz, Kuban, Siberia şi Extremul Orient (a doua jumătate a secolului al XIX- lea  – 
începutul secolului al XX-lea). În: „Destin Românesc”, nr. 3-4, Chişinău, 2007, p. 115-132; V.  Tomuleţ, 
Basarabia în epoca modernă (1812-1918) (Instituţii, regulamente, termeni), ediţia a III-a, revăzută şi 
adăugită, Ed. „Tipo Moldova”, Iaşi, 2014, passim.

6 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (ANRM), F. 2, inv. 1, d. 1860, f. 1-6; ANRM, F. 2, inv. 1, 
d.  1841, f. 1-24.

7 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 7142, f. 6-7, 9-10.
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7,39 desetine. Mărimea lotului depindea de aşezarea geografică şi fertilitatea solului. 
Pentru judeţele Hotin, Soroca, Chişinău şi Bender au fost stabilite două categorii de 
loturi, iar pentru judeţele Iaşi, Orhei şi Akkerman – o singură categorie. Cele mai 
mari loturi de pământ au primit ţăranii din judeţul Bender – 10,5-11,5 desetine8 şi din 
judeţul Akkerman – 13,5 desetine, iar cele mai mici loturi (8-8,5 desetine) – ţăranii 
din judeţul Hotin9. După aplicarea reformei agrare, situaţia majorităţii ţăranilor a 
rămas practic neschimbată, ba în unele judeţe s-a înrăutăţit cu mult. Nu toţi ţăranii au 
primit pământul potrivit legii. În general, peste 100 000 ţărani din Basarabia aveau 
cel mult câte un hectar de pământ în proprietate, 200 000 de ţărani dețineau câte 
3,5  hectare, numai 150 000 peste 8 hectare de pământ10.

Menţionăm că încercări de emigrare a populaţiei în Extremul Orient au fost şi 
anterior. Astfel, într-un raport adresat guvernatorului Basarabiei din 23 februarie 1861 
ispravnicul judeţului Chişinău, Botean, scria că, printre locuitorii plasei Hânceşti, sate-
le Logăneşti, Pulbereni, Stolniceni, Spărieţi, este lansat zvonul precum că guvernul ţa-
rist îndeamnă ţăranii să emigreze în Crimeea, Caucaz şi în regiunea Amur. Ispravnicul 
menţiona că acest zvon este lansat de fostul funcţionar de birou Evsevi Hrşjonstovski, 
stabilit la Chişinău din gubernia Podolia. Totodată, un ex-funcţionar rus din oraşul 
Hotin, Kubarkin, este învinuit că instigă, prin promisiuni false, ţăranii satelor Babin şi 
Rucşin, din judeţul Hotin, să-şi vândă averea şi să emigreze în Crimeea, Amur11. 

Izvoarele confirmă că, până în anii ’90 ai secolului al XIX-lea, direcţia principală 
de emigrare a ţăranilor a fost Crimeea şi Caucaz, care geografic erau cele mai aproape 
de Basarabia12. 

Odată cu adoptarea legii din 13 iulie 1889 Despre migrarea locuitorilor rurali şi 
mici-burghezilor pe pământurile domeniale13, procesele migraţioniste din Basarabia 

8 Desetină (desetină de stat) – măsură a suprafeţei în Rusia, egală cu 2400 de stânjeni pătraţi 
(1,09  hectare) sau cu 240 de stânjeni în lungime şi 10 în lăţime. Stânjenul este egal cu 3 arşini. Un 
stânjen pătrat este egal cu 3 arşini în lungime, 3 arşini în lăţime şi 3 arşini în înălţime. Desetina 
ca măsură a suprafeţei a fost introdusă în Basarabia după lichidarea unităţilor de măsură româneşti  – 
falcea, prăjina, pasul, palma etc. potrivit Regulamentului despre ţărani sau agricultorii liberi în Basarabia 
din 24  ianuarie 1834 (V. Tomuleţ, Basarabia în epoca modernă (1812-1918) (Instituţii, regulamente, 
termeni), p. 279).

9 Я. Гросул, И Будак, Крестьянская реформа 60-70 годов XIX века в Бессарабии, p. 60, 198-222; 
V. Tomuleţ, Basarabia în epoca modernă (1812-1918), p. 502-503; V. Scutelnic, Regulamentul despre 
relaţiile agrare ale ţăranilor regiunii Basarabia. În: Revista de istorie a Moldovei, nr. 1, Chişinău, 
2007, p. 60-78.

10 Șt. Purici, Istoria Basarabiei, Ed. Semne, Bucureşti, 2011, p. 104-105.
11 История Молдавии. Документы и материалы. Т. 4: Положение крестьян и общественное 

движение в Бессарабии (1861-1895 годы) / Сост.: I. Г. Будак; Под ред. : Я. Г. Гросула (отв. ред.) 
и др., Ed. Картя Молдовеняскэ, Кишинев, 1964, p. 18-20.

12 ANRM, F. 2, inv. 1, d. 8633, f. 18-18 verso, 21, 45, 65-65 verso, f. 69; ANRM, F. 2, inv. 1, d. 8662, 
f. 16-16 verso, 44-48, 51-52; ANRM, F.8, inv. 2, d. 2087, f. 16, 20-29, 31-36; V. Bolduma, Emigrația 
populației din Basarabia în Caucaz, Crimeea și nordul Mării Negre (anii ’70-’90 ai secolului al 
XIX-lea). În: Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Anuarul Muzeului Național de Arheologie și Istorie a 
Moldovei. Serie nouă. Vol. XIV [XXIX], nr. 2, Chișinău, 2020, pp. 185-200.

13 Полное собрание законов Российской империи. (ПСЗРИ), Собр. третье. Т. IX. 1889. № 6198, СПб., 
1891, c. 535-538.
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cresc atât în intensitate, cât şi se diversifică geografic, în evidenţă ieşind Siberia/
Extremul Orient. 

Un impuls ce i-a determinat pe ţăranii din Basarabia să emigreze, a fost şi mor-
talitatea înaltă din această perioadă. Anul 1892 poate fi considerat culminant în 
privinţa mortalităţii, în ambele medii de trai înregistrându-se 63 235 de decese. Din 
cauza bolilor molipsitoare, au decedat 5 592 de locuitori ai Basarabiei, cei mai mulți 
dintre care (1 754 sau 31,4%, inclusiv 722 sau 41,1%, din orașe) au pierit de holeră, 
această molimă bântuind din luna august până la sfârșitul anului in toate județele 
provinciei. La creşterea numărului de decese au contribuit şi recoltele proaste din anii 
anteriori, care au influenţat asupra situaţiei economice a locuitorilor şi au provocat, 
în perioada premergătoare epidemiei de holeră, slăbirea puterii vitale a populaţiei. 
După dispariţia unor cauze generatoare ale crizei de mortalitate, numărul deceselor, 
pană la sfârşitul secolului al XIX-lea, a fost într-o uşoară scădere. Cu o cotă mai 
înaltă se evidenţiază în anul 1896, când au încetat din viaţă 52 106 de persoane, 
cazurile de deces mai frecvente, faţă de anii anteriori şi ulteriori, producându-se în 
mediul rural (44 232 de oameni)14.

Pentru a reglementa emigrarea populaţiei, autorităţile imperiale, în dependenţă 
de regiune, au emis un şir de regulamente. 

Astfel, la 8 noiembrie 1860 a fost adoptat Regulamentul privind popularea 
pământurilor aflate în posesiune din Crimeea de către imigranţi străini. 

Conforma acestui Regulament, emigranţii se bucurau de un şir de privilegii, 
printre care scutirea de serviciu militar pe viaţă şi impozite pe un termen între 5 şi 
20 de ani15.

Emigrarea populaţiei în Caucaz se realiza în conformitate cu Regulamentul din 
10 mai 1862 privind aşezarea în faţa de vest muntoasă caucaziană a cazacilor din 
Kuban şi alţi imigranţi din Rusia’’16 iar emigraţia populaţiei în districtul Cernomorsk, 
era reglementată prin Regulamentul privind popularea districtului Mării Negre şi 
gestionarea acestuia din 10 martie 1866 17.

În vederea realizării procesului de emigrare a populaţiei în regiunea Amur 
şi Primoria (Extremul Orient), autorităţile ţariste au emis Regulamentul privind 
aşezarea ruşilor şi străinilor în regiunile Primoria şi Amur ale Siberiei de Est 18. 
Legea respectivă, adoptată la 20 martie 1861 pentru o perioadă de 20 de ani, a fost 
prelungită cu anumite completări în anul 1882, pentru o perioade de încă 10 ani19, 
apoi în anul 1892 iar cu 10 ani20. 

14 D. Poştarencu, Mişcarea natural a populaţiei basarabene în perioada ţaristă. În: „Revista de Istorie 
a Moldovei”, nr. 4, Chişinău, 2013, p. 21.

15 ПСЗРИ, Собр. II, т. XXXV. 1860, oтд. второе, № 36298, СПб., 1862, с. 224-226.
16 ПСЗРИ, Собр. II, т. XXXVII, 1862, отд. первое, № 58256, СПб., 1865, с. 406-425.
17 ПСЗРИ, Собр. II, т. XLI , 1868, отд. первое, № 45093, СПб., 1868, с. 237-241.
18 ПСЗРИ, Собр. II, т. XXXVI. 1861, oтд. первое, № 36928, СПб.,1863, c. 682-685.
19 ПСЗРИ, Собр. III, т. XXXVI. 1882, oтд. третие, № 633, СПб.,1886, c. 26-27.
20 ПСЗРИ, Собр. III, т. II, 1892, № 8755, СПб., 1895, c. 477-478.
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Prin urmare, scopul autorităţilor imperiale era de a popula şi valorifica aceste 
pământuri anexate şi a crea o bază socială solidă, formată din populaţie preponde-
rentă de origine slavă, similar cum a procedat în Basarabia, după anexarea acesteia 
la Rusia. 

Documentele depozitate în Arhiva Naţională a Republicii Moldova21, fondul 329, 
inventarul 3, ne oferă posibilitatea să afirmăm că, în perioada 1894-1895, un număr 
mare de cereri ale ţăranilor de a emigra în regiunea Amur şi Primoria, parvin din 
judeţul Bender.

Documentele incluse în aceste dosare/fond, reprezintă corespondenţa dintre 
auto rităţile ţariste /centrale şi funcţionarii locali din Basarabia cu privire la cererile /
tentative de emigrare a ţăranilor, pe pământurile statului, din judeţele Basarabiei, 
inclusiv din inclusiv din judeţul Bender, în Extremul Orient.

Totodată dosarele conţin listele ţăranilor dornici să emigreze, starea economică 
a acestora, cauzele emigrării, precum şi încercările autorităţilor locale de a regle-
men ta acest proces. 

În perioada anilor 1894-1895 în vederea emigrării în regiunea Amur / Primoria 
s-au adresat un număr mare de locuitori ai judeţului Bender.

Drept motiv pentru emigrare, ţăranii/mic-burghezii indicau în cerere lipsa acută 
de pământ şi arenda foarte scumpă a pământului agricol (10-15 ruble, constituind 
arenda unei desetine de pământ pe an), seceta frecventă.

Astfel, la 29 aprilie 1894, țăranul Petru Ciobanu, locuitor al satului Speea, s-au 
adresat către guvernatorul Basarabiei de a i se permite să emigreze în regiunea Pri-
moria. În cerere, acesta indică drept motiv lipsa terenului arabil, condițiile grele de 
trai, respectiv unica șansă în redresarea situației sale materiale o vedea în emigrarea 
în regiunea indicată. Însă din cauza lipsei mijloacelor financiare pentru emigrare, 
în urma examinării situații financiare a acestuia de către autorități, a primit refuz. 
Refuzul, era explicat prin faptul că în conformitate cu legislaţiei în vigoare, ţăranii 
trebuiau să se deplaseze în regiunea indicată pe cont propriu. Totodată, guvernatorul 
Basarabiei în adresarea sa către Ispravnicul de județ, atenționează faptul, că au fost 
cazuri când țăranii, ajunși la destinație, din cauza lipsei de mijloace financiare, făceau 
cale întoarsă, din care cauză se insistă pe respectarea legislației22. 

Acelaşi răspuns la data de 10 iulie 1895, țăranii, Ion Moisei, Victor Balan, Iakob 
Trocin, ce reprezentau interesele a grupului compus din 26 familii, locuitori ai sate-
lor Tănătari, Ceramurza, Cantemir, Sturzovka, Alexeievka, Scrivanovka, Caprior, 
la cererea depusă la 10 aprilie 1895, în care cereau să li se permită să emigreze în 
regiunea Primoria din contul statului23.

Din aceleași motive a fost respinsă la 6 iunie 1895 și cererile pentru emigra re, 
depuse la 25 aprilie 1895, de către Gheorghe Lemny-Machidon, care reprezenta inte-

21 A se vedea: ANRM, Fondul 329, Oficiul gubernial din Basarabia.
22 ANRM, F. 329, inv. 3, d. 142, f. 1-5.
23 ANRM, F. 329, inv. 3, d. 202, f. 1-35.
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resele a 20 de familii din localitatea Saiț. Autoritățile au motivat refuzul pentru Ghe-
orghe Lemny-Machidon, din cauza că acesta era din categoria ,,cetățenilor de onoare” 
cărora nu le era permisă emigrare, iar celelalte 20 de familii din cauza insu ficienței re-
surselor financiare pentru emigrarea în regiunea indicată24, respectiv țăranilor Grigorie 
Dzigonovski și Alexandr Ovseanikov, ce reprezentau interesele a 58 familii din satul 
Iurovka la 10 august 1895, în urma cererii depuse la 24 iulie 1895. Menționăm că acest 
grup a mai depus cerere și la 4 martie 1895 și a fost res pins la 15 aprilie 1895. Drept 
motiv pentru emigrare, se invoca faptul că, din cauza insuficienței terenului agricol 
și anilor secetoți numai au resurse suficiente pentru întreținerea familiilor sale. Drept 
ieșire din această situație precară, era emigrarea în regiunea Amur/Primoria25.

Insuficiența de pământ și creșterea demografică au simțit-o și coloniștii ger mani 
din Basarabia. Astfel, la 13 aprilie 1895 au depus cerere de emigrare în regiunea 
Primoria din contul statului locuitorii coloniei germane Nikolaevka Nouă: Wilhelm 
Scherder, Anton Klear și Gottlieb Ulrich. La data de 23 mai 1895 aceștia au primit 
refuz, deoarece emigrarea se permitea numai pe contul propriu a acestora26.

Alte 12 familii, reprezentați de Ivan Dobrovolski, Grigorie Turcaci, Ignat Maxi-
mov, locuitori ai satului Gangura, au depus cerere la 6 august 1895 pentru a li se 
per mite să emigreze din contul statului în regiunea Amur. Din cererea depusă, aflăm 
că aceștia erau etnici ruș,i care s-au strămutat de la sudul Basarabiei în localitatea 
indicată, după ce județețe sudice (Ismail, Bolgrad Cahul), după războiul Crimeii 
(1853-1856), au revenit în componența Principatului Moldovei. Ei menționau că 
autoritățile le-au promis încă când s-au așezat în satul Gangura, că li se vor repartiza 
teren agricol din domeniul statului. Dar, aceasta promisiune a rămas neîndeplinită, 
din care cauză sunt nevoiți să arendeze teren agricol de la moșierul Krupenski. Din 
cauza creșterii an de an a arendei, anilor secetoși, o altă cale pentru ameliorarea 
situației materiale, decât emigrarea în regiunea indicată acestia nu vedeau. Cu toate 
aceasta, autoritățile la data de 25 septembrie 1895 au respins demersul acestora, 
deoarece emigrarea pentru toți era permisă numai din contul acestora27.

Avem întâlnite cazuri când locuitorii depuneau cereri ca să emigreze, dar în cele 
din urmă le retrăgeau.

Astfel, locuitorii satului Hagimus, Vasile Ciobanu, Grigorie Ciobanu și Avram 
Arion, desi au depus cerere la 25 aprilie 1895 de a li se permite să emigreze în re-
giu nea Amur, invocând secetele frecvente, creșterea demografică, la 16 iulie 1895 
autoritățile emit rezoluția din care aflăm că aceștia și-au retras cererile pentru emi-
grare. Subliniem faptul că aceștia dețineau în posesie fiecare câte 12 desetine de teren 
agricol și animale domestice. Acest fapt putem explica prin posibila presiune din partea 
autorităților locale, din teama să nu piardă contribuabilii28.

24 ANRM, F. 329, inv. 3, d. 212, f. 1-5.
25 ANRM, F. 329, inv. 3, d. 218, f. 1-2; d. 248, f. 1-10.
26 ANRM, F. 329, inv. 3, d. 236, f. 1-7.
27 ANRM, F. 329, inv. 3, d. 246, f. 1-8; d. 250, f. 1-7.
28 ANRM, F. 329, inv. 3, d. 222, f. 1-9.
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Un număr mare de cereri de emigrare pe parcursul anului 1895 au mai parvenit 
de la ţărani şi mici-burghezi din alte localităţi ale judeţului Bender, care la fel cereau 
să li se permită emigrarea în regiunea Amur/Primoria din contul statului, fiind și ei 
refuzați4. 

Numărul localităţilor şi familiilor din judeţul Bender, care au depus cereri şi au fost 
respinse, pentru a emigra în regiunea Amur/Primoria sunt sistematizate în Tabelul  1.

Tabelul 1
Lista localităţilor din judeţul Bender din care locuitorii au depus cereri şi au fost 

respinse pentru a emigra în Extremul Orient (Amur/Primoria) în anii 1894-1895 *

Nr.
c/o Localitatea Anul Numărul 

de familii
Numărul 

de 
persoane

Statutul familiilor 
dornice să 
emigreze

Regiunea 
unde urma să 

emigreze

1 2 3 4 5 6 7

1. Speea 1894 1 5 Fără pământ /
arendași

Primoria

2. Tănătari, 
Ceramurza, 
Cantemir, 
Sturzovka, 
Alexeievka,
Scrivanovka,
Căpriori

1895 26 130 Insuficent pământ /
fără pământ /
arendaşi

Amur/
Primoria

3. Saiți 1895 21 105 Fără pământ/
arendaşi

Primoria 

4. Iurovka 1895 58 267 Insuficent pământ/
fără pământ/
arendaşi

Amur/
Primoria

5. Hagumus 1895 3 17 Insuficient pământ Amur/
Primoria

6.
Cărbuna 1895 32 160

Insuficent pământ/
fără pământ/
arendaşi

Amur/
Primoria

7. Plop-Știubei 1895 12 52 Insuficent pământ Amur/
Primoria

8. Opaci 1895 23 115 Insuficent pământ/
fără pământ/
arendaşi

Amur/
Primoria

4 ANRM, F. 329, inv. 3, d. 225, f. 1-5; d. 228, f. 1-12 ; d. 230, f. 1-8; d. 231, f. 1-5; d. 232, f. 1-5; d.  246, 
f. 250; d. 267, f. 1-12.
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1 2 3 4 5 6 7

9. Molești 1895 21 85 Insuficent pământ/
fără pământ/
arendaşi

Amur/
Primoria

10. Hârbovăț 1895 13 65 Insuficent pământ/
fără pământ/
mici-burghezi/
arendaşi

Amur/
Primoria

11. Nikolaevka 
Nouă

1895 3 15 Insuficent pământ/
Fără pământ/
arendaşi

Amur

12. Gangura 1895 12 60 Insuficent pământ/
fără pământ/
arendaşi

Amur/
Primoria

13. Cureni 1895 14 88 Insuficent pământ/
fără pământ/
arendaşi

Amur/
Primoria

14. Zaim 1895 16 65 Insuficent pământ/
fără pământ/
arendaşi

Amur/
Primoria

Total – 
20 localităţi

1894/
1895

255 1229 Insuficent 
pământ/
fără pământ/
mici-burghezi/
arendaşi

Amur/
Primoria

* ANRM, F. 329, inv. 3, d. 142, f. 1-5; d. 202, f. 1-35; d. 212, f. 1-5; d. 218, f. 1-8; d. 248, f. 1-10; 
d. 222, f. 1-9; d. 225, f. 1-5; d. 228, f. 1-12; d. 230, f. 2; d. 231, f. 2; d. 232, f. 1; d. 236, f. 1-7; d. 246, 
f. 1-8; d. 250, f. 1-7; d. 267, f. 1-12.

Datele tabelului confirmă că pentru a emigra în regiunea Amur/Primoria în anul 
1894 au depus cereri doar o singura familie (5 persoane) din satul Speea, iar în anul 
1895 au depus 254 de familii, cu un număr de 1224 de persoane, din alte 19 localităţi 
a judeţului Bender. Cele mai multe fiind din satele Iurovka, 58 familii, ce reprezintă 
267 persoane. Subliniem faptul că existau cazuri când ţăranii din câteva localităţi, 
formau o listă comună (Tănătari, Ceramurza, Cantemir, Sturzovka, Alexeievka, Scri-
vanovka, Căpriori). 

Din tabel mai observăm că toate cererile au fost respinse de autorităţi, deoarece 
ţăranii fiind fără pământ şi fără bani, cereau ca statul să acopere toate cheltuielile 
de drum, ceea ce era interzis de Regulamentului cu privire la aşezarea ruşilor şi 
străinilor în regiunea Primoria şi Amur a Siberiei de Est, adoptat la 18 iunie 1892, 
care stipula că fiecare solicitant urma să ajungă pe cont propriu la destinaţie. Toate 
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aceste familii, chiar vânzând bunurile sale, nu adunau suma minimă necesară pentru 
emigrare5.

De altfel, în conformitate cu circulară nr. 11 din 19 februarie 1893, emisă de 
către Ministerul de Interne, cei dornici să emigreze în Extremul Orient trebuiau să 
fie fără datorii către stat, să deţină sumă minimă de 375-475 ruble (în dependenţă de 
ruta aleasă), pentru o familie compusă din 6 persoane6.

Dar, cu toate acestea, au existat cazuri chiar dacă unii țărani din localitățile 
indicate, în urma vânzării bunurilor sale puteau obține sumă necesară pentru a 
emigra în regiunea Amur/Primoria, cererile lor erau respinse de către autorități. De 
exemplu, cu toate că din numărul de 16 familii din satul Zaim, care au depus cerere 
la 29 aprilie 1895, pentru a emigra în regiunea Amur, 5 familii dețineau sumele 400-
630 de ruble, suficiente pentru emigrare, oricum au fost respinse de autorități la data 
de 5 septembrie 18957.

Subliniem faptul că, în caz dacă locuitorii Basarabiei, erau acceptați pentru 
a emigra în regiunea Amur/Primoria, după ce primeau toate actele necesare din 
partea autorităţilor, bilete cu preţ redus pentru călătorie cu trenul, unde era indicată 
componenţa familiei, aceştia urmau să parcurgă un drum lung şi anevoios. Astfel, 
ţăranii din județele Basarabiei ce alegeau calea ferată, urmau să se deplaseze de la 
stațiile cele mai apropiate de localitățile lor, apoi pe traseul stabilit - Samara-Ufa, 
până la Omsk, regiunea Akmolinsk. Apoi, de acolo, urmau să ajungă la staţia Obi, 
calea ferată Siberiană, de unde, pe râurile Siberiei, până la oraşul Blagovescensk, 
regiunea Amur, parcurgând peste 10 mii verste8.

Termenii acestor deplasări puteau dura de la 4-5 luni până 2-3 ani, dacă, desigur, 
nu se întâmpla nimic pe parcurs. Însă, nu toată lumea putea să ajungă în regiunea 
Amur, cineva se îmbolnăvea şi rămânea pe drum, cineva murea, cineva nu a avut 
forţa şi resursele necesare de a ajunge la destinaţie, aşa că mulţi emigranţi s-au 
stabilit în Siberia şi regiunea Transbaikal. Ţăranii din toate guberniile imperiului, 
inclusiv şi din Basarabia, care alegeau calea maritimă, urmau să se deplaseze din 
portul Odessa, cu vaporul până la Vladivostok, ajungând acolo în decurs de 50 de 
zile9. Aceştia urmau să achite: pentru un matur – 90 ruble; copiii între vârsta de 
2-10  ani – 45 ruble; copii care nu au împlinit vârsta de 2 ani – 22 ruble 50 copeici10. 

În conformitatea cu prelungirea termenului cu încă 10 ani a Regulamentului 
cu privire la aşezarea ruşilor şi străinilor în regiunea Primoria şi Amur a Siberiei 

5 ПСЗРИ, Собр. III, T. XII, 1892, № 8755, СПб, 1895, c. 477.
6 ANRM, F. 329, inv. 3, d. 211, f. 54.
7 ANRM, F. 329, inv. 3, d. 267, f. 6-8.
8 ANRM, F. 329, inv. 3, d.211, f. 173.
9 В. Редчун, К. вопросу об особенностях переселенческой политики Российского правительства 

на Дальнем Востоке во второй половине XIX-века: правовой аспект. În: Культура и наука 
Дальнего Востока, №2 (22), Хабаровск, 2017, с. 89-90.

10 ANRM, F. 329, inv. 3, d. 210, f. 85.
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de Est, adoptat la 18 iunie 1892, ţăranii ajunşi la destinaţie se bucurau de un şir de 
înlesniri. Ei urmau să primească 100 desetine de teren agricol de cap de familie, în 
folosinţă de la stat, pe un termen de 20 de ani cu drept de răscumpărarea la preţul de 
3 ruble desetina. Noii veniţi erau eliberaţi de toate impozitele pe un termen de 3 ani. 
În ceea ce priveşte satisfacerea serviciul militar, aceştia urmau să se supună normelor 
şi rigorilor stabilite în ţinutul dat, ca şi localnicii11. Ajunşi la destinaţie, ţăranii mai 
puteau beneficia de un ajutor de stat în valoare de 250 de ruble pentru a-şi întemeia 
noua gospodărie12.

Totuși, în perioada indicată, au fost și cazuri răzlețe când locuitorii Basarabiei 
,,samovolnic” emigrau în afara guberniei. De exemplu, la 26 mai 1895 autoritățile 
Basarabiei au acceptat să elibereze actele necesare pentru emigrarea țăranului Ignat 
Nagulov, din localitatea Tvardița, în Crimeea, în urma demersului depus de autoritățile 
guberniei Taurida la data de 24 aprilie 1895, din motiv că acesta ,,samovolnic” se 
afla deja în regiunea indicată13. 

Din cele expuse, conchidem că după anexarea, în 1812, a Basarabiei la Imperiul 
Rus, o parte a populaţiei a fost forţată să emigreze peste Prut, în Principatul 
Moldovei, de teama transformării ţăranilor liberi în ţărani iobagi. Situaţia economică 
a ţăranilor s-a înrăutăţit şi mai mult odată cu implementarea politicii de colonizare şi 
de deznaţionalizare practicată de autorităţile imperiale, pe parcursul primei jumătăţi 
a secolului al XIX-lea, cu populaţie alogenă (ruşi, ucraineni, bulgari, găgăuzi, 
germani, elveţieni, evrei etc.), care a beneficiat de anumite înlesniri şi privilegii.

Cauza principală a emigraţiei populaţiei din Basarabia, în Caucaz, Crimeea, 
nordul Mării Negre, Extremul Orient/Siberia urmează a fi identificată în procesele 
demografice care s-au produs în provincie în prima jumătate de secol, în politica 
de colonizare şi de deznaţionalizare promovată de administraţia imperială rusă, în 
consecinţele reformei agrare din 1868, secetele, epidemiile frecvente, şi creşterea 
impozitelor. 

În perioada anilor 1894-1895 au parvenit un număr mare de cereri din partea 
locuitorilor judeţului Bender, de a emigra în regiunea Amur şi Primoria, drept cauză 
principală fiind lipsa de teren agricol. 

Astfel, din cauza lipsei mijloacelor proprii pentru a ajunge la destinaţie, cu 
mici excepţii (fuseseră acceptate doar 1 familie din satul Tvardița pentru a emigra 
în Crimeea, care deja ,,samovolnic” se afla acolo), toate cererile au fost respinse de 
către autorităţi.

 

11 ПСЗРИ, Собр. III, T. XII, 1892, № 8755, СПб, 1895, c. 478.
12 ANRM, F. 329, inv. 3, d. 210, f. 85 verso.
13 ANRM, F. 329, inv. 3, d. 303, f. 1-4.
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ATTEMPTS TO EMIGRATE THE POPULATION FROM ORHE COUNTY 
IN THE FAR EAST IN THE YEARS 1894 –1900

In this article, based on archive materials and published works, the author ana-
lyzes attempts to emigration of the population from the Bender county in the Amur/
Priamur region, in the years 1896-1900. The main cause of population emigration is 
to be identified in the demographic processes that took place in the province in the 
first half century, in the policy of colonization and denationalization promoted by 
the Russian imperial administration, in the consequences of the agrarian reform 
of 1868, frequent droughts, epidemics and raising taxes. The imperial authorities 
practically did not stand in the way of granting permission for the emigration of the 
population. The main condition was to comply with the circulars and regulations 
issued, according to which emigration was allowed. 
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Constantin UNGUREANU

LOCUITORII ŢINUTULUI / JUDEŢULUI HOTIN ÎN SECOLUL 
AL XIX-LEA – ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX

Locuitorii ținutului Hotin, la sfârșitul sec. al XVIII-lea
Ţinutul Hotin, situat în partea de nord a Principatului Moldova, a avut o situație 

specifică, atât din punct de vedere istoric, cât şi al evoluţiei numerice şi, mai ales, 
etnice, a populaţiei. Din cauza importanţei deosebite a cetăţii Hotin, pe acest teritoriu 
au avut loc nenumărate războaie, ţinutul fiind de mai multe ori ocupat de polonezi, 
iar mai târziu de oştirile otomane, rusești şi austriece. În anul 1715, ținutul Hotin a 
fost transformat în raia turcească şi şi-a păstrat acest statut până în anii 1806-1812, 
când, ca şi întreg teritoriul dintre Prut şi Nistru, numit Basarabia, a fost ocupat de 
Imperiul Rus. Pe parcursul sec. al XVIII-lea, populaţia acestui ţinut a suferit foarte 
mult din cauza războaielor ruso-turce, ceea ce a provocat ruinarea satelor, refugierea 
ţăranilor în alte ţinuturi şi, totodată, intensificarea imigrărilor de populaţie de origine 
slavă din Galiţia, Podolia şi alte teritorii de la nord de Nistru.

În perioada războiului ruso-turc din 1768-1774, raiaua Hotin a fost desfiinţată 
şi a fost restabilit ținutul Hotin în componenţa Moldovei. În 1774 a fost realizat un 
recensământ foarte detaliat şi în acest ţinut, ceea ce ne permite să apreciem destul 
de exact numărul populaţiei. Potrivit catagrafiei din 1774, în ținutul Hotin era un 
târg (Hotinul) şi 152 de sate (58 în Ocolul de Sus, 51 în Ocolul Nistrului şi 43 în 
Ocolul de Mijloc). În ținutul Hotin erau 6.212 gospodării, inclusiv 4.679 birnici, 298 
scutelnici cu salvogvardie, 267 călăraşi, 180 poştaşi, 93 păzitori ai podului peste 
Prut, 163 preoţi şi diaconi, 68 dascăli, 41 scutelnici boiereşti, 94 târgoveţi din Hotin, 
29 scutelnici cu cartea divanului din Slobozia-Haliciului, 17 marchitani, 7 volintiri, 
3 mazili şi ruptaşi, 222 evrei şi 47 ţigani1.

După calculele lui Pavel Dmitriev, în 1774, în ținutul Hotin locuiau cca. 8.259 
familii sau 41.295 persoane. În Moldova cea mai mare era atunci populaţia ţinuturilor 
Neamţ (53.275 persoane), Suceava (45.885 persoane), Hotin şi Cernăuţi (40.465 
persoane). Populaţia cea mai densă era în ținutul Cernăuţi (15,5 oameni la 1 km2), iar 
ținutul Hotin se situa pe locul 10 în Moldova (8,9 oameni la 1 km2)2.

Ținutul Hotin a fost, pe parcursul secolelor, puternic afectat de mişcările de 
populaţie, mai ales de la nord de Nistru, iar în multe sate din acest teritoriu locuiau, 
alături de români, şi ucraineni. Aceste procese migraţioniste s-au intensificat în sec. al 
XVIII-lea, după ce a fost desfiinţată administraţia moldovenească. În consecinţă, s-a 

1 Moldova în epoca feudalismului, Vol. VII. Recensămintele populaţiei Moldovei din anii 1772-1773 şi 
1774, Partea II, Chişinău: Editura Ştiinţa, 1975, p. 182–183.

2 Павел Дмитриев, Народонаселение Молдавии, Кишинёв: Изд-во Штиинца, 1973, c. 68, 85.
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produs o creştere continuă a ponderii populaţiei rutene în defavoarea celei româneşti. 
După cum constatau şi istoricii din RSS Moldovenească, ,,până la începutul sec. al 
XVIII-lea, când a fost înfiinţată raiaua Hotin, în acest ţinut locuiau, în principal, 
moldoveni. Însă, din cauza războaielor dese şi a operaţiunilor militare din nordul 
Basarabiei din sec. al XVIII-lea, multe sate din acest ţinut au fost depopulate. Dorind 
să mărească populaţia din raia, autorităţile otomane au permis multor ţărani ucraineni 
din ţinuturile învecinate să se aşeze în satele din jurul Hotinului. Date exacte despre 
numărul ucrainenilor din ținutul Hotin în sec. al XVIII-lea nu există”3.

Recensământul din 1774 reprezintă o valoare deosebită pentru ținutul Hotin, 
deoarece, ca şi la ținutul Cernăuţi, pentru capii de familie este indicat numele de 
familie şi prenumele. O analiză antroponimică a acestui recensământ a permis o 
apreciere mai exactă a raportului numeric dintre românii şi rutenii (ucrainenii) din 
ținutul Hotin. După calculele și estimările noastre, în ținutul Hotin locuiau atunci 
6.267 de familii, dintre care cca. 3.753 (59,9%) erau moldovenești, 1.918 (30,6%) 
rutene, 322 (5,1%) înregistrați ruși, în realitate tot ruteni, 223 (3,6%) de evrei, 
47 (0,8%) de țigani și 4 de alte etnii, în principal greci (marchitani)4. Ucrainenii 
locuiau preponderent în nordul ținutului Hotin, iar în multe sate de lângă Nistru erau 
majoritari. Moldovenii (românii) trăiau compact în sudul ținutului (actualul raion 
Noua Suliță din regiunea Cernăuți și în nordul Republicii Moldova), dar locuiau în 
minoritate și în multe sate din partea de nord a ținutului. Din 223 familii de evrei, 59 
trăiau în târgul Hotin, restul locuiau dispersat, câte 1-3 familii, în diferite sate. Cele 
mai multe familii de țigani locuiau în satele Cotiujeni (20), Caracușani și Lencăuți 
(câte 7), Tărăsăuți (5).

În târgul Hotin și 68 de sate din nordul ținutului (actuale raioane Hotin, Chelmenți 
și Secureni) trăiau 3.067 de familii, inclusiv cca. 1.777 (57,9%) de ruteni, cca. 958 
(31,9%) de moldoveni, 186 (6,1%) de ruși, 137 (4,5%) de evrei. În sudul ținutului 
(actualul raion Noua Suliță (partea basarabeană) și nordul Republicii Moldova) erau 
84 de sate cu 3.200 de familii, dintre care cca. 2.795 (87,3%) moldovenești, cca. 
141 (4,4%) rutene, 136 (4,2%) ruși, 86 (2,7%) evrei, 39 (1,2%) țigani5. Remarcăm 
faptul că, în 1774, în nordul ținutului nu au fost consemnate un șir de sate, care 
vor fi fondate în deceniile următoare de ucraineni. Dimpotrivă, în sudul ținutului se 
regăsesc aproape toate satele, și în prezent locuite de români, dar lipsesc mai multe 
sate cu populație ucraineană la începutul sec. XX. 

Analiza antroponimică a recensământului rusesc din anul 1774 ne demonstrează 
că, structura etnică a populației ținutului Hotin era foarte asemănătoare cu ținutul 
vecin Cernăuți. În ambele ținuturi, rutenii locuiau mai compact în partea de nord, 
lângă râul Nistru, la hotar cu Galiția și Podolia. Sudul acestor ținuturi erau locuite 

3 B.C. Зеленчук, Ю.В. Попович, Население Хотинского уезда XIX в., în „Этнография и искусство 
Молдавии”, Кишинёв, 1972, c. 9.

4 Constantin Ungureanu, Populația Bucovinei și Basarabiei sub stăpâniri străine (1774/1812-1918), 
Suceava: Editura Karl A. Romstorfer, 2020, p. 58.

5 Ibidem, p. 58-59.
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compact de români, dar în ambele ținuturi erau multe sate cu populație mixtă, româ-
no-ucraineană, unde este dificil de realizat o estimare mai exactă.

Din 1774 până în 1812, în teritoriul ținutului Hotin s-au succedat mai multe 
administraţii militare şi civile străine: administraţia otomană (1774–1788 şi 1793–
1806), ocupaţia militară, apoi civilă austriacă (1788–1793) şi, din 1806, ocupaţia 
rusească. Această instabilitate a provocat ruinarea şi depopularea satelor, mulţi locu-
itori refugiindu-se în alte ţinuturi din Moldova. Totodată, ocuparea ţinutului de către 
trupele austriece, apoi rusești, a contribuit la deschiderea hotarelor cu Galiţia și regi-
unile limitrofe ale Rusiei, ceea ce a favorizat strămutarea rutenilor în acest teritoriu. 
În consecinţă, s-a produs o creştere semnificativă a populaţiei şi o modificare etnică 
în defavoarea românilor.

În 1788, raiaua Hotin şi o parte din Moldova au fost ocupate de trupele austriece. 
Administraţia militară austriacă a durat până în februarie 1790, când a fost înlocuită 
prin una civilă. Austriecii au împărţit ţinutul în şapte ocoale sau plase: Nistrul-de-
Sus, Nistrul-de-Jos, Prutul-de-Sus, Prutul-de-Jos, Mijlocul, Ciuhurul şi Racovăţul. 
După Pacea de la Iaşi (1792), trupele austriece au părăsit Moldova, iar la 30 ianuarie 
1793 s-au retras din ţinutul şi cetatea Hotin6.

Administraţia militară austriacă a realizat în 1788 o catagrafie a raialei Hotin, 
cu date despre numărul de familii pentru toate satele. Potrivit acestei catagrafii, 
raiaua Hotin cuprindea un oraş, trei târguri, 153 de sate şi 11 sate pustii, adică 
depopulate. Raiaua era împărţită în Hotinul de Sus (de la pârâul Rachitna până la 
Podul Lipcanilor) şi Hotinul de Jos (de aici până la râul Ciuhur). După o statistică 
detaliată a acestei catagrafii, publicate de Valentin Tomuleț, în 1788 în acest teritoriu 
era un oraș (Hotin), 155 de sate populate, 20 de sate pustii și 3 de tip predium, fără 
locuitori. Numărul locuitorilor din orașul Hotin și 155 de sate populate era de 7.170 
de familii7. Numărul locuitorilor din ținut ajungea la 35.850 persoane, fiind atestată 
o creștere cu 903 familii sau cu 4.515 persoane față de catagrafia din 1774. Totuși, 
statisticile pentru anii 1774 și 1788 sunt cel mai probabil incomplete. 

În anul 1788, din 30 de sate cu numărul cel mai mare de locuitori, 18 se aflau 
în partea de nord a raialei Hotin și deja atunci erau locuite în majoritate de ucraineni 
și doar două sate cu populație românească (Tărăsăuți și Cotiujeni) aveau mai mult 
de 100 de familii. Pentru comparație, în anul 1774, din 21 de sate mari, cu peste 64 
de case, doar 7 erau situate în nordul ținutului, în apropiere de Nistru și deja atunci 
erau populate de un număr mare de ruteni. Celelalte 14 sate mari (inclusiv 6 cu 
peste 100 case) erau locuite atunci aproape exclusiv de moldoveni. Deși catagrafia 
austriacă din anul 1788 nu conține date despre etnia locuitorilor din ținutul Hotin, 
compararea acestor date cu recensământul din 1774 denotă o creștere mai rapidă a 
numărului de locuitori într-un șir de sate cu populație ucraineană și o stagnare sau 

6 Ion Gumenâi, Istoria Ţinutului Hotin: de la origini până în 1806, Chişinău: Civitas, 2002, p. 52-53.
7 Valentin Tomuleț, Ținutul Hotin în statisticile austriacă și rusească de la sfârșitul secolului al 

XVIII- lea – începutul secolului XIX, în „Studia Universitatis Moldaviae”, nr. 10 (100), Chișinău, 2016, 
p.  66-68.
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chiar o diminuare a populației în mai multe sate, locuite de români. Evident că aceste 
evoluții s-au răsfrânt și asupra raportului dintre români și ucraineni din ținut.

Locuitorii ținutului Hotin, după statistica rusească din anul 1808 
În 1806 a izbucnit un nou război ruso-turc, iar raiaua Hotin a fost din nou ocu-

pată de către trupele ruse. După Pacea de la Bucureşti, din mai 1812, partea de est a 
Moldovei, zona dintre Prut şi Nistru, a fost ocupată de Imperiul Rus. Astfel, pentru 
locuitorii Basarabiei, inclusiv pentru cei din ținutul Hotin, începea o nouă etapă isto-
rică, perioada de 106 ani de stăpânire rusească a acestui teritoriu. 

În 1808, autoritățile ruse au elaborat o nouă documentare statistică a populației, 
inclusiv în ținutul Hotin. Statistica respectivă conține date despre numărul familiilor, 
pe localități, și permite o estimare destul de exactă a populației în ajunul anexării 
Basarabiei de către Rusia. Scopul realizării acestei statistici a fost de a preciza mai 
exact numărul populației impozitabile. Din aceste considerente, pentru fiecare sat se 
preciza numărul familiilor birnice, iar într-o rubrică aparte se remarcau alte categorii 
sociale (preoții, dascălii, paracliserii, mazilii, călărașii, negustorii), care erau scutite 
de impozite. Evreii agricultori și din târguri, care erau obligați să plătească impozite, 
sunt remarcați separat, deci se cunoaște numărul lor total, pe ocoale, dar nu și pentru 
anumite localități. Rezultatele generale ale acestei statistici a populației pentru 
Principatul Moldovei au fost publicate de T.G. Bulat, în anul 19298. 

Potrivit împărțirii administrative de la începutul sec. al XIX-lea, ținutul Hotin 
era divizat în 8 ocoale. În 1808, în ținutul Hotin erau două târguri (Briceni și Lipcani) 
și 171 de sate, locuite de 15.111 familii, dintre care 13.962 birnici (inclusiv 1.068 
familii de evrei). În diferite sate locuiau categorii sociale privilegiate, care erau scu-
tite de impozite. Este vorba de 1.148 de familii (1.151 după calculele noastre), dintre 
care 450 călărași, 251 preoți, 159 dascăli, 150 (corect 153) paracliseri, 4 diaconi, 31 
ne gustori, 14 mazili și 89 străini. Dacă preoții, dascălii și paracliserii trăiau în aproa-
pe toate satele, unde erau biserici, alte categorii sociale (negustori, mazili, străini) 
erau aproape în toate ocoalele, atunci călărașii erau concentrați doar în 3 ocoale: de 
Mijloc (186), Rașcov (170) și Ghilavăț (94)9. 

Analizând listele cu satele din ținutul Hotin pentru anul 180810, constatăm că sunt 
omise trei sate (Larga, Malinți și Cristinești), care sunt cuprinse în recensământul ru-
sesc din 1774 și statistica austriacă din 1788. Cel mai probabil, în aceste trei sate, toți 
locuitorii erau călărași, însă fiind scutiți de impozite, nu au fost incluși în listele satelor 
cu populație impozitabilă. În satul Larga, bunăoară, și în 1774, toți locuitorii erau 
călărași11. Astfel, în 1808, în ținutul Hotin erau un oraș, două târguri și 174 de sate.

8 T.G. Bulat, O statistică a Moldovei din 1809, în „Arhi vele Basarabiei”, nr. 1, Chişinău, 1929, p. 64-67.
9 Valentin Tomuleț, Ținutul Hotin în surse statistice rusești din prima jumătate a secolului al XIX-lea, 

Chișinău: Lexon-Prim, 2017, p. 193-194.
10 Ibidem, p. 182-192.
11 Moldova în epoca feudalismului…, vol. VII, partea II, p. 174-176.
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Din totalul de 1.068 familii de evrei, 625 erau evrei agricultori, care locuiau dis-
persat în diferite sate, cei mai mulți în ocoalele Rașcov (252), Nistrul de Jos (112), 
Ghilavăț (91), Nistrul de Sus (73). Restul evreilor locuiau compact în târgurile Briceni 
(353) și Lipcani (90 familii)12. Astfel, către anul 1808, aceste două târguri erau locu-
ite în majoritate de evrei. În afară de evrei, în Briceni erau 60 birnici și în Lipcani  – 
63 bir nici, la care ar mai trebui adăugate fețele bisericești și alte categorii sociale13.

Comandamentul rus a cules în 1808 date statistice și despre locuitorii din cetățile 
Hotin, Tighina, Cetatea Albă și Chilia. După această sursă, în Hotin locuiau 648 de 
familii, inclusiv 340 de evrei, 297 de moldoveni (?) și 11 de armeni14. Împreună cu 
orașul Hotin, populația ținutului Hotin în 1808 era de 15.759 familii (cca. 78.795 
persoane), dintre care 1.408 familii (cca. 7.040 persoane) erau evreiești. În 1774, 
ținutul Hotin era locuit de 6.267 de familii, 223 (3,6%) fiind de evrei. În decurs 
de trei decenii, numărul total al locuitorilor ținutului Hotin a crescut de 2,5 ori, iar 
numărul evreilor – de 6,3 ori. 

 
Procese migraționiste în ținutul Hotin, la hotarul secolelor XVIII-XIX
Nordul Basarabiei, în mod special raiaua / ținutul Hotin, a fost puternic afectat 

de procesele migraționiste încă din sec. al XVIII-lea. În acest spațiu soseau mulți 
imigranți ruteni din Podolia, Galiția și, concomitent, o parte din populația băștinașă 
de etnie română se refugia în alte ținuturi din Moldova. În consecință, mai ales în 
ținutul Hotin s-a consemnat o modificare a structurii etnice a populației, în favoarea 
ucrainenilor. După estimările noastre, proporția românilor din ținutul Hotin a scăzut 
de la cca. 60% (în 1774), la cca. 47-49% (în 1808), iar ponderea ucrainenilor a cres-
cut de la cca. 35,7% (1774), la cca. 42-44% (1808), și a evreilor – de la 3,6% (1774), 
la 8,9% (1808).

Istoricii sovietici, făcând referință la surse de arhivă, constatau că la începutul 
stăpânirii rusești, moldovenii încă erau mai numeroși în ținutul Hotin decât ucrainenii. 
Astfel, V.M. Kabuzan susținea că, în 1818, în ținutul Hotin locuiau 47,5% moldoveni 
și 42,6% ucraineni, fără a prezenta și cifre în valoare absolută15. V. Zelenciuc indică 
pentru anii 1816-1817 aceleași cifre procentuale pentru moldoveni și ucraineni, dar 
prezintă și date absolute, inclusiv pentru alte etnii. Potrivit acestei surse, în 1816-1817, 
ținutul Hotin avea doar 56.193 locuitori, inclusiv 26.700 (47,5%) moldoveni, 23.925 
(42,6%) ucraineni, 1.359 (2,4%) austrieci (nemți), 1.127 (2%) evrei, 55 polonezi și 
458 (0,8%) de alte etnii16. Atât V.M. Kabuzan, cât și V. Zelenciuc, prezentând aceste 

12 Valentin Tomuleț, Ținutul Hotin în surse statistice rusești..., p. 182-192.
13 Ibidem, p. 185, 188.
14 Ibidem, p. 195.
15 В.М. Кабузан, Народонаселение Бессарабской области и левоберeжных районов Приднес-

тровъя, Кишинёв: Штиинца, 1974, c. 28.
16 В.С. Зеленчук, Население Бессарабии и Поднестровия в XIX в. (этнические и социально-

демографи ческие процессы), Кищинёв: Штиинца, 1979, c. 150.
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cifre procentuale pentru moldovenii și ucrainenii din ținutul Hotin, fac referință la 
un dosar din Arhiva de la Chișinău (ANRM, fond 5, inv. 1, dosar 398), care se referă 
la anul 1820 și este incomplet (nu sunt incluse 3 ocoale, dar cuprinde două ocoale, 
trecute după 1818 la ținutul Hotin), deci nu este valabil pentru anii 1816-1818. 

Numărul locuitorilor din ținutul Hotin a crescut mult mai rapid în ultimele două 
decenii, adică după anul 1788. Dacă în intervalul 1774-1788 s-a atestat o creștere de 
cca. 14% (de la 6.267, la 7.170 familii), atunci în perioada 1788-1808, creșterea a 
fost de 2,2 ori (de la 7.170, la 15.759 familii). Este evident că, până în 1788, creșterea 
s-a datorat în principal sporului natural al populației, pe când în anii 1788-1808, 
procesele migraționiste de la nord de Nistru au avut un aport important la sporul de 
populație. Procese similare s-au produs în perioada respectivă și în Bucovina, unde 
numărul locuitorilor a crescut de la 67.900 (în 1774), la 153.790 (1791) și la 223.136 
(în 1810)17. În Bucovina, ca și în Basarabia, creșterea cea mai rapidă a populației s-a 
consemnat în primii ani de administrație străină, când un număr mare de imigranți 
din Galiția s-au mutat în acest teritoriu. 

Informațiile statistice pe localități, pentru anii 1774, 1788 și 1808, ne permit să 
urmărim dinamica evoluției numerice a populației în anumite spații din ținutul Hotin. 
Se știe că ucrainenii locuiau compact în nordul ținutului (în localități din actualele 
raioane Hotin, Chelmenți și Secureni), iar românii trăiau preponderent în partea de 
sud a ținutului (în sate din actualele raioane Noua Suliță, Briceni, Edineț). În decurs 
de trei decenii, evoluția populației în aceste spații geografice a fost următoarea:

Evoluția numerică a populației ținutului Hotin (număr de familii) 18

Spațiul geografic
1774 1788 1808

absolut % absolut % absolut %
Nord (Hotin, Chelmenți, Secureni) 3.067 48,9 3.555 49,6 8.661 54,9
Sud-vest (Noua Suliță) 1.101 17,6 1.029 14,3 2.625 16,7
Sud-est (Briceni, Edineț) 2.099 33,5 2.586 36,1 4.475 28,4
Total ținutul Hotin 6.267 100 7.170 100 15.761 100

 
Așadar, ritmul de creștere a populației a fost mult mai rapid în partea de nord a 

ținutului Hotin, care deja în 1774 era populat în majoritate de ucraineni. Ponderea 
locuitorilor din acest spațiu a crescut de la 48,9%, în 1774, la 54,9%, în 1808. Într-un 
șir de sate din nordul ținutului (Bârnova, Bocicăuți, Burdiug, Buzovița, Clișcăuți, 
Colincăuți, Dancăuți, Dolineni, Pascăuți, Prihorodoc, Rașcov, Rucșin, Seliște, Stău-
ceni, Șilăuți, Varticăuți, Volcineț, Zarojeni), numărul locuitorilor a crescut timp de 
două decenii (1788-1808) de 3, 4 și chiar de 5 ori, această evoluție datorându-se doar 
unor imigrări masive de la nord de Nistru. În această perioadă sunt repopulate sau 

17 Constantin Ungureanu, Populația Bucovinei și Basarabiei sub stăpâniri străine..., p. 63.
18 Calculat: 1774 – Moldova în epoca feudalismului..., vol. VII, partea II, p. 112-183; 1788 – Valentin 

Tomuleț, Ținutul Hotin în surse..., p. 172-173; 1808 – Ibidem, p. 182-192.
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apar sate noi, locuite de ucraineni (Anadol, Darabani, Capeleuca, Câșla Giamgiului, 
Câșla Nedjimeni, Câșla Saliev, Hajdeu, Macareuca, Poiana, Otaci, Tulbureni), este 
menționat pentru prima dată și satul Hrubna, locuit de lipoveni19. Din cauza imi-
grărilor masive de la nord de Nistru, evident că proporția populației românești din 
această parte a ținutului Hotin s-a diminuat semnificativ, în multe sate minoritatea 
românească fiind asimilată. 

În același timp, în sudul ținutului Hotin nu au fost întemeiate sate noi de mol-
doveni, iar creșterea numerică a populației s-a produs mai mult pe cale naturală. În 
sud-vestul ținutului (sate din actualul raion Noua Suliță), cea mai mare creștere s-a 
produs în satele, până în prezent locuite de ucraineni. După calculele noastre, în 
1774, în 6 sate (Doljoc, Răucăuți, Rângaci, Sânger, Șerbinți și Șișcăuți) trăiau doar 
110 familii, o parte fiind moldoveni, iar în 1788, în aceste sate au fost consemnate 
141 de familii. Statistica din 1808 a înregistrat în aceste sate și în Câșla Saliev deja 
552 de familii, față de 1788 creșterea fiind de aproape 4 ori. O creștere importantă a 
locuitorilor s-a produs în satele Berestea, Colincăuți, Dinăuți, Forosna, Rachitna, 
situate mai aproape de hotarul cu Bucovina. Este posibil ca anume atunci în aceste 
sate s-au așezat imigranți ucraineni, iar unele statistici rusești din prima jumătate a 
sec. al XIX-lea chiar consemnau greșit, că unele din aceste sate ar fi fost locuite de 
ucraineni20.

Numărul locuitorilor din ținutul Hotin a crescut rapid în primii ani de stăpânire 
rusească. În 1814, potrivit unor informații oficiale ale administrației Basarabiei, în 
ținutul Hotin existau 16.055 case (15.512 în localitățile rurale și 543 în orașul Hotin), 
populate de 18.361 de familii (16.451 în sate și 1.910 în orașul Hotin). În ținut era 
un oraș, 166 de sate și 8 moșii cu puțini locuitori21. Față de anul 1808, când au fost 
înregistrate 15.761 de familii, creșterea a fost cu 2.600 familii. 

Funcționarul rus Pavel Svinin, trimis special pentru descrierea Basarabiei, 
constata că în 1816, în ținutul Hotin, împreună cu orașul Hotin și târgurile Briceni și 
Lipcani, existau 17.052 de gospodării cu 82.516 locuitori de ambele sexe, inclusiv 
14.754 gospodării (71.628 persoane) ce aparțineau creștinilor birnici, o parte fiind 
moldoveni autohtoni, altă parte – ruteni strămutați în diferite timpuri din guberniile 
vecine. În tot ținutul Hotin au fost atestate 1.743 de gospodării ale evreilor cu un 
număr de 7.965 persoane sau 9,6% din totalul populației. În decurs de 4 ani (1812-
1815), în ținutul Hotin s-au născut 16.664 persoane, au decedat 7.219, sporul natural 
fiind de 9.445 persoane. Totodată, în 1813 au decedat 2.406 persoane, cu cca. 800 
mai mulți decât media pentru ceilalți trei ani22. Cât privește orașul Hotin, se preciza 
că din totalul de cca. 1.500 persoane, sosite din diferite gubernii rusești și din Austria, 

19 Valentin Tomuleț, Ținutul Hotin în surse..., p. 172-173, 182-192.
20 В.М. Кабузан, Народонаселение Бессарабской области..., c. 105, 107-108. 
21 Leon Boga, Populația (etnografie și statistică), p. 21-22; Valentin Tomuleț, Ținutul Hotin..., p. 203-

204. 
22 П. Свиньин, Описание Бессарабской области, în „Записки Одесского общества истории и 

древностей”, Одесса, 1867, Т. VI, c. 272-274.
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cca. 1000 erau evrei, cca. 400 maloruși, cca. 50 polonezi, cca. 40 armeni, fără a fi men-
ționați și moldoveni23.

Mortalitatea mai mare din anul 1813 a fost cauzată de ciuma, care a bântuit în 
ținutul Hotin din 8 noiembrie 1812 până în 12 noiembrie 1813. Din cauza epidemiei 
de ciumă, doar în ținutul Hotin au decedat 738 de persoane24. După unele surse, în 
1816, în orașul Hotin trăiau și 395 de imigranți sârbi. Între anii 1814-1816, la Hotin 
a locuit conducătorul luptei antiotomane sârbe Caragheorghe, care în 1816 a primit 
de la stat suma de 1000 ruble de argint25. 

Fiind ținutul cel mai dens populat, o parte din locuitori plecau în partea centrală 
și de sud a Basarabiei, în căutarea unor terenuri libere. Informațiile despre locuitorii 
plecați din ținutul Hotin sunt diverse și contradictorii. P. Svinin relata pe aceeași 
pagină din lucrarea sa despre 3.353 de familii care au plecat din ținut până la începutul 
anului 1816, sau despre 3.353 de persoane, care au plecat doar în 181526. După un 
raport întocmit de colonelul Pantarov, timp de 4 ani (1813-1816), din ținutul Hotin au 
fugit peste hotare 620 de persoane27. Catagrafia din 1817 a înregistrat în ținutul Iași o 
listă suplimentară cu 369 familii de țărani, 33 burlaci și o gospodărie de văduve, care 
după anul 1813 s-au strămutat din ținutul Hotin și nu aveau încă un loc sigur de trai28. 
Ulterior, o bună parte din acești imigranți s-au așezat pe moșii sau în cătune cu puțini 
locuitori și au fondat sate noi, multe locuite preponderent de ucraineni. Cu siguran-
ță, țărani din ținutul Hotin trăiau și în alte ținuturi din centrul și sudul Basarabiei.

Autoritățile ruse au organizat un recensământ al populației Basarabiei în anii 
1816-1817. Rezultatele acestei catagrafii au fost mult mai complete decât estimările 
anterioare. Recensământul din 1817 a înregistrat în ținutul Hotin deja 22.679 de gos-
podării, inclusiv 978 locuite de evrei. În rândul gospodăriilor au fost incluși și 2.878 
de burlaci și 1.825 familii de văduve29, care nu pot fi calculate drept familii cu o medie 
de 5 persoane. Din cauza includerii burlacilor la familii, s-a obținut estimări exagerate 
despre numărul locuitorilor, atât pentru ținutul Hotin, cât și pentru toată Basarabia. 

În anii 1812-1814, sporul natural al populației ținutului Hotin a fost de 9.445 de 
persoane. Păstrând o proporție comparabilă a sporului natural și pentru alți ani, con-
statăm că, în intervalul 1808-1817, populația ținutul Hotin a crescut cu cca. 33 mii 
persoane (cca. 21-23 mii prin spor natural și cca. 10-12 mii datorită migranților 

23 Ibidem, p. 283. 
24 Valentin Tomuleț, Ținutul Hotin..., p. 207. 
25 Silvia Corlăteanu-Granciuc, Contribuții documentare la istoria colonizărilor sârbești în teritoriile 

dintre Prut și Nistru în primul pătrar al sec. al XIX-lea, în „Tiragetia”, anul VIII, 1999, p. 115. 
26 П. Свиньин, Описание Бессарабской области, c. 274. 
27 Valentin Tomuleț, Exodul populației din Basarabia în Moldova de peste Prut (anii 1812-1828), în 

„Revista de Istorie a Moldovei”, 2012, nr. 2 (90), p. 68. 
28 И.Н. Халиппа, Роспись землевладения и сословного строя населения Бессарабии по данным 

переписи 1817 года, în „Труды Бессарабской Губернской Учёной Архивной Комиссии”, Том III, 
1907, c. 114-115. 

29 Ibidem, p. 54.
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sosiți în acest teritoriu). Recensământul din 1816 cuprinde și o listă cu 476 de familii 
rutene, care cu timpul s-au stabilit în diferite sate din acest ținut30, dar în realitate 
numărul imigranților ucraineni era mult mai mare. 

În rezultatul împărțirii administrativ-teritoriale din 1818, ținutul Soroca a fost 
desființat, iar în componența ținutului Hotin au fost incluse 30 de localități (un târg, 26 
sate, două cătune și un schit) din fostul ținutul Soroca și 12 localități (9 sate și 3 cătune) 
din ținutul Iași31. Acestea au fost incluse în două ocoale noi (Movilău și Rujenița) din 
ținutul Hotin. Potrivit statisticii din 1820, în 212 localități din ținutul Hotin (fără orașul 
Hotin) au fost atestate 18.848 de familii. Fără satele din ocoalele Movilău și Rujenița, 
numărul familiilor era de doar 16.761, atestându-se o diminuare cu 4.940 de familii 
față de anul 1817 și o creștere cu doar 1.000 de familii, față de 1808:

Evoluția numerică a populației ținutului Hotin, în perioada 1808-1820 32

Ocolul
1808 1817 1820

sate familii sate familii sate familii
Orașul Hotin – 648 – – – –
Rașcov 20 3.180 21 3.628 21 2.832
Nistrul de Sus 20 1.887 20 2.554 19 2.063
Nistrul de Jos 22 1.663 22 2.914 22 2.371
Ghilavăț 25 2.222 25 2.928 25 2.074
Prutul de Sus 19 1.694 18 2.700 18 2.091
Prutul de Jos 21 1.285 20 2.119 21 1.548
Mijlocului 21 1.504 21 2.553 21 1.854
Ciuhur 25 1.678 25 2.002 25 1.457
Târguri Briceni, Lipcani – – 2 303 2 471
Total 173 15.761 174 21.701 174 16.761
Movilău – – – – 19 1.130
Rujenița – – – – 19 957
TOTAL 173 15.761 174 21.701 212 18.848

Comparând cifrele din acest tabel, constatăm că după anul 1817 s-a produs o 
diminuare semnificativă a populației în toate ocoalele, cu excepția târgurilor Briceni 
și Lipcani. Chiar și față de anul 1808, numărul familiilor s-a redus în ocoalele Rașcov, 
Ghilavăț și Ciuhur. Cel mai probabil, după procese migraționiste de amploare, ținutul 
Hotin avea un număr mare de locuitori, dintre care mulți stabiliți recent. Autoritățile 
centrale și cele locale au luat măsuri pentru extrădarea țăranilor fugari, sosiți de 
peste Nistru. Deoarece mulți din ei nu aveau unde locui, nu aveau loturi de pământ și 

30 Leon Boga, Populația (etnografie și statistică), p. 7-13; Valentin Tomuleț, Ținutul Hotin..., p. 846-851. 
31 Valentin Tomuleț, Ținutul Hotin..., p. 276. 
32 Ibidem, 1808 – p. 193, 1817 – p. 221-222, 1820 – p. 840-844.
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posibilitate de a-și întreține familiile, probabil o parte au revenit în satele de baștină, 
iar alții au plecat în partea centrală și mai ales în sudul Basarabiei, unde erau multe 
terenuri de pământ nevalorificate. Prin aceasta se explică reducerea temporară a 
populației ținutului Hotin, către anul 1820.

 
Statistica incompletă a ținutului Hotin, pentru anul 1820
În 1820 a fost elaborată o nouă statistică rusească a populației ținutului Hotin, 

disponibilă pentru 145 de sate, care se păstrează la Arhiva Națională a Republicii 
Moldova33. În sursa documentară, pentru prima dată sunt expuse date despre structura 
etnică a majorității satelor din ținutul Hotin. Documentul a fost cercetat și analizat 
amănunțit de Valentin Tomuleț, în studiul consacrat ținutului Hotin34. 

Statistica din 1820 conține informații despre 145 sate din 7 ocoale, dar nu sunt 
disponibile date pentru orașul Hotin, târgurile Briceni, Lipcani, Otaci, 68 de sate din 
3 ocoale (Rașcov, Nistrul de Jos și Ciuhur), lipsesc câteva sate și din alte ocoale35. 
După statistica respectivă, în 145 de sate din ținutul Hotin erau 6.651 de gospodării, 
7.141 de familii și 490 de burlaci, cu un total de 56.129 de persoane (29.346 bărbați 
și 26.783 femei)36. După calculele lui Valentin Tomuleț, din totalul acestor locuitori, 
25.834 (46%) erau țărani moldoveni, 23.742 (42,3%) țărani ucraineni, dar și diferite 
categorii sociale (2.055 slujitori bisericești, 243 boieri, 631 mazili, 283 scutelnici, 
43  ruptași, 16 răzeși), care în majoritate erau moldoveni și parțial ucraineni. În 
6  sate au fost înregistrați 1.249 țărani austrieci, iar în 3 sate – 245 țărani turci37. În 
realitate este vorba de supuși austrieci sau turci, dar care în mare majoritate erau 
țărani ucraineni și parțial, moldoveni. 

Pentru o parte din boieri, mazili sau scutelnici se indica etnia (moldoveni sau 
ucraineni). Reieșind din aceste recalcule, în 145 de sate din ținutul Hotin locuiau 
56.129 persoane, inclusiv 26.189 (46,7%) moldoveni, 24.105 (42,9%) ucraineni, 
1.101 evrei, 317 țigani, 1.285 supuși austrieci, 2.078 slujitori bisericești și 1.054 
diferite categorii sociale și etnice. Structura populației pe ocoale era următoarea:

Populația a 145 de sate din ținutul Hotin, în anul 1820 38

Ocolul sate persoane mold. ucr. evrei țigani supuși 
austrieci

cler 
ortodox

alte 
categorii

Rujenița 21 5.282 3.459 1.343 87 13 – 237 143
Nistrul de Sus 19 6.810  80 5.955 272 10 – 206 287
Ghilavăț 25 11.409  764 8.489 315 6 1.180 406 249

33 Arhiva Națională a Republicii Moldova, fond 5, inv. 2, dosar 398, parte I-III, file 1-522.
34 Valentin Tomuleț, Ținutul Hotin..., p. 270-445, 681-845. 
35 Ibidem, p. 276-278. 
36 Ibidem, p. 282-287. 
37 Ibidem, p. 438.
38 Calculat după lucrarea: Valentin Tomuleț, Ținutul Hotin..., p. 681-825. 
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Prutul de Sus 18 10.504 8.081 1.908 – 82 82 307 44
Prutul de Jos 21 8.411 6.546 1.241 112 16 – 359 137
Movilău 22 6.243 2.571 3.043 98 130 – 320 81
Mijloc 19 7.470 4.688 2.126 217 60 23 243 113

Total 145 56.129
26.189 24.105 1.101 317 1.285 2.078 1.054
46,7% 42,9% 2,0% 0,6% 2,3% 3,7% 1,9%

Dacă excludem din aceste calcule 43 de sate din ocoalele Rujenița și Movilău, 
incluse abia în anul 1818 la ținutul Hotin, atunci restul de 102 sate din 5 ocoale erau 
populate în 1820 de 44.604 persoane, inclusiv 20.159 (45,2%) moldoveni, 19.719 
(44,2%) ucraineni, 916 evrei, 174 țigani, 1.285 supuși austrieci, 1.521 slujitori 
bisericești și 830 alte categorii sociale și etnice. Însă, din cei 1.285 de supuși austri-
eci, cei mai mulți locuiau în satele Stăuceni (432), Beleuți (366), Tulbureni (236), 
Săncăuți (134), iar 216 supuși otomani trăiau în satul Câșla Nedjimeni39. Aceste sate 
sunt situate în nordul ținutului Hotin, iar toate statisticile rusești ulterioare indicau 
că aici locuiau aproape exclusiv ucraineni. Cel mai probabil, în primele 4 sate trăiau 
ucraineni sosiți din Galiția și Bucovina, care încă dețineau cetățenie austriacă, la fel 
cum în Câșla Nedjimeni erau locuitori care încă păstrau cetățenia fostei raiale turcești. 

Statistica rusească din 1820 constata o creștere rapidă a proporției ucrainenilor 
din ținutul Hotin, în detrimentul populației românești. Deja atunci, conform acestei 
surse, satele din ocoalele Nistrul de Sus și Ghilavăț erau populate aproape exclusiv 
de ucraineni, iar în restul ocoalelor, inclusiv Movilău și Rujenița, incluse la ținutul 
Hotin în 1818, din cauza migrației de amploare a ucrainenilor de la nord de Nistru, 
multe sate moldovenești erau mixte, populate și de ucraineni. Minoritatea ucraineană 
constituia cca. 20-30% din populație în sate mari moldovenești: Criva, Mălinești, 
Mămăliga, Nesfoia, Stălinești (din ocolul Prutul de Sus); Bădragi, Hlina, Șirăuți, 
Viișoara (Prutul de Jos); Bălcăuți, Beșănăuți, Colecăuți, Edineț, Gordinești, Larga 
(ocolul de Mijloc); Climăuți, Grinăuți, Plop, Visoca (ocolul Rujenița); Arionești, 
Briceni, Hârbova, Lencăuți, Sauca, Sudarca, Tătărăuca Nouă (ocolul Movilău)40.

Procentul ucrainenilor era și mai mare în satele Țaul (39,3%), Tabani (40,8%), 
Rughi de Sus (42,2%), Slobozia Dumeni (43,1%), Tătărăuca Veche (46,3%) și chiar 
erau majoritari în Balasinești (60,6%), Horodiște (61,6%), Verejeni (66%), Coteleu 
(73%)41. În satul Tabani chiar au fost înregistrați 99 țărani și 97 mazili ucraineni, deși 
se știe că mazilii, ruptașii, răzeșii din Moldova erau în marea lor majoritate români. 
În câteva sate (Boroseni, Chesoliu Mic, Crișcăuți, Moșana) aproape toți locuitorii 
erau scutelnici ucraineni42, ceea ce denotă că aceștia doar relativ recent se stabilise 
în aceste sate. 

39 Constantin Ungureanu, Populația Bucovinei și Basarabiei sub stăpâniri străine..., p. 505-506.
40 Ibidem, p. 505-508. 
41 Valentin Tomuleț, Ținutul Hotin..., p. 682, 698, 763, 769, 783, 789, 797, 799, 807.
42 Ibidem, p. 687, 699, 701, 792.
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Statistica din 1820 este controversată în privința satelor din ocolul Ghilavăț. 
Deși acest ocol cuprindea o parte din satele actualului raion Noua Suliță, moldoveni 
au fost înregistrați în număr mare doar la Stroiești (92,5%) și Săncăuți (65,5%). Însă, 
în 5 sate care până în prezent și-au păstrat caracterul românesc (Bălcăuți, Berestea, 
Dinăuți, Forosna și Răchitna), statistica din 1820 a înregistrat doar țărani birnici 
ucraineni43! Fiind situate în nordul actualului raion Noua Suliță, la hotar cu spațiul 
locuit de ucraineni, este posibil că în aceste sate să se fi stabilit un număr mare de 
imigranți ucraineni. Totuși, este puțin probabil ca toți moldovenii să fi părăsit aceste 
sate, iar după câteva decenii să revină înapoi. Mult mai probabil este că, moldovenii 
erau majoritari în aceste sate și în 1820, dar erau și mulți ucraineni, cum era cazul în 
alte sate vecine (Cerlena Mare, Coteleu, Mălinești, Nesfoia, Stălinești).

Statistica din 1820 nu conține date despre orașul Hotin, târgurile Briceni, 
Lipcani, Otaci, dar și sate din 3 ocoale (Rașcov, Nistrul de Jos și Ciuhur). Ocoalele 
Rașcov și Nistrul de Jos cuprindeau sate din nordul ținutului Hotin (actualele raioane 
Hotin și Secureni), care în 1820 erau populate în principal de ucraineni. Ocolul 
Ciuhur cuprindea sate din sudul ținutului, aproape toate fiind cu populație majoritar 
românească. În 1820, în ocoalele Rașcov și Nistrul de Jos au fost înregistrate 5.203 fa-
milii, în ocolul Ciuhur – 1.457, în târgurile Briceni și Lipcani trăiau 471 familii. Com-
parând structura etnică a populației din alte ocoale, estimăm că în satele din ocoalele 
Rașcov și Nistrul de Jos, cca. 80-85% din locuitori erau ucraineni, iar în ocolul Ciuhur, 
cca. 80% din locuitori erau moldoveni. Așadar, pentru anul 1820 estimăm deja o ma-
joritate ucraineană (cca. 50-52%) în ținutul Hotin (fără ocoalele Movilău și Rujenița), 
pe  când locuitorii de etnie română constituiau cca. 38-40% în acest spațiu.

Procesele migraționiste de amploare din primele două decenii ale sec. al XIX-lea 
au contribuit la diminuarea ponderii moldovenilor din ținutul Hotin. Dacă pentru anul 
1808 estimam pentru ținutul Hotin o proporție de cca. 47-49% români, respectiv cca. 42-
44% ucraineni, deja către anul 1820, acest raport s-a inversat în favoarea ucrainenilor. 
Diminuarea ponderii populației românești s-a produs atât din cauza imigrării în ținut 
a unui număr mare de ucraineni și emigrării multor moldoveni în alte ținuturi, cât și 
în rezultatul asimilării etnice și lingvistice a minorității românești din nordul ținutului. 

Deja pentru anul următor (1821) sunt disponibile liste cu numele și prenumele 
capilor de familie din 107 sate, care erau cuprinse în 5 ocoale din sudul ținutului 
Hotin (Prutul de Sus, Prutul de Jos, Mijlocului, Ciuhur și Movilău). Parcurgând 
aceste liste cu locuitori, este evident că marea majoritate a numelor și prenumelor de 
familii erau de proveniență românească. Chiar și în sate, care după statistica din 1820 
ar fi fost locuite aproape exclusiv de ucraineni, se întâlnesc multe nume de familie 
de origine românească44. O analiză mai detaliată a acestor liste și compararea lor 
cu recensământul din anul 1774 ar permite determinarea mai exactă a modificărilor 
survenite în diferite sate, în perioada 1774-1821. 

43 Ibidem, p. 721, 725, 727, 729, 732, 734, 737.
44 Arhiva de Stat a Regiunii Cernăuți, fond 1168, inv.1, dosar 21, f.1-63; Valentin Tomuleț, Ținutul 

Hotin..., p. 851-902.
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Evoluția numerică a populației județului Hotin, până la mijlocul 
sec. al XIX-lea
Populația ținutului Hotin a atins o cifră maximală la recensământul din 1817, 

după care s-a atestat o reducere temporară a numărului de locuitori, în foarte multe 
localități. Deja în anul 1820, în 210 sate și două târguri (Briceni și Lipcani) erau 
doar 18.848 de familii sau cca. 94.240 de persoane. Fără satele incluse la ținutul 
Hotin în 1818, numărul familiilor era de numai 16.761. În următoarele trei decenii, 
populația județului Hotin a crescut mai lent față de primele două decenii ale sec. al 
XIX-lea, în multe sate chiar consemnându-se reduceri importante a numărului de 
locuitori45. În diferite spații ale județului Hotin, numărul populației s-a modificat în 
felul următor:

Evoluția numerică a populației ținutului / județului Hotin, în anii 1817-1854 46

Spațiul geografic
Numărul de case / familii Numărul de persoane

1817 1820 1824 1830 1835 1844*** 1854

Nord* 10.942 8.572 10.113 9.206 59.915 51.770 67.917

Sud-vest 3.755 2.797 2.961 2.779 17.357 17.437 20.255

Sud-est 4.928 3.944 5.248 5.363 34.313 33.863 32.870

Până în 1835 la Hotin 2.054 1.466 1.855 1.713 10.672 – –

În 1818-1835 la Hotin – 2.087** 3.462 3.366 16.541** – –

Total 21.679 18.866 23.639 22.427 138.798 103.070 121.042

Toți anii la Hotin 19.625 15.313 18.322 17.348 111.585 103.070 121.042

* fără orașul Hotin; ** în 1820 și 1835, fără târgul Otaci; *** pentru anul 1844 – date incomplete pentru 
mai multe sate, ori lipsă pentru sate de pe domeniul statului

Așadar, timp de mai bine de trei decenii, numărul locuitorilor din județul Hotin a 
crescut lent, au fost perioade de stagnare și chiar de diminuare numerică a populației. 
Deoarece era județul cu cea mai densă populației și cele mai puține terenuri agricole 
libere din Basarabia, masele de țărani preferau să se stabilească în alte județe, în 
special în Bugeac, unde încă erau multe terenuri libere. Însuși din județul Hotin, o 
parte din locuitori au emigrat în centrul și sudul Basarabiei, sau în alte gubernii, în 
speranța să obțină un lot de pământ mai mare, pentru a-și putea întreține familia și 
gospodăria. Informațiile statistice pentru anii 1844 și 1854 sunt subestimate, datele 
pentru mai multe sate fiind incomplete. După altă sursă, la mijlocul sec. al XIX-
lea, județul Hotin avea 144.415 locuitori, iar în 1854, în acest județ trăiau 147.806 
persoane (cu 26.764 mai multe decât este indicat în tabelul de mai sus)47.

45 Constantin Ungureanu, Populația Bucovinei și Basarabiei sub stăpâniri străine..., p. 509-513.
46 Valentin Tomuleț, Ținutul Hotin..., 1817 – p. 666-671; 1820 – p. 840-844; 1824 – p. 903-908; 1830  – 

p. 933-941; 1835 – p. 955-961; 1844 – p. 973-977; 1854 – p. 978-981.
47 В.М. Кабузан, Народонаселение Бессарабской области..., c. 37, 55.
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Cert este că, reducerea temporară a populației din acest ținut nu a fost cauzată 
de un spor natural negativ al populației. În perioada 1819-1828, în ținutul Hotin 
s-au născut 47.675 de persoane și au decedat 27.899 persoane48, sporul natural fiind 
de 19.776 persoane. Totodată, numărul familiilor din ținutul Hotin a crescut de la 
18.866 (în 1820) la 22.427 (în 1830), adică cu 3.561 de familii sau cu cca. 17.800 
de persoane. Deși statisticile nu sunt pentru aceiași ani, constatăm că în decurs de 
un deceniu, creșterea reală a populației a fost cu cca. 2.000 persoane mai mică decât 
sporul natural, adică în perioada respectivă au plecat mai multe persoane decât au 
sosit în ținutul Hotin. 

Statisticile pentru mai mulți ani au fost realizate după criterii diferite, conțin mul-
te erori sau sunt incomplete, din care cauză și estimările privind evoluția numerică a 
populației sunt contradictorii. În 1820, în ținutul Hotin au fost înregistrate doar 18.848 
de gospodării, dar fără orașul Hotin și târgul Otaci. Deja în anul 1824, în tot ținutul 
erau 24.772 de familii, inclusiv 1.133 în orașul Hotin. În 1825 au fost înregistrate 
doar 22.331 de locuințe (14.077 utile pentru încartiruire și 8.254 neutile), 825 fiind în 
orașul Hotin. Numărul de locuințe putea fi mai mic decât numărul familiilor, fiindcă 
în multe case trăiau mai multe familii. Însă, în 1830 au fost înregistrate în tot județul 
Hotin, dar fără orașul Hotin, doar 22.596 de familii, adică cu 1.043 de familii mai 
puține față de anul 1824 (excluzând datele pentru Hotin). În 1832, în județul Hotin 
(fără orașul Hotin) erau 22.134 de familii și 675 burlaci, inclusiv 1.226 de familii și 
61 burlaci evrei. Peste 3 ani, în 1835, județul Hotin avea 31.260 de familii, inclusiv 
1.482 în orașul Hotin, dar tot atâtea și în târgul Otaci, ceea ce este o eroare49.

Diferă de la o statistică la alta și datele despre numărul persoanelor din ținutul 
Hotin. În anul 1825, în ținutul Hotin erau 22.331 de locuințe, populate doar de 
104.714 persoane. Însă, statistica respectivă nu conține informații despre locuitorii 
din târgul Noua Suliță și 4 sate mari (Clișcăuți, Marșinița, Rașcov și Tărăsăuți). 
După aceiași sursă, în acest târg și 4 sate erau atunci 966 de locuințe50, adică în aceste 
localități ar fi trebuit să trăiască cca. 4.500 de persoane. 

După statistica din 1825, la 100 de locuințe reveneau în medie 469 persoane. 
Însă, diferențele erau foarte mari de la un sat la altul. Statistica respectivă constata 
o puternică depopulare a satelor de pe malul Prutului, situate între târgurile Noua 
Suliță și Lipcani. Nu au fost înregistrați locuitori în târgul Noua Suliță și două 
sate mari vecine (Marșinița și Tărăsăuți), iar în târgul Lipcani erau 349 locuințe, 
dar numai 272 locuitori! În alte 8 sate (Vancicăuți, Costiceni, Negrești, Șendreni, 
Coșuleni, Mămăliga, Criva și Ceabrău), situate între cele două târguri, locuiau 
în medie doar ceva mai mult de două persoane într-o locuință (în 735 locuințe 
erau doar 1.584 persoane). Doar în satele Drepcăuți și Zăluceni din acest spațiu, la o 

48 Valentin Tomuleț, Ținutul Hotin..., p. 240-241. 
49 Ibidem, 1820 – p. 840-844; 1824 – p. 903-908; 1825 – p. 909-915; 1830 – p. 933-941; 1832 – p. 942-

951; 1835 – p. 955-961. 
50 Ibidem, p. 909-915.
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locuință reveneau mai mulți locuitori decât media la nivelul județului Hotin. În două 
târguri (Noua Suliță și Lipcani) și 12 sate, situate între cele două târguri, au fost înre-
gistrate 1.743 locuințe, populate doar de 2.875 de persoane51, la 100 lo cu  ințe revenind 
doar 165 locuitori. Reieșind din media de 469 persoane la 100 lo cu ințe în ținutul Hotin, 
1.743 locuințe din 2 târguri și 12 sate trebuiau să fie popu late de 8.175 persoane, deci 
diferența era de 5.300 persoane!? Astfel, fie statistica din 1825 este incompletă, fie 
într-adevăr un număr mare de locuitori din aceste sate s-au refugiat în alte localități. 

Statistica din 1825 a înregistrat și alte diferențe foarte mari privind numărul 
de locuitori la o locuință. În 6 sate (Visoca, Beșănăuți, Cerlena Mare, Rudi de Sus, 
Capeleuca și Volcineț) și 4 cătune (Tătărăuca Veche, Buzdujeni, Onutu și Brătușeni), 
într-o locuință trăiau câte 8-9 persoane. Însă, în 13 sate (Resteu, Enăuți, Nouasulița, 
Colincăuți, Buzovița, Comarov, Rosoșeni, Nelipăuți, Șebutinița, Cormani, Hrubna, 
Seliște și Molodova) erau mai multe case decât locuitori (în 1.617 case erau doar 524 
persoane!)52. Cu siguranță, statisticile rusești conțineau erori mari, erau incomplete, 
dar și procesele migraționiste erau semnificative, din care cauză unele sate erau 
suprapopulate, altele erau depopulate. 

Un recensământ al populației din 1828 a înregistrat 6.780 de locuitori în orașul 
Hotin (inclusiv 4.141 mozaici, 2.100 ortodocși și 569 romano-catolici, în total fiind 
6.810) și 117.534 persoane în zona rurală a ținutului, dintre care 6.809 mozaici și 
484 romano-catolici. Populația totală a ținutului era de 124.344 persoane (112.330 
creștini ortodocși, 10.950 mozaici, 1.053 romano-catolici)53. 

Statistica din 1835 a înregistrat 155.314 persoane în județul Hotin, inclu-
siv 24.326 în orașul Hotin și 4 târguri, 3.615 în 10 sate de pe domeniile statului și 
127.373 în sate moșierești. Numărul de familii (1.482) și persoane (8.258) erau iden-
tice pentru orașul Hotin și târgul Otaci, informația fiind evident greșită pentru Otaci. 
În 1832, în târgul Otaci erau 591 de familii și 28 burlaci54, deci numărul total de 
locuitori era în jur de 3.000 de persoane. Chiar dacă excludem eroarea pentru târgul 
Otaci, constatăm pentru anul 1835 un total de cca. 150 mii de locuitori pentru județul 
Hotin, adică cu cca. 26 mii mai mult decât la recensământul din 1828! Evident că în 
decurs de 7 ani nu s-a produs o creștere atât de rapidă a populației județului Hotin, ci 
datele pentru 1828 și 1835 sunt contradictorii.

Conform unei statistici pentru anul 1843, dar valabile după revizia a VIII-a a 
populației din 1835, județul Hotin avea 146.098 de locuitori (119.088 care și după 
1835 vor rămânea la Hotin, 16.424 care după 1835 vor trece la județul Soroca, 10.586 
care în 1835 vor trece la județul Iași). În 1835, orașul Hotin avea 10.280 de persoane, 
dar lipsesc informații despre târgul Otaci55. 

51 Calculat după datele publicate de Valentin Tomuleț, Ținutul Hotin..., p. 909-915. 
52 Ibidem, p. 909-915.
53 Valentin Tomuleț, Ținutul Hotin..., p. 254, 258. 
54 Ibidem, p. 942, 955-961. 
55 В.М. Кабузан, Народонаселение Бессарабской области..., c. 104-116. 
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Comparând numărul de familii pentru anii 1817, 1820, 1824 și 1830, constatăm 
că în majoritatea satelor nu s-a produs o modificare radicală, iar în multe sate chiar 
s-a redus numărul de familii. Până în 1835 apar mai multe sate noi, atât în partea 
de nord (Aristeuca, Conovca, Grimești, Lucăceni, Respopinți, Vorniceni), cât și în 
sudul ținutului Hotin (Berlinți, Bogdănești, Grimești, Holohoreni, Medveja, Slobozia 
Buzdujeni, Slobozia Dumeni, Slobozia Șirăuți, Slobozia Volodeni, Șofrâncani, 
Tețcani, Trestieni). A crescut rapid numărul locuitorilor și în câteva sate mici 
(Brătușeni, Moșana, Boroseni), incluse în 1818 la ținutul Hotin56. Marea majoritate a 
satelor noi din ținutul Hotin, fondate după 1817, erau locuite de ucraineni. Totodată, 
în multe sate mari moldovenești s-a înregistrat reduceri însemnate de populație. Cel 
mai probabil, o bună parte din imigranții ucraineni au locuit temporar în sate vechi 
moldovenești, apoi s-au transferat în sate noi ori au plecat în sudul Basarabiei.

În prima jumătate a sec. al XIX-lea, hotarele ținutului Hotin s-au modificat de 
două ori, din care cauză și datele statistice din diferiți ani nu corespund aceluiași 
spațiu geografic. În 1818, în urma desființării ținutului Soroca, la Hotin au revenit 
un târg, 35 sate și 5 cătune de la ținuturile vecine. După anul 1835, toate aceste 
localități au trecut din nou la județele Soroca / Iași. Însă, în urma acestei reforme 
admi nistrative, județul Hotin a pierdut și 25 de sate, cele mai multe în apropiere de 
râul Ciuhur, locuite în mare majoritate de români, care în intervalul 1774-1835 au 
făcut parte permanent din ținutul / județul Hotin. În anul 1835, aceste sate erau locu-
ite de 10.672 persoane. În urma reformei administrative din anul 1835, de la județul 
Hotin au trecut la două județe vecine un târg (Otaci) și 64 de sate, cu un total de 
27.213 de persoane (în 1835, dar fără date pentru târgul Otaci)57.

Excluzând aceste localități, constatăm că, doar în teritoriul rămas după 1835 
la județul Hotin, numărul familiilor în intervalul 1817-1830 a scăzut cu 2.277 (de 
la 19.625 în 1817, la 17.348 în 1830). În următoarele două decenii s-a înregistrat o 
creștere cu 9.457 de persoane (de la 111.585 în 1835, la 121.042 în 1854) – a se vedea 
tabelul de mai sus. În toate aceste calcule nu este luat în considerație orașul Hotin, 
pentru care lipsesc informații în mai multe statistici rusești. Statistica din 1854 este in-
completă pentru târgul Briceni, unde au fost înregistrate doar 601 persoane. Cel mai 
probabil, în 1854 târgul Briceni avea cca. 3.600 de persoane, respectiv numărul total 
al populației județului Hotin (fără orașul Hotin) era de cca. 124 mii, iar creșterea față 
de anul 1835 a fost de cca. 12.450 de persoane. 

În perioada 1835-1854, evoluția numerică a populației a fost mai rapidă în partea 
de nord și mai lentă în sudul județului Hotin. În intervalul respectiv a crescut rapid 
numărul locuitorilor în sate recent fondate (Berlinți, Bogdănești, Buzdujeni, Conovca, 
Grimești, Grumăzeni, Holohoreni, Levinți, Lucăceni, Medveja, Respopinți, Slobozia 
Șirăuți, Tețcani, Trestieni), locuite aproape exclusiv de ucraineni. Concomitent, numă-
rul locuitorilor s-a diminuat semnificativ în mai multe sate moldovenești (Balasinești, 

56 Constantin Ungureanu, Populația Bucovinei și Basarabiei sub stăpâniri străine..., p. 513. 
57 Ibidem, p. 512-513.
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Bălcăuți de Jos, Burlănești, Ceabrău, Coteala, Fetești, Hlina, Hlinoaia, Larga, Negrinți, 
Ocnița, Târnova)58. Aceste procese au contribuit la reducerea proporției moldovenilor 
din județul Hotin. 

Pentru județul Hotin, foarte controversată este statistica din anul 1844, deoarece 
datele sunt incomplete pentru mai multe sate, lipsesc informațiile pentru satele de 
pe domeniul statului. Cifra de 103.070 persoane este conform statisticii oficiale, dar 
în realitate numărul locuitorilor era mai mare decât în anul 1835. Datele statistice 
pentru anul 1844 sunt incomplete mai ales pentru un spațiu compact din nordul 
județului Hotin, din zona localității Chelmenți. În peste 20 de sate din acest spațiu, 
în anul 1835 au fost înregistrate 13.400 persoane, în 1843 – doar 6.162, iar în 1854 – 
deja 15.112 persoane, datele fiind evident incomplete pentru anul 184459. 

La mijlocul sec. al XIX-lea, în anul 1854, localitățile cu cei mai mulți locuitori 
din județul Hotin erau târgurile Lipcani (2.875), Secureni (1.754), Noua Suliță (1.200), 
satele Colincăuți (2.372), Clișcăuți (2.364), Tărăsăuți (2.218), Lomacința (1.750), 
Comarov (1.698), Corjeuți (1.577), Șilăuți (1.454), Marșenița (1.444), Rucșin (1.422), 
Malinți (1.361), Chelmeneț (1.354), Larga (1.354), Seliștea (1.324), Romancăuți 
(1.314), Dinăuți (1.256), Babin (1.231), Ianăuți (1.213), Hrimăncăuți (1.200)60.

Moldovenii și ucrainenii din județul Hotin, 
până la mijlocul sec. al XIX-lea
Înformațiile statistice din anii ’30 -’50 ai sec. al XIX-lea sunt contradictorii în ce 

privește structura etnică a populației județului Hotin. Din cauza mișcărilor masive de 
populație de la nord de Nistru, mai ales în primele două decenii ale sec. al XIX-lea, 
în ținutul Hotin s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de locuitori și o 
reducere a ponderii populației românești. Către anul 1820, nordul ținutului Hotin era 
locuit compact de ucraineni, iar multe sate vechi românești au devenit cu populație 
mixtă.

V. Kabuzan a publicat mai multe statistici despre locuitorii Basarabiei în prima 
jumătate a sec. al XIX-lea, inclusiv pentru ținutul Hotin. Potrivit statisticii pentru 
anul 1827, în ținutul Hotin erau 89.296 locuitori, inclusiv 56.004 (62,7%) ucraineni, 
23.436 (26,2%) moldoveni, 9.115 (10,2%) evrei. Până în 1850, numărul locuitorilor 
din acest județ a crescut la 136.247 persoane, 83.892 (61,6%) fiind ucraineni, 37.453 
(27,5%) moldoveni, 12.139 (8,9%) evrei, 691 ruși. Însă, datele din această statistică 
sunt incomplete pentru evrei. Același autor indică pentru anul 1850, cifra totală de 
144.415 locuitori, datele fiind identice pentru ucraineni, moldoveni, ruși și de alte 
etnii, dar numărul evreilor era de 20.307 (14,1% din total). Această informație este 
mai corectă, fiindcă în lista pe localități, evrei au fost indicați doar în orașul Hotin, 
în târgurile Briceni, Lipcani și Noua Suliță, deși aceștia locuiau în număr mare, în 

58 Ibidem, p. 509-512. 
59 Ibidem, p. 514. 
60 Ibidem, p. 509-512.
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târgurile Secureni, Edineț, în alte sate61. Ambele statistici se referă la teritoriul restrâns 
al județului Hotin, în hotarele de după anul 1835. Același autor susținea în studiul 
său că, în 1818, în ținutul Hotin locuiau 47,5% moldoveni și 42,6% ucraineni, fără 
a prezenta și cifre în valoare absolută62, dar în realitate, această statistică incompletă 
este valabilă pentru anul 1820.

Statisticile publicate de Kabuzan pentru 1827 și 1850 conțin un șir de greșeli 
evidente. În ambele statistici, cel puțin pentru două târguri (Lipcani și Noua Suliță) și 
9 sate (Berestea, Colencăuți, Dinăuți, Gordinești, Grimăncăuți, Mămăliga, Nesfoia, 
Slobozia Hlina, Stălinești), în loc de români (moldoveni) au fost înregistrați ucraineni. 
În localitățile respective, în 1827 erau 7.735 persoane, inclusiv 5.927 ucraineni și 
nici un moldovean, iar în 1850 – respectiv 12.258 persoane, dintre care 9.173 
ucraineni, dar nici un moldovean63. Aceste informații sunt evident false, iar datele 
pentru români și ucraineni cel mai probabil au fost inversate. În toate localitățile 
nominalizate, moldovenii și-au păstrat majoritatea pe parcursul sec. XIX-XX. Doar 
luând în calcul aceste greșeli, constatăm că în realitate ucrainenii constituiau cca. 
56,1% (în 1827), respectiv 51,7% (în 1850) în județul Hotin.

Statistica din 1827 conține și alte inexactități sau date incomplete, care i-a defa-
vorizat pe români. Pentru 1827, lipsesc date despre locuitorii din 6 sate (Beleavinți, 
Cebrov, Cristinești, Hădărăuți, Hincăuți și Vancicăuți). Din aceste sate, doar Cri-
stineștii era populat în principal de ucraineni. În 1850, satul Cristinești era locuit de 
502 ucraineni, iar în celelalte 5 sate trăiau 3.321 moldoveni64. 

Datele sunt incomplete pentru alte sate cu populație majoritar românească. 
Un număr exagerat de mic de locuitori au fost înregistrați în satele Bălcăuți de Sus 
(166), Bulboaca (96), Cerlena Mare (205), Coșuleni (125), Criva (175), Drepcăuți 
cu Zalucea (237), Forosna (189), Marșineț (140), Mihălășeni (43), Stălinești (168), 
Șendreni (109), toate locuite de moldoveni! După calculele noastre, în cele 12 sate 
nominalizate, în 1827 au fost înregistrate doar 1.653 de persoane, aproape toți 
moldoveni, cu excepția satului Stălinești, unde greșit au fost înregistrați ucraineni. 
Pentru comparație, după aceeași sursă, în anul 1850 satele respective erau locuite 
de 7.392 persoane, inclusiv 6.695 moldoveni și 697 ucraineni (înregistrați greșit în 
Stălinești)65. 

Pentru cercetarea structurii etnice a populației Basarabiei, de mare valoare este 
statistica pentru anul 1844, elaborată la solicitarea Academiei de Științe a Rusiei. 
Însă, această statistică este foarte controversată în cazul județului Hotin. După sursa 
respectivă, populația județului Hotin (fără orașul Hotin), ar fi avut doar 103.060 
locuitori, inclusiv 46.406 (45%) ucraineni, 44.865 (43,5%) moldoveni, 9.781 (9,5%) 

61 В.М. Кабузан, Народонаселение Бессарабской области..., c. 55, 104-112.
62 Ibidem, p. 28. 
63 Ibidem, p. 105-111.
64 Ibidem, p. 106-107, 112. 
65 Ibidem, p. 104-105, 107-109, 111-112. 
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evrei, 1.005 (1%) țigani, 481 ruși, 388 poloni etc.66, sau 104.001 locuitori – 47.370 
(45,5%) ucraineni, 44.956 (43,2%) moldoveni, 9.782 (9,4%) evrei, 999 (1%) țigani, 
478 ruși, 289 poloni ... În anul 1844, orașul Hotin avea 7.782 locuitori, inclusiv 4.105 
evrei, 1.654 ucraineni, 1.554 ruși, 309 armeni, 108 poloni și 52 țigani67. Deci, în 
1844, județul Hotin ar fi avut 110.842 locuitori, dintre care 48.060 (43,3%) ucraineni, 
sau 111.783 locuitori, inclusiv 49.024 (43,8%) ucraineni. Pentru comparație, în anul 
1835, județul Hotin (fără orașul Hotin și satele care în anul următor au fost transferate 
la județele Soroca / Iași) avea 111.585 locuitori. 

Statistica din 1844 cuprinde date false și inversate în cazul ucrainenilor și 
moldovenilor pentru foarte multe sate din județul Hotin. Statistica respectivă este 
incompletă și evident greșită mai ales pentru cca. 20 de sate din nordul județului, 
situate compact în apropiere de localitatea Chelmenți. După calculele noastre, în 
1844, în 21 de sate din acest spațiu au fost înregistrați doar 6.581 de locuitori, dintre 
care 6.348 (96,4%) moldoveni și nici un ucrainean!? Pentru comparație, în anul 1820, 
în același spațiu al ținutului Hotin erau 19 sate, cu o populație de 6.082 persoane, 
dintre care 5.502 (90,5%) ucraineni și doar 100 moldoveni68. În 1827, în aceleași 
sate locuiau 10.350 persoane, inclusiv 10.060 (97,2%) ucraineni, iar în 1850 trăiau 
16.022, inclusiv 15.469 (96,5%) ucraineni și nici un moldovean69. 

Așadar, din 4 statistici, valabile pentru anii 1820, 1827, 1844 și 1850, în trei 
cazuri au fost înregistrați în satele din acest spațiu cca. 90-97% ucraineni, pe când 
statistica din 1844 consemna în aceleași sate deja 96,4% moldoveni și nici un ucrai-
nean!? Este evident că, în 1844, datele pentru ucraineni și moldoveni au fost inversate. 
În realitate, în 1844, în 21 de sate menționate trăiau cel puțin 12-13 mii de persoane 
(dublu față de datele indicate), dintre care cca. 95% erau ucraineni. Statistica din 
1844 a înregistrat moldoveni în loc de ucraineni și în alte câteva sate (Vașcăuți, 
Berlinți, Holohoreni, Medveja, Șerbinți, Rângaci, Reucăuți), deși după alte statistici, 
în aceste sate trăiau ucraineni. 

Statistica dată a consemnat și multe situații inverse, când în sate cu populație 
românească au fost înregistrați ucraineni. Ne referim la 9 sate, situate în partea de 
est a actualului raion Noua Suliță. După statistica din 1844, în satele Bălcăuți de 
Sus, Dumeni, Costiceni, Coșuleni, Nesfoia, Negrinți, Stălinești, Forosna și Șendreni 
trăiau 4.069 persoane, dintre care 3.952 (97,1%) ucraineni și nici un moldovean!? 
Chiar dacă alte statistici sunt controversate pentru unele din aceste sate70, toate și-au 
păstrat caracterul românesc până în prezent, iar statistica din 1844 este inversată în 
favoarea ucrainenilor. 

Datele etnice sunt discutabile și pentru alte sate din județul Hotin. Bunăoară, 
doar moldoveni au fost înregistrați la Rosoșeni, Mândâcăuți, Mărcăuți, Bălcăuți de 

66 Valentin Tomuleț, Ținutul Hotin..., p. 973-977. 
67 Dinu Poștarencu, Contribuții la istoria modernă a Basarabiei, Chișinău, 2009, p. 34, 35. 
68 Constantin Ungureanu, Populația Bucovinei și Basarabiei sub stăpâniri străine..., p. 514. 
69 Calculat după datele lui V.M. Kabuzan, op. cit., p. 104-112.
70 Constantin Ungureanu, Populația Bucovinei și Basarabiei sub stăpâniri străine..., p. 514. 
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Jos, Câșla Zamjiev, Coteleu, deși în aceste sate, cel puțin o parte din locuitori erau 
ucraineni. Totodată, la Colencăuți, Gvăzdăuți ar fi locuit doar ucraineni, deși o bună 
parte din locuitori erau moldoveni, iar satul Colencăuți până în prezent este locuit 
de moldoveni. Doar luând în considerație datele greșite sau incomplete enunțate, 
estimăm că, în realitate, în 1844, în județul Hotin trăiau cca. 49-50% ucraineni și 
cca. 34-35% moldoveni. 

Statistica din 1844 a omis satele de pe domeniul statului. În județul Hotin erau 
4 sate (Conovca, Macareuca, Mămăliga, Tețcani) de pe domeniul statului, și alte 7 
(Belousovca, Costiceni/Vancicăuți, Fetești, Hajdeu, Holohoreni, Medveja, Ruhotin), 
unde o parte din sat era domeniul statului. Satele Medveja, Tețcani, Conovca s-au 
format în primele decenii ale sec. al XIX-lea71. Satele Costiceni, Mămăliga și Fetești 
erau locuite de moldoveni, în restul satelor, majoritatea locuitorilor erau ucraineni. 
Pentru 1844 există o listă separată cu 6 sate de pe domeniul statului (Conovca, 
Costiceni, Fetești, Mămăliga, Tețcani, dar și Otaci), în care au fost înregistrați 1.302 
moldoveni și 109 țigani (toți în Otaci), fără a se preciza numărul total al locuitorilor 
din fiecare sat și lipsesc date despre ucraineni72. În 1835, în 10 sate de pe domeniul 
statului din județul Hotin erau 716 familii, locuite de 3.615 persoane73. Către anul 
1844, numărul locuitorilor din aceste sate cu siguranță era peste 4.000, dintre care 
cca. 1.300 erau moldoveni. În 1852, satele de pe domeniul statului din județul Hotin 
aveau 4.813 locuitori74. 

Așadar, în prima jumătate a sec. al XIX-lea, a crescut atât numărul total al 
locuitorilor județului Hotin, cât și ponderea locuitorilor de etnie ucraineană. După 
estimările noastre, către anul 1808, cca. 42-44% din locuitorii ținutului Hotin erau 
de etnie ucraineni. Procesele migraționiste de amploare din primele două decenii ale 
sec. al XIX-lea au contribuit la diminuarea accentuată a ponderii moldovenilor din 
ținutul Hotin. Pentru anul 1820 estimăm deja o majoritate ucraineană (cca. 50-52%) 
în ținutul Hotin (fără ocoalele Movilău și Rujenița), pe când locuitorii de etnie română 
constituiau cca. 38-40% în acest spațiu. Această diminuare s-a produs atât din cauza 
imigrării în ținut a unui număr mare de ucraineni și emigrării multor moldoveni în 
alte ținuturi, cât și în rezultatul asimilării etnice și lingvistice a minorității românești 
din nordul ținutului. După anul 1835, mai multe sate din sud-estul județului Hotin, 
locuite în majoritate de români, au fost transferate la județele vecine Soroca sau Iași. 
Fără aceste sate, evident că s-a redus și mai mult ponderea românilor din județul 
Hotin. Deși procesele migraționiste nu mai aveau amploarea de la început de secol, 
totuși în partea de sud a județului sunt fondate sate noi, locuite aproape exclusiv 
de ucraineni. În rezultat, către anul 1850, ucrainenii constituiau peste jumătate din 
populația județului Hotin. 

71 И.А. Анцупов, Государственная деревня Бессарабии в XIX веке (1812-1870 гг.), Кишинёв: 
Картя Молдовеняскэ, 1966, c. 38-39. 

72 Dinu Poștarencu, Contribuții la istoria modernă a Basarabiei..., p. 104.
73 Valentin Tomuleț, Ținutul Hotin..., p. 955. 
74 И.А. Анцупов, Государственная деревня Бессарабии..., c. 23. 
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Evoluții etno-demografice în județul Hotin, în a doua jumătate 
a sec. al XIX-lea
În a doua jumătate a sec. al XIX-lea, populația județului Hotin s-a mărit mai ales 

pe cale naturală, dar au continuat să vină și imigranți de la nord de râul Nistru. Pentru 
anul 1862 există două statistici oficiale cu distribuția etnică a populației județului 
Hotin. La 2 februarie 1862, ispravnicul județului Hotin a prezentat guvernatorului 
militar al Basarabiei informații despre locuitorii județului. Din totalul de 152.034 
locuitori, 71.122 (46,8%) erau ucraineni, 61.974 (40,8%) moldoveni, 16.930 (11,1%) 
evrei, 803 ruși, 613 catolici (probabil polonezi), 307 țigani, 137 germani, 124 armeni, 
12 greci și 12 francezi. În acelaș an, Comitetul de Statistică al Basarabiei publică alte 
informații, după care, județul Hotin era locuit de 71.654 (49%) ucraineni, 54.093 
(37%) moldoveni, 16.090 (11%) evrei, 1.551 (1,1%) polonezi, 1.400 (1%) ruși, 919 
țigani, 530 germani, 36 greci, 25 armeni, 6 bieloruși, numărul total al populației fiind 
146.304 persoane75. Aceste două surse oficiale indică pentru acelaș an (1862) cifre 
apropiate pentru ucraineni și evrei, dar diferă informațiile despre totalul populației, 
iar Comitetul de Statistică prezintă cu aproape 8 mii mai puțini moldoveni. Diferențe 
mari sunt atestate la polonezi, ruși, țigani, germani și armeni. Ambele surse atestă 
că ucrainenii formau cca. 47-49% din populația județului, adică cu mult mai puțin 
comparativ cu statisticile publicate de V. Kabuzan. 

Însă, estimările respective se referă doar la populația rurală a județului. În 
1861, populația totală a județului Hotin era de 170.579 persoane (17.696 în Hotin 
și 152.883 în mediul rural)76, sau 167.989 locuitori (15.907 în oraș și 152.082 în 
târguri și sate)77, iar după datele reviziei a X-a a populației (1858-1859), în județul 
Hotin trăiau 160.562 persoane78. După datele Comitetului de Statistică, în 1862, în 
Hotin trăiau 16.832 locuitori, inclusiv 7.482 (44,4%) evrei, 7.297 (43,3%) ucraineni, 
1.512 (9%) ruși, 320 (1,9%) moldoveni și valahi, 156 polonezi, 46 armeni și 19 
de alte etnii79. În 1862, populația totală a județului Hotin era de 163.136 persoane 
(78.951 (48,4%) ucraineni, 54.413 (33,3%) moldoveni, 23.572 (14,4%) evrei, 2.912 
(1,8%) ruși, 1.707 (1%) polonezi, 928 (0,6%) țigani, 537 (0,3%) germani, 71 armeni, 
39 greci, 6 bieloruși). Ucrainenii constituiau atunci aproape jumătate din populație, 
românii formau 1/3 din total, iar evreii aveau cea mai mare proporție (14,4%) com-
parativ cu alte județe. 

Informații valoroase despre ucrainenii din nordul Basarabiei prezintă cercetătorii 
P. Ciubinskii și P. Nestorovskii. Etnograful P. Ciubinskii a publicat lista tuturor 

75 Dinu Poștarencu, Contribuții la istoria modernă a Basarabiei, p. 49. 
76 A. Защук, Материалы для географии и статистики России. Бессарабская область, 

Санкт-Петербург: Тип. Э. Веймара 1862, Ч. 1, c. 203.
77 Я.С. Гросул, И.Г. Будак, Очерки истории народного хозяйства Бессарабии (1812-1861), 

Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1967, c. 57.
78 В.М. Кабузан, Народонаселение Бессарабской области..., c. 50. 
79 Записки Бессарабского Oбластного Cтатистического Kомитета, Том I, Кишинёв, 1864, c. 91; 

Dinu Poștarencu, Contribuții la istoria modernă a Basarabiei, p. 133. 
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satelor ucrainene şi mixte din județele Hotin, Soroca și Iași, conform situaţiei din 
1869. În această lucrare au fost expuse liste cu sate din Ducatul Polon și din nord-
vestul Basarabiei, unde malorușii și-au păstrat limba. Listele au fost întocmite în 
baza informațiilor transmise de șefii de județe și comisarii pentru probleme țărănești, 
dar și în rezultatul observațiilor proprii. Potrivit lui, în județul Hotin erau atunci 90 
de localități (două târguri și 88 de sate), în care domina exclusiv limba malorusă 
(ucraineană)80. Din totalul celor 90 de localități, 86 sunt din teritoriul actual al regiunii 
Cernăuţi și doar 4 (târgul Briceni și satele Constantinovca, Trestieni, Târnova) din 
spațiul actual al Republicii Moldova.

În județul Hotin mai existau atunci 22 de localități cu populaţie mixtă ucrainea-
nă şi română. În patru sate (Novoseliţa, Bălcăuți, Vaşcăuţi şi Serbiceni) predomina 
limba ucraineană, iar în alte 18 localităţi (târgurile Noua Suliţă şi Lipcani, satele Co-
tileu, Şerbinţi, Dinăuţi, Coteala, Cotiujeni, Glinca, Berlinți, Beleavinți, Grumăzeni, 
Câşla-Zamjieva, Medveja, Fetești, Tețcani, Grimăncăuți, Gvăzdăuţi şi Grinăuți) pre-
domina limba română81. În aceste liste nu au fost incluse mai multe sate (Bezeda, 
Bogdănești, Grimești de Jos, Halahora, Mihăileni, Răucăuţi, Rosoşani, Slobozia 
Șirăuți, Voloşcova), care în 1907 erau locuite doar de ucraineni. Reiese că aceste sate 
s-au ucrainizat după anul 1869? 

P. Nestorovskii constata că, ,,din cauza existenţei satelor cu populaţie mixtă, 
este imposibil de a trasa foarte exact o linie de delimitare între ruteni şi moldoveni, 
dar totuşi nu va fi mare greşeală dacă se va atribui pentru primii următoarele şapte 
voloste din județ, populate, cu mici excepţii, doar de ruteni: Rucşin, Clişcăuţi, Gro-
zeşti, Dăncăuţi, Chelmenţi, Romancăuţi şi Secureni. În celelalte cinci voloste (Noua 
Suliţă, Stălineşti, Lipcani, Briceni şi Edineţ), populaţia dominantă este moldoveneas-
că şi în acestea doar parţial se întâlnesc sate cu rusini […]. Hotarul etnic de la vest 
trece prin satele Balamutca, Rjavineţ, Grozeşti, Sancăuţi, Rângaci, Dinăuţi, Doljoc, 
Belăuţi, Hajdeu, Câşla-Salieva, Câşla-Zamjieva, Beleavinți, Tețcani și Fetești. De la 
vest la nord hotarul trece prin satele Târnova, Bălcăuți, Vașcăuți, Gvăzdăuți, târgul 
Secureni și Naslavcea”82. 

După cum se poate constata, aproape toate satele cu populaţie mixtă româno-
ucraineană din județul Hotin erau situate la hotarul etnografic dintre cele două etnii, 
fie în nordul actualului raion Noua Suliţă (satele Cotileu, Şerbinţi, Dinăuţi), fie în 
sudul actualelor raioane Secureni, Chelmenţi şi Hotin (Câşla-Zamjieva, Novoseliţa, 
Serbiceni, Vaşcăuţi, Gvăzdăuţi) sau în nordul actualelor raioane Briceni și Ocnița 
(Beleavinți, Berlinți, Coteala, Cotiujeni, Glinca, Grimăncăuți, Grinăuți, Medveja).

În perioada rusească, în Basarabia a fost organizat un singur recensământ al 
populaţiei, în 1897, după criteriul limbii materne a locuitorilor. Autoritățile rusești 

80 П.П. Чубинский, Малоруссы юго-западного края. Труды этнографическо-статистической 
экспедиции в Западно-Русскiй Край, т. 7, ч. 3, С.-Петербург, 1877, c. 341, 362-363.

81 Ibidem, p. 363. 
82 П.А. Нeсторовскiй, Бессарабские русины: историко-этнографический очерк, Варшава: Тип. 

Сатурн, 1905, c.9-10. 
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nu au înregistrat populația după criteriul etniei locuitorilor, din care cauză, mai ales în 
localitățile urbane din Basarabia, mulți locuitori de alte etnii, care posedau limba rusă, 
au fost înregistrați ruși după limba maternă. În 1897, în județul Hotin locuiau 307.532 
persoane (18.398 în orașul Hotin și 289.134 în mediul rural). După limba maternă, 
163.738 (53,2%) erau ucraineni (maloruși), 73.303 (23,8%) români (oficial înregistrați 
moldoveni), 47.950 (15,6%) evrei, 17.782 (5,8%) ruși, 2.192 (0,7%) polonezi, 1.589 
(0,5%) bieloruși (cei mai mulți lipoveni), 670 germani, 308 de alte etnii. În orașul Hotin, 
cei mai mulți locuitori erau evrei (9.210 – 50%), ruși (4.676 – 25,4%) și ucraineni 
(3.974 – 21,6%), doar 47 persoane fiind vorbitoare de limbă română83. Comparativ 
cu statistica oficială din 1862, în județul Hotin a crescut ponderea ucrainenilor (de la 
48,4% – la 53,2%), rușilor (de la 1,8% – la 5,8%) și evreilor (de la 14,4% – la 15,6%), 
dar s-a diminuat semnificativ proporția moldovenilor (de la 33,3% – la 23,8%). 

În 1907, la Odesa s-a publicat un studiu militaro-geografic şi statistic al Basarabiei, 
care conținea şi o informaţie despre structura etnică a locuitorilor provinciei. Aceste 
informaţii corespundeau datelor Comitetului de Statistică al Basarabiei, valabile 
pentru 1 ianuarie 1901. În statistica dată au fost omişi ucrainenii și bielorușii, care 
au fost incluşi la ruşi. Statistica de la începutul anului 1901, realizată după criteriul 
etnic, diferă radical faţă de rezultatele recensământului din 1897. Potrivit acestei 
statistici, județul Hotin avea 342.767 de locuitori (30.879 în orașul Hotin și 311.888 
în mediul rural), dintre care 183.744 (53,6%) ruși (inclusiv ucraineni și bieloruși), 
104.139 (30,4%) moldoveni, 51.775 (15,1%) evrei, 2.128 (0,6%) polonezi, 215 
armeni, 106 germani și 660 de alte etnii84. Comparativ cu anul 1897, în județul Hotin 
s-au înregistrat mai mulți moldoveni (30,4% față de 23,8% în 1897), dar mai puțini 
ucraineni, ruși și bieloruși (53,6% față de 59,5% în 1897). 

Populația rurală a județului Hotin, în 1907
Pentru începutul sec. al XX-lea, cele mai detaliate informaţii statistice despre 

structura etnică a tuturor localităţilor rurale din Basarabia se regăsesc în studiul lui 
V.N. Butovici. Datele statistice pentru această lucrare etnografică au fost culese pe 
teren, de către învăţători şi preoţi de la sate în 1907, când V.N. Butovici deţinea 
funcţia de director al şcolilor din Basarabia. Rezultatele acestor cercetări etnografice 
au fost publicate în 1916, la Kiev. Lucrarea conţine informaţii despre structura etnică 
şi situaţia lingvistică din localităţile rurale, ceea ce prezintă o valoare deosebită, 
mai ales pentru localităţile cu populaţie mixtă. În timpul culegerii informaţiilor 
s-a urmărit scopul de a stabili numărul populaţiei din fiecare localitate rurală, cu 
repartiţia pe confesiuni şi naţionalităţi; de a preciza limba dominantă în localităţile 
mixte și a determina nivelul de cunoaştere a limbii ruse şi ucrainene (în sursă e 

83 Первая всеобщая переписъ населения Российской империи, 1897 г. III. Бессарабская губерния, 
Санкт-Петербург: Издание Центрального статистического комитета Министерства внутренних 
дел, 1905. c. 70-73; Dinu Poștarencu, Contribuții la istoria modernă..., p.134. 

84 Dinu Poştarencu, Contribuţii la istoria modernă..., p. 135; Военно-географическое и статис ти-
ческое описание Одесского военного округа. Бессарабский район, c. 432-433. 
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indicată limba malorusă) de către bărbaţii, femeile şi copiii de alte etnii; de a relata 
despre predominarea, în ultimul timp, în localităţile mixte, a unei limbi asupra alteia 
sau despre schimbarea de către locuitori a unei limbi cu alta85. 

Către anul 1907, județul Hotin era format din 12 plase (voloste), cu un număr 
de 5 târguri și 185 de sate. În localitățile rurale din acest județ trăiau 306.973 de 
persoane, majoritatea fiind ucraineni (59,1%), urmați de moldoveni (27,3%), evrei 
(11,9%), ruși (0,8%), polonezi (0,4%). Repartizarea populației rurale pe plase era 
următoarea:

Populaţia rurală din judeţul Hotin, în 1907 86

Plasa total români ucraineni ruși evrei poloni germani armeni țigani

Noua Suliță 24.159 15.984 3.246 193 4.736 – – – –

Stălinești 19.180 11.251 7.108 – 654 – – – 167

Lipcani 37.066 16.813 13.861 – 6.011 127 129 – 121

Edineț 25.961 17.015 3.880 23 4.777 134 – – 132

Briceni 33.239 13.451 10.443 1.388 7.536 210 – – 211

Secureni 36.393 7.395 21.310 901 6.538 418 – 11 –

Romancăuți 27.902 – 26.342 – 1.078 64 – 10 404

Chelmenți 32.719 900 30.350 – 1.410 59 – – –

Dancăuți 11.719 – 10.994 – 385 119 221 – –

Rucșin 11.487 – 11.123 – 364 – – – –

Clișcăuți 19.160 – 17.397 – 1.569 125 69 – –

Grozinți 27.988 930 25.237 – 1.799 7 12 – 3

Total 306.973
83.739 181.291 2.505* 36.677 1.263 431 21 1.038
27,3% 59,1% 0,8% 11,9% 0,4% 0,1% 0,3%

* inclusiv 243 ruşi ortodocşi şi 2.262 lipoveni.

În anul 1907, ucrainenii constituiau peste 90% din populaţie în 6 voloste (Rucşin, 
Romancăuţi, Dăncăuţi, Chelmenţi, Clişcăuţi şi Grozeşti). În celelalte voloste, pon-
derea ucrainenilor era de 58,5% în Secureni (în partea de nord erau ucraineni, în 
partea de sud – moldoveni), urmat de Lipcani (37,4%), Stălineşti (37,1%), Briceni 
(31,4%), Edineţ (14,9%) şi Noua Suliţă (13,4%). Moldovenii constituiau cca. 2/3 în 
plasele Noua Suliţă şi Edineţ, urmate de Stălineşti (58,7%), Lipcani (45,3%), Briceni 
(40,5%) şi Secureni (20,3%). Ponderea evreilor era cea mai mare în volostele Briceni 

85 В.Н. Бутовичъ, Материалы для этнографической карты Бессарабской губернии, Кiевъ: 
Скоропеч. Х.Ю. Бурштейна, 1916, c. 4. 

86 Constantin Ungureanu, Populația Bucovinei și Basarabiei sub stăpâniri străine..., p. 528. 
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(22,7%), Noua Suliţă (19,6%), Edineţ (18,4%), Secureni (18%) şi Lipcani (16,2%), 
adică unde centrele de plasă erau târguri (a se vedea și harta din anexă). Din 36.677 
evrei în întreg județul (fără oraşul Hotin), cei mai mulţi locuiau la Briceni (7.400), 
Secureni (6.000), Lipcani (5.000), Noua Suliţă (4.294), Edineţ (4.230), Clişcăuţi 
(1.130), Chelmenţi (850), Colencăuţi (540), Rjavineţ (415)87.

Ucrainenii locuiau compact în partea de nord a județului Hotin (în raioanele 
Hotin, Chelmenți și Secureni din actuala regiune Cernăuți), iar moldovenii erau 
concentrați în partea de sud a județului (teritoriul actual al raionului Noua Suliță 
din regiunea Cernăuți și în nordul actual al Republicii Moldova). Totuși, din cauza 
lipsei unor date statistice oficiale, pentru sec. al XIX-lea au existat doar estimări 
şi aprecieri privind numărul românilor şi ucrainenilor din județul Hotin. În nordul 
Basarabiei erau multe sate cu populație mixtă moldo-ucraineană, unde locuitorii 
posedau ambele limbi și era dificil de stabilit apartenența etnică a multor persoane. 
V. Butovici constata în studiul său că ,,foarte des se prezintă greu şi chiar imposibil 
de a stabili, fără investigări ştiinţifice speciale, adevărata naţionalitate a locuitorilor 
anumitor sate: să-i numeşti maloruşi, care vorbesc excelent în moldoveneşte sau 
moldoveni, care vorbesc ori numai înţeleg în malorusă. Le vine greu în această 
privinţă chiar şi învăţătorilor şi preoţilor, care se află atât de aproape de popor. 
Adesea unul consideră locuitorii unui anumit sat moldoveni, iar altul drept maloruşi. 
Şi fiecare în felul său are dreptate”88. 

În județul Hotin, datorită dominației ucrainenilor și a imigrațiilor din Podolia, 
Bucovina și Galiția, se producea consolidarea elementului ucrainean și asimilarea 
etnică și lingvistică a moldovenilor din sate cu populație mixtă. Analizând evoluţia 
lingvistică din satele ucrainene şi mixte din județul Hotin pe parcursul a 45 de ani 
(din 1869 până în 1914), V. Butovici constata că, „din 90 de sate, în care cu 45 de 
ani în urmă domina exclusiv limba malorusă, tot așa au rămas 86 de sate (corect 
87 – n.n.); în două (Grozeşti şi Mendicăuţi), deşi predomina ucraineana, o parte 
mică din locuitori au devenit moldoveni; satul Târnova a devenit mixt, cu dominarea 
limbii moldovenești, iar satul Cebrov (se confundă cu Slobozia Cebrov, numit 
ulterior Cozâreni) în totalitate s-a moldovenizat. Toate patru sate, locuite atunci de 
maloruși și moldoveni, în care predomina limba ucraineană (Novoseliţa, Bălcăuți, 
Serbiceni şi Vaşcăuţi), s-au ucrainizat. Din 18 localități mixte, în care predomina 
limba moldovenească, în 5 situația a rămas la fel (Lipcani, Coteala, Hlina, Dinăuți 
și Medveja), două (Cotiujeni și Fetești) s-au moldovenizat, 7 (Șerbinți, Berlinți, 
Beleavinți, Grumăzeni, Medveja din volostea Lipcani, Gvăzdăuți și Grinăuți) s-au 
ucrainizat, la Cotileu, Tețcani și Grimăncăuți a devenit dominantă limba ucraineană”. 
Autorul recunoștea că, întărirea elementului malorus în multe localități s-a datorat 
și noilor migranți, sosiți din Podolia, Bucovina și Galiția89. Astfel, în 18 sate, în care 

87 В.Н. Бутовичъ, Материалы для этнографической карты..., c. 26–30.
88 Ibidem, p. 10.
89 Ibidem, p. 10-11. 
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predominau moldovenii, doar 7 au rămas la fel ori s-au moldovenizat, pe când restul 
satelor mixte s-au ucrainizat sau ucrainenii au devenit dominanți. 

După datele lui Butovici, în patru sate (Forosna, Drepcăuţi, Clocuşna și Medveja 
de stat) au fost înregistraţi 6.236 moldoveni şi parţial maloruşi, fără a se stabili exact 
numărul românilor şi ucrainenilor din aceste sate. Pentru satul Forosna se indica 
,,1.100 moldoveni şi parţial maloruşi, toţi pot vorbi în malorusă”; în Drepcăuți 
erau „1.800 moldoveni și puțini maloruși, aproape toți bărbații și femeile în vârstă 
înțelegeau și puteau vorbi în malorusă”; în Clocușna „erau 2.300 moldoveni și 
parțial maloruși, aproape toți moldovenii pot vorbi în malorusă, deși domină limba 
moldovenească”; în Medveja de stat „1.036 moldoveni și foarte puțini maloruși, 
domină limba moldovenească, dar toți pot vorbi și în malorusă”90. Deoarece trei 
din aceste sate sunt locuite până în prezent de români, cu siguranţă că atunci cel 
puţin 5.000 de locuitori erau români (moldoveni). Considerăm incorecte informaţiile 
pentru satele Bălcăuţi de Sus şi Colencăuţi. La Bălcăuţi ,,erau înregistraţi 1.470 
maloruşi, dar toţi vorbeau cu plăcere moldoveneşte chiar între ei”, iar la Colencăuţi 
,,erau 4.660 maloruşi şi 930 moldoveni, predomina limba malorusă, dar toţi puteau 
vorbi şi în moldoveneşte”. Este discutabilă și informația pentru satul Grimăncăuți, 
unde se estima că locuiau 1.625 maloruși și doar 642 moldoveni91. Aceste trei sate 
sunt locuite până în prezent aproape exclusiv de către români. 

V. Butovici a consemnat în zona rurală a județului Hotin doar 2.505 persoane 
de etnie rusă (2.262 lipoveni și 243 de ruși ortodocși). Lipovenii erau concentrați în 
satul Hrubna (1.361), parțial în târgul Secureni (460) și satul Belousovca (430), iar 
cei mai mulți ruși ortodocși (193) trăiau în târgul Noua Suliță. Pentru comparație, 
recensământul din anul 1897 a înregistrat în mediul rural din județul Hotin un număr 
de 13.106 persoane, care considerau rusa drept limbă maternă92. Deci, în studiul lui 
Butovici, cel puțin 10 mii de locuitori, înregistrați la recensământ drept ruși după 
limba maternă, în 1907 au fost considerați de etnie maloruși (ucraineni). 

În mediul rural al județului se estima 1.263 de polonezi (față de 1.765 în 1897), 
cei mai mulți în târgurile Secureni (383), Briceni (210) și Lipcani (72), în colonia 
Zarojeni (125), în satele Târnova (134), Stăuceni (75) etc. Cei mai mulți țigani din 
județ trăiau în satele Romancăuți (382), Trebisăuți (207), Corjeuți (59), în târgurile 
Lipcani (88) și Edineț (73), deși la recensământ au fost înregistrați doar 108 țigani. 
Germani locuiau în satele Stăuceni (175), Dolineni (46), Larga (35), în târgul Lipcani 
(86), în colonia Zarojeni (69)93. 

În ultimele decenii ale sec. al XIX-lea – începutul sec. XX, populația rurală a 
județului Hotin a cunoscut următoarea evoluție etno-demografică:

90 Ibidem, p. 26-29. 
91 Ibidem, p. 26, 28, 30. 
92 Dinu Poştarencu, Contribuţii la istoria modernă a Basarabiei..., p. 59. 
93 В.Н. Бутовичъ, Материалы для этнографической карты..., c. 26–30. 
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Populația rurală a județului Hotin, în perioada 1862-190794

Anul Total
ucraineni ruși moldoveni evrei

alții
absolut % absolut % absolut % absolut %

1862 146.304 71.654 49,0 1.400 1,0 54.093 37,0 16.090 11,0 3.067
1897 289.134 159.764 55,2 13.106 4,5 73.256 25,3 38.740 13,4 4.268
1901 311.888 – – 167.248 53,6 104.139 33,4 37.783 12,1 2.718
1907 306.973 181.291 59,1 2.505 0,8 83.739 27,3 36.677 11,9 2.753

Așadar, în decurs de mai bine de patru decenii, numărul locuitorilor din mediul 
rural al județului Hotin s-a dublat și s-a conturat o tendință de diminuare a proporției 
populației românești și de creștere a ponderii ucrainenilor și rușilor din acest județ. 
Această evoluție s-a datorat atât proceselor de migrație a țăranilor ucraineni și ruși 
de la nord și est de Nistru, cât și asimilării etnice și lingvistice a minorității românești 
din unele sate cu populație mixtă.

THE INHABITANS OF HOTIN LAND / COUNTY IN THE 19TH CENTURY – 
EARLY OF THE 20TH CENTURY

In the first half of the 19th century, both the total number of inhabitants of Hotin 
County and the share of the inhabitants of Ukrainian ethnicity increased. By 1808, 
approx. 42-44% of the inhabitants of Hotin County were of Ukrainian ethnicity. For 
the year 1820 we already estimate a Ukrainian majority (approx. 50-52%) in Hotin 
County (without Movilău and Rujenița district), while the inhabitants of Romanian 
ethnicity constituted approx. 38-40% in this space. In the southern part of the county 
are founded new villages, inhabited by Ukrainians. After 1835, several villages in the 
southeast of Hotin County, inhabited mostly by Romanians, were transferred to the 
neighboring counties of Soroca or Iasi. By 1850, Ukrainians made up more than half 
of Hotin County’s population. In the second half of the 19th century, the population 
of Hotin County increased mainly by natural means, but immigrants from the north 
of the Dniester River also continued to come. During more than four decades (1862-
1907), the number of inhabitants in the rural area of   Hotin County doubled, but the 
proportion of the Romanian population decreased and the share of Ukrainians and 
Russians in this county increased.

Keywords: Bessarabia, Hotin, raia, land, county, district, Romanians, Ukrainians, 
Russians, Jews.
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94 1862 – Dinu Poștarencu, Contribuții..., p. 133; 1897 – Первая всеобщая переписъ населения..., c. 70-
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500

Tatiana SÎRBU, Lidia PRISAC

FUNCŢIONARI ŞI NOMAZI LA PERIFERIA
IMPERIULUI RUS

Într-un raport din 22 iunie 1833 adresat guvernatorului general al Novorosiei 
și Basarabiei, Iosif Serafiani fost supus austriac de origine armeană, cinovnic de 
categoria a 14-a1, cerea să i se acorde pentru „munca asiduă” depusă timp de opt ani 
în cadrul Biroului țiganilor coroanei din Basarabia2 și timp de 12 ani în cadrul altor 
servicii administrative, o nouă funcție de ordin civil3. În calitate de responsabil al 
Biroului, acesta solicita să i se confere postul de consilier colegial4 (de clasa a 6-a)5. 
Totodată, mai dorea ca și pisarul6, Kozma Topor, în funcție de secretar gubernial7 al 
Biroului „să fie onorat cu un ordin pentru munca perseverentă depusă în așezarea 
unor coloniști cu totul deosebiți”, aluzia fiind făcută la colonizarea unor teritorii 
virane din Basarabia cu populație nomadă, fiind create două localități – Kaira și 
Faraonovo, cu țigani ai coroanei8. 

Elaborat în baza documentelor inedite descoperite în câteva arhive (atât din 
Republica Moldova, cât și din Ucraina), studiul de față, are drept scop elucidarea 
aspectului colonizării unor localități din spațiul Pruto-nistrean cu o populație de 
origine nomadă. Un prim aspect ține de inversarea paradigmei în abordarea pro-
blemei. Asemenea cercetătorilor axați pe microistorie9 vom încerca să urmărim par-
ticiparea câtorva actori la niște procese înscrise într-un context local și regional10. 

1 Tabelul rangurilor a fost introdus în anul 1722 de către Petru I (1672–1725) și a durat până la desființarea 
Imperiului Rus (1917). Lista includea diferite funcții (14) ale persoanelor care erau antrenate în serviciul 
statului la nivel militar, civil sau de curte. Evident, fiecare persoană care pretindea o anumită funcție 
urma să fie calificată pentru a putea fi promovată.

2 În rusă, Контора бессарабских коронных цыган.
3 Arhiva Națională a Regiunii Odesa (din ucraineană – Державний Архів Одеської Області), în conti nuare 

DAOO, f. 1, inv. 214, d. 3. Despre țiganii coroanei din Basarabia. 2 ianuarie 1832 – 19 mai 1834, f. 44.
4 În rusă, коллежский советник.
5 DAOO, f. 1, inv. 214, d. 3, ff. 44, 61, 69.
6 În rusă, письмоводитель.
7 În rusă, губернский секретарь. În Tabelul rangurilor această funcție se regăsea în categoria a 12-a, 

iar persoana care o deținea nu era neapărat de origine socială nobilă.
8 «[...] Письмоводитель губернский секретарь Козма Топор [...] помогал мне во всех трудностях 

в поселении необыкновенных поселенцев (a țiganilor – n.a.) заслуживает, по мнению моему к 
поощрению ревностной службы орден знак отличия». Vezi: DAOO, f. 1, inv. 214, d. 3, ff. 56-56a.

9 Concept dezvoltat de un grup de istorici moderniști italieni (Giovanni Levi, Carlo Ginzburg și alții) 
reuniți în jurul revistei Quaderni Storici și colecției de lucrări Microstorie începând cu anii 1980. 
Vezi: C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia, N. Offenstadt (coord.), Historiographies. Concepts et débats, 
vol. I, Paris, Gallimard, 2010, p. 529-530.

10 Jacques Revel (coord.), Jeux d’echelles. La micro-analyse à l’expérience, 1996, Paris, Gallimard, p. 26.
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Având în vizor funcționarii Biroului țiganilor coroanei din Basarabia și însăși țiganii 
coroanei11, vom analiza impactul politicilor implementate de Imperiul Rus în Basa-
rabia nu doar față de țigani, dar și față de cei care i-au administrat  – personalul 
intrat în ierarhia administrativă subordonată sistemului țarist. Astfel, în baza rapoar-
telor administrative ale Biroului și ale plângerilor țiganilor coroanei, vom încerca să 
înțelegem ce însemna să fii funcționar de categorie inferioară, într-o regiune devenită 
peste noapte periferia Imperiului, executând ordine în privința unei populații con-
siderate nomade și marginale din punct de vedere administrativ (țiganii coroanei). 
În ceea ce privește terminologia folosită în raport cu exonimul țigan, așa cum toate 
documentele administrative de epocă menționează acest cuvânt, noi vom folosi în 
acest articol în funcție de context și surse, inclusiv endonimul de rom.

Din punct de vedere cronologic analiza subiectului va fi orientată spre activita-
tea Biroului în anii 1829–1839, perioadă în care s-au întreprins mai multe măsuri de 
prevenire a nomadismului țiganilor coroanei la frontiera imperiului prin stabilirea 
lor cu traiul pe câteva din terenurile coroanei. De remarcat, că anume în această 
perioadă a fost generată o vastă corespondență administrativă, pe de o parte, de către 
funcționarii civili de rang inferior angajați în cadrul Biroului țiganilor coroanei și 
cei de rang superior din cadrul Administrației regionale a Basarabiei, dar și a Mini-
sterului Proprietăților Statului, Ministerul Finanțelor și Ministerul Afacerilor Interne 
ale Imperiului Rus. Pe de altă parte, corespondența conținea și plângerile țiganilor 
nomazi administrați de Birou.

Vorbind despre aspectul abordat, nu putem trece cu vederea faptul că după 
anexarea teritoriul dintre Prut și Nistru la Imperiul Rus în 1812, denumit impropriu 
Basarabia, a fost creată o administrație aparte care se ocupa de problemele coloniști-
lor stimulați în procesul explorării noului teritoriu12. 

Totodată, așa cum în vizor avem două comunități etnice alogene, în acest con-
text, se impun câteva considerații de ordin general cu referire la armeni și țigani 
sau invers. Prin urmare, atunci când vorbim despre armeni trebuie să specificăm 
faptul că aceștia își fac apariția în regiune, preponderent odată cu anexarea terito-
riului la Imperiul Rus, reorientându-se din zonele limitrofe13, bunăoară, cum este 

11 În rusă, коронные цыгане. Termenul desemna țiganii aflați în supușenia coroanei.
12 Vezi și: Silvia Corlăteanu-Granciuc, Contribuții documentare la istoria colonizărilor sârbești în 

teritoriile dintre Prut și Nistru în primul pătrar al sec. al XIX-lea, în: „Tyragetia”. Anuarul Muzeului 
Național de Istorie a Moldovei, Chișinău, 1999, nr. 8, pp. 113-122.

13 De exemplu, mulți armeni se transferă din Grigoriopol (colonie armeană fondată, în anul 1792, prin 
ucazul Ecaterinei a II-a) și din orașele Imperiului Austriac (în special din Galiția) stabilindu-se cu traiul 
la Chișinău, Hotin, Bălți, dar și Cetatea Albă, și Izmail. Un loc aparte îl reprezintă strămutarea celor 
peste 100 de familii de armeni veniți în suită din Moldova și Muntenia, în vara anului 1815, împreună 
cu cunoscutul Manuc Bei Mârzoian (1769–1817), așezat cu traiul la Hâncești. Vezi: Lidia Prisac, 
Evoluţia numerică a armenilor din Basarabia (1812–1918), în „Revista de etnologie şi culturologie 
a Institutului Patrimoniului Cultural”, vol. XI-XII, Chişinău, 2012, pp. 41-45; Lidia Prisac, Evoluţia 
demografică a comunităţii armene în spaţiul actual al Republicii Moldova, în: „Buletin ştiinţific al 
tinerilor istorici. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători 2012. 
Serie nouă”. vol. 1(6), Chișinău, 2013, pp. 338-346.
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cazul lui Iosif Serafiani, venit din partea austriacă. Această strămutare se datorea-
ză, în special, acordării de către autoritățile țariste a unui șir de privilegii, inclusiv 
comerciale14. 

Venind în Basarabia, inițial în calitate de negustori și meșteșugari, armenii de-
vin în perioada țaristă mari latifundiari, antreprenori și/sau funcționari publici. Din 
punct de vedere social, masa predominantă a armenilor din regiune o constituiau 
negustorii, urmați de nobilime, apoi de meșteșugari. Foarte puțini dintre ei prac-
ticau cultivarea pământului și a cerealelor. Grație demonstrării apartenenței nobi-
liare unii dintre ei reușesc să treacă inclusiv în categoria nobiliară a elitei țariste15. 
Ținând cont de specificul îndeletnicirilor, armenii au locuit în cea mai mare parte în 
orașele Basarabiei și n-au depășit niciodată numărul de 3 000 de persoane16. Viața 
urbană a armenilor din Basarabia a presupus și un grad înalt de alfabetizare, fapt 
care i-a plasat pe locul patru după germani, greci și polonezi17. Oameni „umblați” 
prin lume, armenii erau cunoscători a mai multor limbi. De exemplu, același Iosif 
Serafiani, despre care este vorba, cunoștea „limbile armeană, turcă, franceză, grea-
că, italiană și moldovenească” (Vezi Anexa). Deși insignifianți din punct de vedere 
numeric în raport cu restul locuitorilor Basarabiei (1 935 412 persoane) armenii s-au 
bucurat în mod vădit de o supra-reprezentare din punct de vedere socio-economic. 
Datorită abilităților antreprenoriale, armenii strămutați în spațiul Pruto-nistrean au 
format acel element însemnat, care a contribuit nu doar la dezvoltarea economică a 

14 Vezi: Lidia Prisac, Migrația armenilor în spaţiul românesc dintre Prut și Nistru: premize și direcții 
(sec. XI–XIX), în Materialele conferinţei ştiinţifice a tinerilor cercetători Istorie și Societate: de la 
tradițional la modernitate, Ediţia a VII-a, 25 aprilie 2013, Chişinău, 2013, pp. 315-327; Lidia Prisac, 
Ion Xenofontov, The Armenian Community in the Republic of Moldova: Demographic, Cultural and 
Religious Aspects, în „Armenians in Post-Socialist Europe”, Konrad Siekierski, Stefan Troebst (eds.), 
Köln, Böhlau, 2016, pp. 89-106.

15 Vezi: Lidia Prisac, Sergiu Bacalov, Contribuții la istoria neamului de origine armeană Muraciov 
(Muratov), în „Studii de arhondologie şi genealogie”, vol. 1, Chişinău, 2013, pp. 220-227; Sergiu 
Bacalov, Lidia Prisac, Nobili de origine armeană în Basarabia țaristă: genealogia familiei Lebedev, în 
„Țara Bârsei”, Revista de cultură a Muzeului „Casa Mureșenilor”, Brașov, Editura Tipotex, 2015, anul 
XIV (XXV), nr. 14, pp. 115-122; С. Бакалов, Л. Присак, А. Магалян, Представители армян в среде 
молдавского боярства и бессарабского дворянства (Документы, касающиеся генеалогии рода 
Лебедевых), în „Историко-Филологический Журнал” ( ), 
Ереван, 2015, № 3, с. 251-274; Lidia Prisac, Sergiu Bacalov, Artak Maghalyan, Aspecte istorico-
genealogice referitoare la nobilii basarabeni de origine armeană Diloglan-Merziianov (sec. XIX  – 
începutul sec. XX), în „Studii de arhondologie şi genealogie”, vol.  IV, Chişinău, 2017, pp. 60-75.

16 De exemplu, din cei 2 080 (0,1%) de armeni identificați de autoritățile țariste după desfășurarea 
primului și ultimului recensământ oficial al populației în 1897, 1 293 (62%) locuiau în mediul urban 
(la Akkerman  – 608, Chișinău – 369, Ismail – 93, Orhei – 70, Bender – 65, Bălți – 50, Cahul – 12, 
Hotin – 9 etc.), restul (38%) trăiau în mediul rural. Vezi: Первая всеобщая перепись населения 
Российской империи 1897 г. III. Бессарабская губерния, Санкт-Петербург, Издание Центрального 
Статистического Комитета Министерства Внутренних Дел, 1905, с. 2-3. 

17 Vezi: Lidia Prisac, Instruirea armenilor din Basarabia ţaristă (1812–1917), în Orizonturi medievale 
și moderne în istoria românilor (economie, societate, politică, cultură și istoria științei). În onoarea 
profesorului Demir Dragnev, Chișinău, Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan”, 2016, pp. 462-
478.
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ținutului, ci și la intensificarea legăturilor comerciale cu alte regiuni. Încadrându-se 
activ în viaţa socio-economică, mai ales în oraşele Basarabiei, armenii au avut un rol 
decisiv în urbanizarea regiunii18.

În ceea ce-i privește pe romi, în Basarabia erau două categorii: țigani ai coroa-
nei și țigani moșierești, numărul lor variind de la un recensământ fiscal la altul. În 
perioada 1812–1835, numărul țiganilor coroanei a crescut de la 340 la 837 de familii 
(până în 1812, aceștia fiind țigani ai domnitorilor Principatului Moldovei). Țiganii 
moșierilor19, conform recensământului fiscal din 1835, constituiau 13 156 de persoa-
ne, ulterior, numărul acestora diminuându-se în statisticile fiscale20. 

Îndeletnicirile țiganilor coroanei sau moșierești erau determinate de apartenen-
ța la un anumit grup – ursari, lăeși, lingurari etc. Primii se ocupau, în general, cu 
comerțul de amănuntul, fiind vânzători ambulanți a lucrurilor fabricate de ei ca fie-
rari, cizmari, lingurari. Totodată, alții erau veterinari de cai practicând metode din 
medicina populară, țiganii coroanei din Basarabia fiind renumiți pentru această în-
deletnicire. Femeile țiganilor coroanei se ocupau de prezicerea viitorului. Jocul cu 
ursul era unul dintre spectacolele cele mai apreciate de populație, fiind practicat de 
țiganii coroanei în satele și orașele din Basarabia, precum și în restul Imperiului 
Rus. Ursul dresat era folosit și pentru vindecarea bolilor de spate. Contra unei sume 
derizorii de bani, proprietarul ursului îl lăsa să „calce” bolnavul pe spatele, de unde 
vine, probabil, și expresia „l-a călcat ursul pe ureche”. În general, meseria era atri-
buită țiganilor ursari, dar statisticile administrative arată că (non)apartenența la un 
anume grup era fluidă pentru administrația regională. În 1824, pentru a determina 
valoarea taxelor pentru fiecare, țiganii coroanei din Basarabia au fost împărțiți în trei 
categorii. Astfel, ursarii erau în număr de 163 de familii, lingurarii – 540 de familii 
și lăieșii – 7 familii (în total 710 familii), care plăteau o taxă anuală per familie de 10 
ruble21. Un an mai târziu, în 1825, aceiași țigani ai coroanei au fost supuși taxelor de 
dăjdie și capitație22, fiind înregistrate 24 de familii de ursari, 518 familii de lingurari 
și 165 familii de lăieși (în total 707 familii)23.

Țiganii moșierilor lucrau în funcție de necesitățile familiei fiecărui proprietar. În 
general, familiile bogate aveau un număr foarte mare de țigani șerbi. Spre exemplu, 

18 Vezi: Lidia Prisac, Alteritatea de lângă noi – Identități armenești în Chișinău, în Descoperiri în 
imediată apropiere. Sugestii metodologice pentru ghidarea elevilor în cercetarea istoriei locale, 
Chișinău, Epigraf, 2021, pp. 19-32.

19 În rusă, помещичьи цыгане.
20 I. Anțupov, A. Babii, V. Jucov, I. Ivanov, Anul 1812 în destinele poporului moldovenesc, 1972, 

Chișinău, Cartea Moldovenească, p. 11; Ion Duminică, Impactul anului 1812 asupra statutului 
etnosocial al țiganilor basarabeni în secolul al XIX-lea, în: Analele Asociației Naționale a Tinerilor 
Istorici din Moldova. Revistă de istorie, nr. 11, 2014, pp. 68, 70.

21 ANRM, f. 123, inv. 1, d. 25. Дело о взыскании недоимок податей с казенных цыган Бессарабии. 
18 января 1819–03 ноября 1830, ff. 114, 239.

22 În rusă, поголовщина.
23 ANRM, f. 123, inv. 1, d. 25. Дело о взыскании недоимок податей с казенных цыган Бессарабии. 

18 января 1819–03 ноября 1830, f. 258.
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în Basarabia, familia Cantacuzino avea în proprietate 1 358 de persoane dintre care 
șapte erau argintari, 100 – fierari, 46 – căldărari, 185 – cizmari, un – bărbier, un – 
croitor și 185 de lăutari. Acești țigani meseriași, numiți și țigani vătrași, practicau și 
meșteșugul ambulant ca și țiganii coroanei, în cazul în care le permitea moșierul24. 
În afară de meseriași, moșierii aveau și țigani agricultori, care se ocupau nu doar de 
muncile câmpului, ci și de grădinărit, alții fiind antrenați în muncile caracteristice 
pădurarilor.

 Revenind la aspectul legat de structura socială a populației, trebuie să specificăm 
că aceasta a fost modificată și reglementată în conformitate cu Așezământul creării 
regiunii Basarabia din 1818 și 1828. Locuitorii noii regiunii erau împărțiți în mai 
multe categorii25: clerul, nobilimea, boiernașii, mazâlii, ruptașii, negustorii26, mica 
burghezie – meșciane27, țăranii28, țiganii coroanei și ai moșierilor, evreii29. 

Această structură socială era coroborată cu categoria funcționarilor30, organizată 
în baza celor 14 ranguri (categorii) din Tabelul rangurilor. Per ansamblu, instituția 
funcționarilor permitea persoanelor cu sau fără titlu de noblețe să obțină multiple 
privilegii și avantaje. În Basarabia, spre exemplu, dreptul de a obține o anumită 
funcție o avea clerul, nobilimea, boiernașii, mazâlii și ruptașii (dacă aveau rezultate 
bune la aritmetică, gramatica rusă și caligrafie)31, inclusiv negustorii din prima 
ghildă de religie ortodoxă32. Celelalte categorii de populație, printre care și țiganii 
nu puteau obține vreo funcție, inclusiv de ordin civil în administrație. Acest drept o 
dețineau ca excepție o parte dintre evrei care aveau studii finalizate în medicină la 

24 Tatiana Sîrbu, La politique des «villages tsiganes» en Bessarabie sous trois administrations: tsariste, 
roumaine et sovietique (1812–1956). Teză de doctorat susținută în iunie 2012 la Universitatea Liberă 
din Bruxelles, p. 49.

25 În rusă, состояние, termen care face referire și la poziția materială a unei anumite categorii sociale. 
26 În rusă, купцы.
27 În rusă, мещани. Termenul desemna categoria socială a mic-burghezilor formată în cea mai mare 

parte din mici producători şi mici comercianţi, care formau cea de-a doua categorie (după negustori), 
în care era împărţită populaţia urbană din Rusia. Mici-burghezii constituiau un grup social ierarhic 
inferior din cadrul populaţiei orăşeneşti, supus impozitului pe cap de locuitor (capitaţiei), prestaţiilor 
şi recrutării; aveau dreptul să se angajeze în calitate de salariaţi, să practice meşteşugăritul şi comerţul 
cu amănuntul. Vezi: Valentin Tomuleț, Burghezia basarabeană în epoca modernă (clasificarea, 
caracteristica, evoluţia), în Tyragetia. Anuarul Muzeului Național de Istorie a Moldovei, Chișinău, 
2012, nr. 2, p. 30.

28 Sau (în rusă) поселяне земледельцы.
29 Vezi: Полное собрание законов Российской Империи, nr. 27357, vol. XXXV (1818), Sankt-

Petersburg, Типография II Отделении Собственная его Императорского Величества Канцелярия, 
1830, c. 229.

30 În rusă чиновничество.
31 Mazâlii și ruptașii aveau dreptul sa fie funcționari civili doar în Basarabia. Ulterior aceste două 

categorii au trecut în cea de однодворцы conform Decretului din 10 martie 1847. Vezi: Свод законов 
Российской Империи, vol. III, Sankt-Petersburg, Типография II Отделении Собственная его 
Императорского Величества Канцелярия, 1857, c. 4.

32 Despre categoriile de persoane care aveau dreptul de a efectua slujba civilă vezi: Ibidem, c. 3-4, 11-12.
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una din academiile sau universitățile ruse, și aveau viză de reședință permanentă33 
în Basarabia34.

Persoanele, care dețineau o funcție, intrau într-o anumită categorie socială cu 
propria ierarhie. Potrivit Tabelului rangurilor, care determina statutul social și de 
noblețe, doar funcționarul de la treapta a opta putea obține titlu de noblețe35. Ulterior, 
prin Decretul din 8 septembrie 1802, când s-a introdus sistemul de ministere în Im-
periul Rus36, categoriei funcționarilor i s-a oferit o altă valoare simbolică și socială37. 
Privilegiile înscrise prin deținerea unei funcții și accesul la putere în culisele admi-
nistrative ale Imperiului a impus dedublarea titlului de nobil38 între posibilitatea de 
a fi funcționar și moșier39 în același timp. Pentru cei ce nu dețineau un titlu nobiliar, 
dar erau culți40, rangul de funcții a devenit prin excelență acel ascensor social necesar 
trecerii dintr-o categorie în alta. 

Obținerea unei funcții de categorie ascendentă în mediul civil, militar sau de 
curte, permitea nu doar accesul la noi privilegii și putere, dar și la o funcție admi-
nistrativă superioară celei precedente, fapt care determina alte onoruri și cod vesti-
mentar specific funcției și gradului deținut. Expresia Poziție după rang și uniformă 
(Должность по чину и по мундиру) era omniprezentă în limbajul administrativ, 
iar uniforma atribuită era la fel de importantă, ca și funcția. Orice schimbare la 
nivel de ținută vestimentară (stofa din care era făcută uniforma, croiala, nasturii, 

33 Evreilor le era desemnată în Imperiul Rus o linie de reședință permanentă (în rusă черта постоянной 
еврейской оседлости, pe scurt черта оседлости). Din 1818, Basarabia a fost inclusă în cadrul 
acestei linii de reședință, politică extinsă și asupra altor gubernii din partea occidentală a imperiului 
precum Vilno, Volânia, Grodno, Ekaterinoslav, Kovno, Podolia și Minsk. În această linie de reședință, 
evreii puteau locui permanent în orice oraș, sat sau localitate (în rusă – местечко, termenul având 
statut administrativ diferit de târg sau oraș, localitatea fiind populată preponderent de evrei). Vezi: 
Свод законов Российской Империи.., p. 5; Еврейская энциклопедия, ред. кол. Л. Кацeнельсон, 
Д.Г. Гинцбург, том 7, С-Петербург, Издательства Брокгаузъ-Ефронъ, 1910, c. 590-599.

34 Свод законов Российской Империи.., c. 20.
35 Полное собрание законов Российской Империи, nr. 3890, vol. VI (1722).., c. 491.
36 Vezi: Министерская система в Российской империи: К 200-летию министерств в России. 

Сборник документов, ред. кол.: В.П. Козлов, Д.И. Раскин, А.Р. Соколов, Москва, РОССПЭН, 
2007, c. 14-17.

37 Scriitorii, poeții și pictorii din sec. XIX ai Imperiului Rus erau vădit interesați de diferitele tipuri 
de personaje ce reprezentau funcționarii din diferite clase/categorii. Privit deseori din perspectiva 
unei drame sociale în contextul politicii administrative a Imperiului, funcționarul devine unul dintre 
protagonoștii principali în opera lui A. Cehov («Смерть чиновника», 1883), N. Gogol («Ревизор», 
1836), I. Turghenev («Записки охотника», 1852), V. Perov («Первый чин», 1860), P. Fedotov 
(«Утро чиновника, получившего первый крестик», 1846), etc.

38 În rusă, дворянин, termen care desemna categoria aristocraților.
39 În rusă, помещик.
40 Doar persoanele culte erau admise în afacerile statului și categoriile de funcții. Cazul unui oarecare 

Fiodorov, consilier titular (în rusă титулярный советник), analfabet, a declanșat un mare scandal 
și a stat la baza deciziei din 10 februarie 1831 cu privire la neadmiterea persoanelor care nu sunt 
instruite în funcții administrative. Vezi: Полное собрание законов Российской Империи, nr. 4342, 
vol. VI (1831).., c. 147.
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epoleții [pentru funcțiile superioare], chipiurile etc.) ale funcționarilor era publicată 
în Colecția de legi a Imperiului Rus, iar schițele și desenele erau în anexa volumului, 
în care era publicat noul regulament41. Multiplele modificări cu referire la codul ves-
timentar al funcționarilor era pentru a delimita clar poziția socială a fiecărui individ, 
dar și pentru a crea diferențe între categoriile administrative.

Полное собрание законов Российской Империи, nr. 18526, vol. XIX (1844), 
Часть 2: Чертежи и рисунки, Sankt-Petersburg, Типография II Отделения 
Собственная его Императорского Величества Канцелярия, 1845, c. 19.

Funcționarii Biroului țiganilor coroanei de frontieră aveau în general gradul 
de clasa a 12-a sau a 14-a. Instituția era amplasată în una dintre odăile edificiului 
administrației regionale a Basarabiei42. Financiar Biroul depindea de administrația 
financiară a Basarabiei43 și se subordona poliției locale44. Biroul a fost creat în 1815 
și desființat în 1839. Locul ocupat de Birou în ierarhia administrativă a Basarabiei 
era unul inferior, acesta fiind lipsit completamente în acțiunile sale de autonomie în 
raport cu populația pe care o administra. 

Până în noiembrie 1818, nu este clară organizarea internă a Biroului, dar 
după această dată a fost impusă o nouă formă de funcționare prin angajarea a cinci 

41 Vezi: Полное собрание законов Российской Империи, vol. XXX (1855). Отделение второе. 
Чертежи и рисунки к ХХХ тому, c. 25-27, 34, 36-44, 46-65, 68-69, 71-73, 75-106.

42 Arhiva Națională a Republicii Moldova, în continuare ANRM, f. 2, inv. 1, d. 2840. Corespondența cu 
Camera bunurilor statului despre transferul țiganilor coroanei sub administrația Camerei bunurilor 
statului, f. 21a.

43 În rusă, Бессарабская Казенная Палата.
44 Полное собрание законов Российской Империи, nr. 2665, vol. IV (1829).., p. 105.
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funcționari: un responsabil, un pisar (grefier) și trei supraveghetori (ulterior, numărul 
lor reducându-se la doi)45. În perioada 1815–1839 s-au perindat câțiva responsa-
bili și pisari ai Biroului. Din corespondența administrativă și rapoartele Biroului, 
semnate de fiecare dată de responsabilul și pisarul acestuia, putem reconstitui lista 
funcționarilor din cele două posturi. Astfel, aflăm că până în noiembrie 1818 res-
ponsabilul Biroului a fost moșierul Russo46, fără date exacte de aflare a acestuia în 
funcție. Începând cu decembrie 1818, funcția a fost ocupată de un oarecare Bozika47, 
iar în perioada decembrie 1823 – iunie 1824, responsabil devine Lazo, consilier titu-
lar de gradul al 9-ea48. Cel mai cunoscut la nivelul administrației imperiale și despre 
care s-a scris și în Colecția de legi a Imperiului Rus49 a fost responsabilul Biroului, 
armeanul Iosif Serafiani50 angajat în funcție conform Decretului nr. 23752 din 30 
noiembrie 1825 emis de Administrația regională a Basarabiei51. Ultimul responsabil 
și pisar al Biroului au fost respectiv, Kuvșinov și Rebuev, ambii cu titlul de consilieri 
titulari52.

Nu cunoaștem cine a fost pisarul Biroului înainte de 5 decembrie 1818, dar după 
această dată un oarecare Godlevski a fost angajat la cererea responsabilului Bozika, 
devenind pisarul care a ocupat funcția cel mai îndelungat timp – până în iunie 1829, 
când a decedat53. Kozma Topor a fost pisarul Biroului după Godlevski, începând cu 
31 decembrie 182954.

45 ANRM, f. 123, inv. 1, d. 24. Corespondența cu guvernământul regional al Basarabiei despre fișele de 
funcție și controlul cheltuielilor Biroului țiganilor coroanei. 30 noiembrie 1818–5 iulie 1829, ff. 4, 4a.

46 Ibidem, f. 4.
47 Ibidem, ff. 8-11.
48 ANRM, f. 3, inv. 1, d. 543. Corespondența administrativă despre soldații călărași sub administrația 

Biroului țiganilor coroanei. 17 iunie–1 decembrie 1824, ff. 1, 1a, 2, 2a, 3.
49 Полное собрание законов Российской Империи, nr. 2665, vol. IV (1829).., c. 105.
50 Acest fapt nu este întâmplător, întrucât, de cele mai dese ori, istoria armenilor din Basarabia a putut 

fi reconstituită anume datorită unor procese judiciare în care aceștia erau implicați. Vezi și cazul lui 
Petre Bajbeuc-Melicov în Lidia Prisac, Prezențe armenești în Sfatul Țării: Petre Bajbeuc-Melicov, 
în Centenar Sfatul Țării: 1917–2017. Materialele conferinței științifice internaționale, Chișinău, 
21 noiembrie 2017, Chișinău, 2017, pp. 443-458; Лидия Присак, Этнические меньшинства 
на периферии империи – армяне Бессарабии накануне и после революционного системного 
кризиса в России, în Политические, социально-экономические и межэтнические процессы 
в пограничных регионах России в XVI–начале XX вв., Материалы международной научно-
практической конференции (г. Уфа, 1–4 июня 2020 г.) /Отв. ред. Р.Г. Буканова. Уфа: Мир 
печати, 2020, c. 328-336.

51 DAOO, f. 1, inv. 214, d. 3. Despre țiganii coroanei din Basarabia. 2 ianuarie 1832 – 19 mai 1834, f. 61.
52 În rusă титулярный советник.
53 ANRM, f. 123, inv. 1, d. 24. Corespondența cu guvernământul regional al Basarabiei despre fișele 

de funcție și controlul cheltuielilor Biroului țiganilor coroanei. 30 noiembrie 1818–5 iulie 1829, ff. 
12, 290.

54 DAOO, f. 1, inv. 214, d. 3. Despre țiganii coroanei din Basarabia. 2 ianuarie 1832–19 mai 1834, ff. 
47-48.
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Discuțiile cu privire la stabilirea cu traiul pe terenurile statului55 a țiganilor no-
mazi ai coroanei, administrați de Biroul țiganilor coroanei din Basarabia începând 
cu 1815, au fost inițiate încă din primii ani ai anexării regiunii la Imperiul Rus. Rolul 
executiv al Biroului consta în perceperea taxelor plătite de țiganii coroanei, precum 
și de a le elibera pașapoarte de călătorie de scurtă durată56. 

Ceea ce a făcut însă cunoscut Biroul de către administrația centrala a Imperiului, 
a fost crearea a două sate de țiganii ai coroanei pe două dintre terenurile statului. 
Modalitatea de a-i sedentariza avea la bază propunerea guvernatorului general al 
Novorosiei și Basarabiei, Mihail Voronțov, transpusă în Decretul emis la 8 februarie 
1829 „Despre organizarea țiganilor în regiunea Basarabia”57. Al doilea Decret 
important a fost emis la 13 martie 1839 și se referea la toți țiganii din Imperiul Rus, 
denumiți vagabonzi58. Ultimul decret a fost executat parțial de către Birou timp de 
patru luni. Practica de a impune reședință permanentă țiganilor coroanei în satele ce 
aparțineau coroanei, nu era specifică doar Basarabiei, ci și întregului Imperiul Rus, 
în care deja se practica acest fapt59.

Prevederile Decretului din 8 februarie 1829 au fost puse în practică de către Bi-
roul țiganilor coroanei din Basarabia începând cu luna noiembrie 1831, atunci când 
61 de familii de țigani ai coroanei din Basarabia au ajuns pe două60 din terenurile 
statului, unul cu numărul 12 și altul cu numărul 3561. Circularele din 2 și 3 ianuarie 
1832 emise de Ministerul de Finanțe și Ministerul Afacerilor Interne, adresate guver-
natorului62 general al Novorosiei și Basarabiei indică diurnele ce urmau a fi atribuite 
funcționarilor responsabili de stabilirea cu traiul a țiganilor nomazi ai coroanei63. 

Biroul țiganilor coroanei din Basarabia cu 4 funcționari a efectuat toată mun-
ca administrativă în teren în perioada sedentarizării țiganilor coroanei: registrato-
rul colegial Serafiani 64, pisarul cu rangul de secretar gubernial Kozma Topor și doi 

55 În rusă, казенные участки.
56 În rusă, временные билеты.
57 În rusă, Об устройстве Цыган в Бессарабской области. Vezi: Полное собрание законов Российской 

Империи, nr. 12104, vol. XIV (1839), Sankt-Petersburg, 1840, c. 219-220.
58 În rusă, О мерах к пресечению бродяжничества цыган.
59 Până la cel din 1829 au existat șase Decrete cu referire la țiganii coroanei din Imperiul Rus. Vezi spre 

exemplu: Полное собрание законов Российской Империи, nr. 15898, vol. XXI (1781–1783) Sankt-
Petersburg, 1830, c. 1081; Ibidem, nr. 16088, vol. XXII (1784–1788).., c. 241; Ibidem, nr. 19484, vol. 
XXVI (1800–1801).., c. 231-232.

60 Despre crearea acestor sate vezi: Tatiana Sîrbu, La politique tsariste envers les Tsiganes de 
Bessarabie: le cas des villages de Kair et Faraonovka, în: Revista de etnologie și culturologie, vol. 
XX, Chișinău, 2016, pp. 51-56.

61 DAOO, f. 1, inv. 214, d. 3 Despre țiganii coroanei din Basarabia. 2 ianuarie 1832–19 mai 1834, ff. 3, 3a.
62 Mihail S. Voronțov (1782–1856), general adjutant rus, general de infanterie, cavaler și conte.
63 DAOO, f. 1, inv. 214, d. 3. Despre țiganii coroanei din Basarabia. 2 ianuarie 1832–19 mai 1834, ff.  5, 

5a, 6, 6a.
64 În rusă, коллежский регистратор, funcție de ordin civil de categoria a 14-ea, cea mai inferioară din 

Tabelul rangurilor.



509

supra veghetori65 – Fiodor Sille cu rangul de registrator gubernial66 și Ivan Roibul  – 
funcționar al cancelariei67. 

Ambele ministere, de comun acord, au decis ca suma de 2 ruble și 50 de cope-
ici să fie plătite responsabilului, 1 rublă și 50 de copeici – secretarului Biroului și 1 
rublă pentru fiecare supraveghetor. Diurnele68 erau plătite de administrația financiară 
a Basarabiei69, de altfel ca și alocația de 125 de ruble pentru fiecare familie de țigani 
ce urma să se stabilească cu traiul pe cele două terenuri ale coroanei, împrumut fără 
dobândă, ce urma a fi rambursat timp de patru ani. 

În partea meridională a Basarabiei, urmau să se stabilească cu traiul pe terenuri-
le coroanei 752 de familii, însă în ianuarie 1832, doar 61 de familii locuiau în aceste 
teritorii. Decizia Ministerului de Finanțe a Imperiului Rus prevedea pentru cele 61 
de familii de țigani plata unui credit de 125 de ruble, iar familiilor care urmau să 
mai vină aveau să primească creditul gradual. Așa cum Biroului nu i-au fost alocate 
resursele inițiale prevăzute pentru cele 752 de familii, instituția era obligată să ceară 
trezoreriei Basarabiei suma necesară pentru fiecare familie nou venită pe terenurile 
coroanei70. 

Departamentul economic al Administrației financiare a Basarabiei urma 
la rândul ei să informeze Ministerul Finanțelor pentru fiecare sumă eliberată și 
eventual să obțină permisiunea guvernatorului general al Novorosiei și Basara-
biei, cu reședință la Odesa71. Astfel, la 3 mai 1832, trezoreria Basarabiei anunța 
într-o scrisoare adresată Ministerului de Finanțe că 50 de familii de țigani nomazi 
din județele Iași și Orhei au ajuns la 30 aprilie pe terenul numărul 12 din județul 
Akkerman. Totodată, Ministerul de Finanțe confirma la 26 mai 1832 într-o scrisoa-
re adresată guvernatorului general al Novorosiei și Basarabiei acordarea creditului 
de 125 de ruble72 pentru fiecare familie din cele 50 anunțate în corespondența 
anterioară73. Mai târziu, la 7 iulie 1832, Ministerul Finanțelor aproba acordarea 
creditului pentru alte 27 de familii stabilite cu traiul pe terenul numărul 1274, însă, 

65 În rusă, смотрители.
66 În rusă, губернский регистратор.
67 În rusă, канцелярист.
68 În rusă, столовые деньги.
69 În rusă, Бессарабская казенная палата. Mai multe despre această instituție vezi: Valentin Tomuleț, 

Basarabia în epoca modernă. Instituții, regulamente, termeni. Ediția a doua, revăzută și adăugită, 
Chișinău, Editura Lexon, 2014, pp. 38-41.

70 DAOO, f. 1, inv. 214, d. 3. Despre țiganii coroanei din Basarabia. 2 ianuarie 1832–19 mai 1834, ff. 3-4.
71 Полное собрание законов Российской Империи, nr. 2665, vol. IV (1829).., c. 105.
72 Suma inițială prevăzută conform deciziei Consiliului de Stat din 8 februarie 1829 pentru țiganii coroanei 

era de 23 de ruble și 50 copeici aceeași ca și pentru coloniștii stabiliți cu traiul în Basarabia. Ulterior, 
în perioada 1831–1833 suma a fost augmentată la 125 de ruble. Vezi: Полное собрание законов 
Российской Империи, nr. 8883, vol. XI (1836), Sankt-Petersburg, 1837, c. 138.

73 DAOO, f. 1, inv. 214, d. 3 Despre țiganii coroanei din Basarabia. 2 ianuarie 1832–19 mai 1834, ff. 15-15a.
74 Ibidem, ff. 18-19.
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cum s-a adeverit, administrația regio nală a încercat într-un mod preferențial să 
plătească acest credit doar unor familii. Guvernatorul general, Mihail Voronțov 
cerea guvernatorului civil al Basarabiei să efectueze o anchetă printre cele 27 de 
familii stabilite cu traiul pe terenul coroanei numărul 12 pentru a afla, dacă sunt 
familii care ar putea renunța la creditul enunțat. Ancheta a fost efectuată de Biroul 
țiganilor coroanei, iar răspunsul celor 27 de familii a fost de ordinul că „nici cele 
125 de ruble nu erau suficiente pentru a construi o casă, a cumpăra utilaj agricol și 
un mic șeptel pentru gospodărie”75.

La 26 aprilie 1833, Ministerul Finanțelor primea un alt raport din partea 
Administrației financiare a Basarabiei prin care era informat că pe terenul numărul 
35, în primăvara anului 1833 au venit 124 de familii, chiar dacă în toamna anului an-
terior (1832) aici se stabiliseră deja 42 de familii. Toate aceste familii reclamau cre-
ditul de 125 de ruble fără dobândă pe o perioadă de 4 ani, invocând situația materială 
foarte precară76. Cererea a fost aprobată de către Ministerul Finanțelor în scrisoarea 
de la 1 iunie 1833 adresată guvernatorului general al Novorosiei și Basarabiei, iar 
din raportul Administrației financiare a Basarabiei din 11 iulie 1833 reiese că pe 16 
iunie trezoreria județului Orhei era anunțată că poate atribui 15 500 de ruble pentru 
124 de familii instalate pe terenul numărul 3577.

În decembrie 1833, guvernatorul civil al Basarabiei informa guvernatorul No-
vorosiei și Basarabiei că la 29 noiembrie majoritatea familiilor au plecat din Kaira78 
(terenul coroanei cu numărul 35), iar familiile din satul Faraonovo79 (terenul cu nu-
mărul 12) le-au urmat exemplul în luna decembrie. Conform notei informative, trei 
familii au rămas în primul sat și opt familii în cel de-al doilea dintre cele 334 de 
familii stabilite cu traiul în aceste doua sate nou create. Toate familiile plecaseră în 
pădurile din județul Orhei, pe domeniile moșierilor din acest județ. La 18 ianuarie 
1834, guvernatorul civil al Basarabiei aducea la cunoștință într-o altă notă informa-
tivă guvernatorului general că șeful administrației de județ din Orhei a trimis 152 de 
familii în localitățile de unde au plecat80.

Construcția a câte o biserică în fiecare dintre cele două sate, era percepută de 
Birou ca măsură de menținere a țiganilor coroanei în Kaira și Faraonovo. Într-o 
scrisoare adresată la 31 octombrie 1832 guvernatorului civil, Serafiani ruga ca 

75 Ibidem, f. 20-20a.
76 Ibidem, f. 28, 30-30a, 31.
77  Ibidem, f. 75, 75a.
78 Nu se cunoaște după ce criteriu a fost decisă denumirea acestor două localități nou formate, dar 

presupunem că denumirile alese sunt în corelare cu una din ipotezele despre originea egipteană 
a țiganilor. Astfel, Faraonovo face referire la faraonii egipteni, iar Kaira – la denumirea capitalei 
Egiptului.

79 În corespondența administrativă aceste două sate sunt scrise Faraonovo și Kaira, iar în sursele 
secundare apar ca Faraonovka și Kair.

80 DAOO, f. 1, inv. 214, d. 3 Despre țiganii coroanei din Basarabia. 2 ianuarie 1832–19 mai 1834, 
ff.  94, 102-102a.
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acesta să discute cu guvernatorul general al Novorosiei și Basarabiei pentru a fi 
construite câte o biserică în fiecare sat nou creat. Responsabilul Biroului anterior 
discutase și cu arhiepiscopul din Chișinău și Hotin cu privire la ridicarea a câte 
o biserică în Kaira și Faraonovo. Părerea acestuia era pozitivă, întrucât susținea 
construcția bisericilor, iar intenția era justificată, fiindcă satele se aflau departe de 
alte localități rurale, iar numărul noilor locuitori stabiliți cu traiul în ele era sufici-
ent de mare. Din cauza decesului guvernatorului civil al Basarabiei, scrisoarea cu 
referire la construcția bisericilor a fost trimisă guvernatorului general cu întârziere 
(la 19 mai 1833)81.

La 11 iulie 1833, Serafiani trimitea un raport guvernatorului general al Novoro-
siei și Basarabiei prin care informa că țiganii stabiliți cu traiul în satele Faraonovo 
și Kaira nu vor să facă donații pentru a construi câte o biserică în fiecare din aceste 
două sate, motivul fiind paupertatea acestora82. Proiectul de construcție a bisericii 
din Faraonovo și a celui din Kaira nu s-a realizat în perioada administrării satelor de 
către Birou, dar cu câteva decenii mai târziu: în anul 1864 în Kaira, fiind construită 
biserica Adormirea Maicii Domnului, iar în anul 1896 (1841 conform altor surse83) 
în Faraonovo, fiind construită biserica Sfântul Aleksandr Nevski84.

Administrația regională a Basarabiei considera un eșec total crearea celor două 
sate de romi. Astfel, în 1836, guvernatorul civil al Basarabiei comunica Ministerului 
Finanțelor prin intermediul guvernatorului general interimar al Novorosiei și Basa-
rabiei, contelui Palen, că aceștia ar fi fost de acord cu lichidarea Kaira și Faraonovo, 
în schimbul oferirii pământului armatei cazacilor de pe Dunăre, iar cele 150 de fa-
milii stabilite cu traiul în ele să fie înscrise în satele coroanei din regiunea Basarabia. 
Propunerea lui Palen și al guvernatorului civil al Basarabiei era de a lichida Biroul 
țiganilor coroanei, iar romii administrați de Birou sa treacă sub jurisdicția auxiliari-
lor de justiție85 din satele coroanei unde aceștia au fost înregistrați86. 

Ministerul Finanțelor însă n-a acceptat propunerea, astfel, cele două sate și-au 
continuat existența, iar surplusul de pământ de pe terenurile acestora a fost dat arma-
tei cazacilor de la Dunăre. Ulterior, țiganii coroanei din Kaira și Faraonovo au fost 
obligați să facă parte din detașamentele cazacilor de la Dunăre, iar pentru a accelera 
și facilita această înrolare, familiile cazacilor au fost împroprietăriți cu pământ în 
Faraonovo și Kaira. Decizia de a înrola familii de romi în detașamentele de cazaci 

81 Ibidem, f. 25.
82 Ibidem, f. 55.
83 Zamfir Arbore, Dicţionarul geografic al Basarabiei. Ediție revăzută și completată, Chișinău, Fundația 

culturală română, 2001 [1904 pentru prima ediție], p. 97.
84 Dicționarul statistic al Basarabiei întocmit pe baza recensământului populației din anul 1902, corectat 

prin datele actuale, statistice ale primăriilor şi prin tabelele birourilor de populație centralizate în 
1922/23, Chişinău, Tip. societății anonime „Glassul țării”, 1923, pp. 194, 210.

85 În rusă, сельский стряпчий.
86 Полное собрание законов Российской Империи, art. 8883, vol. XI (1836), Sankt-Petersburg, 1837, 

c. 137-141.
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nu era una excepțională, acestea din urmă fiind cunoscute ca având în componența 
lor familii de diferite etnii (greci, sârbi, bulgari, albanezi)87.

Cererea lui Serafiani de a obține o funcție ascendentă a fost determinată de noile 
reglementări din 182888 și 183289 de promovare a funcționarilor din administrația 
civilă a departamentelor ministeriale, regionale și guberniale a Imperiului Rus. Pen-
tru că funcțiile anterioare celei de responsabil al Biroului nu erau cunoscute de către 
administrația Imperiului, Serafiani anexa la raportul de promovare, o copie de pe 
scrisoarea din 26 decembrie 1807 scrisă și semnată la Iași de generalul Prozorov-
ski, și adresată contelui Rumianțev, ministrul afacerilor externe. Din acesta aflăm 
că Serafiani nu era încă supus Imperiului Rus, ci se afla în supușenie austriacă (Vezi 
Anexa)90. Iosif Serafiani cerea nu doar o promovare de funcție pentru el, ci și o re-
compensă pentru pisarul Biroului și cei doi supraveghetori. Nu este clar, dacă Sera-
fiani ar fi primit un răspuns la cererea proprie de promovare și cea a cinovnicilor din 
Birou, fiindcă în toamna aceluiași an (1833), au fost primite și înregistrate de către 
cancelaria guvernatorului-general al Novorosiei și Basarabiei cu sediul la Odesa, 
plângerile din 25 octombrie și 24 noiembrie 1833 din partea țiganilor din Faraonovo 
împotriva acestuia și a subalternului Roibul-Vacare. 

La 2 martie 1834, guvernatorul civil al Basarabiei trimitea o scrisoare despre 
aceste plângeri guvernatorului general al Novorosiei și Basarabiei, unde lămurea 
că ancheta cerută nu a fost încă efectuată în satul Faraonovo. La rândul său, Se-
rafiani venea cu explicația că țiganii stabiliți cu traiul în acest sat nu s-ar fi supus 
autorităților91. Nici într-o scrisoare a administrației regionale nu sunt expuse clar 
abuzurile de funcție ale lui Serafiani. Cu toate acestea, în anul 1838, funcționarul în 
etate de peste 60 de ani, continua să se afle în procedură de judecată92. Presupunem 
că Iosif Serafiani a fost obligat sa demisioneze la 30 iulie 1835, în același timp cu 
supraveghetorul Ivan Roibul-Vacare93.

Funcționarul Serafiani nu a fost unicul responsabil al Biroului inculpat de 
abuz de funcție și sustragere de bani de la țiganii coroanei pe care-i administra. 
Consilierul titular Kuvșinov, a fost și el învinuit de luare de mită de la țiganii din 
satul Kaira, după cum reiesă dinn plângerile acestora din 25 martie și 20 mai 1838, 

87 T. de Pauly, Description ethnographique des peuples de la Russie, Saint-Pétersbourg, Imprimerie 
de F. Bellizard, 1862, p. 96; Полное собрание законов Российской Империи, nr.18526, vol. XIX 
(1844), Sankt-Petersburg, 1830, c. 847-848.

88 Ibidem, art. 2573, vol. III (1828).., c. 1213-1215.
89 Ibidem, art. 5190, vol. VII (1832).., c. 107-108.
90 DAOO, f. 1, inv. 214, d. 3. Despre țiganii coroanei din Basarabia. 2 ianuarie 1832–19 mai 1834, 

ff.  67-70.
91 Ibidem, ff. 110-110a.
92 ANRM, f. 2, inv. 1, d. 2840. Corespondența cu Camera bunurilor statului despre transferul țiganilor 

coroanei sub administrația Camerei bunurilor statului, f. 3 (v).
93 Владимир Морозан, Бессарабия и ее дворянство в XIX – начале XX в., том II, Санкт-Петербург, 

Издательство Дмитрий Буланин, 2018, c. 351.
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precum și din denunțul supraveghetorului Biroului Novgorodski și pisarul Lemni 
Makedon94. 

În decembrie 1838, șeful de zemstvă95 din Akkerman raporta guvernatoru-
lui militar al Basarabiei, Pavel Fedorov că fusese efectuată o anchetă în Kaira și 
țiganii acestei colonii au declarat că n-au nici o pretenție față de responsabilul 
Biroului Kuvșinov și că au fost obligați de către supraveghetorul Novgorodski și 
pisarul Lemni Makedon să scrie cele două plângeri. În septembrie 1838, Kuvșinov 
raporta guvernatorului militar al Basarabiei că un oarecare Gadjiu, auxiliar de 
justiție se prezenta drept responsabil al țiganilor coroanei în satele Faraonovo și 
Kaira96. În felul acesta, Gadjiu percepea ilegal taxele plătite statului de la țiganii 
coroanei din cele două sate, elibera pașapoarte de călătorie de scurtă durată pe foi 
fără formularul prevăzut pentru acestea și, în consecință, țiganii care le primeau 
erau opriți de poliție.

Până în iulie 1839, Biroul era subordonat financiar Trezoreriei Basarabiei, iar 
după această dată serviciul de administrare a tiganilor coroanei a fost transmis Ca-
merei bunurilor statului al Basarabiei97, ulterior fiind înrolați în armata cazacilor de 
la Dunăre98. Procedura de transmitere a dosarelor pe activitatea Biroului pentru anii 
1838–1839 nu a fost simplă. La insistența Administrației regionale a Basarabiei către 
ultimul responsabil al Biroului, funcționarul de categoria a 9-a, Kuvșinov și pisarul 
acestuia, Rebuev, de a transmite timp de zece zile dosarele Biroului Departamen-
tului proprietăților statului, acestea au fost transmise la 24 iulie 1839. Kuvșinov 
cerea să păstreze ceva timp dosarele Biroului motivând că fără ele nu vor putea fi 
încheiate activitățile încă neterminate. Dar Decretul nr. 24497 din 24 iulie 1839 al 
Administrației regionale a Basarabiei despre lichidarea activității Biroului a obligat 
ultimii funcționari ai acestuia să transmită de urgență dosarele. Documentele Birou-
lui au fost primite de un oarecare Piatnițki, arhivistul Camerei proprietăților statului 
al Basarabiei. Dosarele Biroului din perioada 1815–1838, urmau să fie și ele transmi-
se Administrației poliției orășenești de către predecesorul lui Rebuev, pisarul Hlopin 
după multiplele insistențe ale Administrației regionale a Basarabiei. Dosarele cu refe-
rire la satele Faraonovo și Kaira au fost trimise prin poștă Administrației regionale a 
bunurilor statului din Akkerman, iar mai apoi Administrației cazacilor de la Dunăre99. 

94 ANRM, f. 2, inv. 1, d. 2845. Corespondența cu Administrația regională din Basarabia despre 
plângerile țiganilor coroanei din colonia Kaira, județul Akkerman cu referire la mita luată de către 
responsabilul Biroului țiganilor coroanei Kuvșinov, ff. 8, 8a, 9.

95 În rusă, земский начальник.
96 Ibidem, d. 2841. Examinarea raportului Biroului țiganilor coroanei din Basarabia despre abuzurile 

de funcție ale auxiliarului de justiție din Akkerman, Gadjiu. 21 august 1838–28 octombrie 1838, ff.  1, 
1a, 2.

97 În rusă, Палата Государственных имуществ.
98 ANRM, f. 2, i. 1, d. 2840. Corespondența cu Camera bunurilor statului despre transferul țiganilor 

coroanei sub administrația Camerei bunurilor statului, ff. 15, 33 (v), 34 (v), 35.
99 Ibidem, ff. 21(v)-22, 15-18, 35.
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Funcționarii Biroului, Kuvșinov și Rebuev, au fost transferați în alte funcții ad-
ministrative, iar cei doi supraveghetori au demisionat înainte de lichidarea Biroului.

Litografie „Tiganii basarabeni” de A. de Bar

Sursa: „Niva”, revista ilustrată de literatură, politică și viață contemporană, nr. 42, 
1875, p. 1.

Astfel, din cele relatate, în încheiere, putem trage următoarele concluzii. Analiza 
izvoarelor documentare ne permite să constatăm un proces amplu de sedentarizare 
a țiganilor coroanei în partea meridională a Basarabiei, în două localități, cunoscute 
sub denumirea Kaira și Faraonovo. De remarcat faptul că familiile țiganilor stabiliți 
cu traiul în aceste două localități au fost printre primele din Basarabia, cărora li s-a 
oferit pământ, romii devenind proprietari cu acte în regulă. Pentru înfăptuirea acțiunii 
de sedentarizare a populației nomade a fost implicată o subdiviziune întreagă – Biro-
ul țiganilor coroanei din Basarabia, cu un număr corespunzător de funcționari, care, 
de multe ori făceau parte din diferite grupuri etnice stabilite în Basarabia. În acest 
sens am putea conchide că, în fapt, populația nomadă a fost colonizată de coloniza-
tori. Din sursele de arhivă se întrevede faptul că funcționarii (colonizatori) implicați 
în administrarea țiganilor coroanei urmăreau și ei câteva mize, în special de ordinul 
ascensiunii pe scară ierarhică, fapt care nu totdeauna era încununat cu succes, după 
cum se vede din experiența armeanului Iosif Serafiani.



515

ANEXE
Tabelul rangurilor, sec. XIX

Categorii 
(Классы)

Ierarhia civilă
(Статские)

Ierarhia militară
(Воинские сухопутные)

1 Cancelar (Государственный Канцлер)
Consilier privat activ de 1-a categorie 
(Действительный тайный советник 
первого класса) din 1865

Feld-mareșal (Генерал-
фельдмаршал)

2 Consilier privat activ 
(Действительный тайный советник)

General (Генерал)

3 Consilier privat (Тайный советник)
Procuror general (Генеральный прокурор)

General-locotenent (Генерал-
лейтенант)

4 Consilier de Stat activ 
(Действительный статский советник)
Procuror general (Обер-прокурор) *

General-maior (Генерал-майор)
Colonel al gărzii (Гвардии 
полковник)

5 Consilier de Stat (Статский 
советник)

Categorie desființată în sec. 
XIX

6 Consilier collegial (Коллежский 
советник)

Colonel (Полковник)
Colonel locotenent al gărzii 
(Гвардии полковник)

7 Consilier aulic 
(Надворный советник)

Locotenent-colonel 
(Подполковник)
Căpitan al gărzii (Гвардии 
капитан)
Căpitan de cavalerie al gărzii 
(Гвардии ротмистр)

8 Asessor collegial 
(Коллежский асессор)

Căpitan (Капитан / Ротмистр)
Locotenent al gărzii (Гвардии 
поручик)
Comandant de sută al gărzii 
(Гвардии сотник)

9 Consilier onorific (Титулярный 
советник)

Căpitan general (Штабс-
капитан / Ротмистр)

10 Secretar collegial (Коллежский секретарь) Locotenent (Поручик)
Comandant de sută (Сотник)

11 Secretar de nave (Карабельный секретарь) –
12 Secretar gubernial (Губернский секретарь) Sublocotenent (Подпоручик)
13 Secretar al Senatului / Sinodului 

(Сенатцкий/синодский секретарь)
Secretar de cabinet (Кабинетский 
регистратор)

Cornet (Корнет) – a 12-a 
categorie în 1884

14 Secretar collegial (Коллежский 
регистратор)

Sublocotenent (Прапорщик) – 
a 13-a categorie în 1884

*  Președinte al Sfântului Sinod sau al unui departament al Senatului.
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Sursa:  Полное собрание законов Российской Империи, nr. 3890, vol. VI (1720–1722), 
СПб, c. 486-489; Vezi și: Pierre Gonneau, Aleksandr Lavrov, Ecatherina Rai, La Russie 
impériale. LʼEmpire des Tsars, des Russes et des Non-Russes (1689–1917), Paris, PUF, 
2019, 546 p.

Scrisoarea cneazului A.A. Prozorovski 
adresată ministrului Afacerilor Externe al Imperiului Rus, 

N.P. Rumianțev

Documentul reprezintă copia scrisorii făcută la Iași pe 26 decembrie 1807 adresată 
contelui Rumianțev, ministrul Afacerilor Externe al Imperiului Rus în privința 
unui supus austriac, armeanul Iosif Serafiani, traducător și cunoscător a câtorva 
limbi. Ulterior, la 20 de ani distanță, copia a fost legalizată la 23 august 1827, de 
Judecătoria Ținutului Orhei.

С копии копия. Об отношении Генерал Фельдмаршала Князя 
Прозоровского к Министру Иностранных дел графу Румянцову, 
из Ясс от 26 Декабря 1807 г. под № 2561.

Австрийский уроженец армянин Иосиф Серафиани со времени вступления 
российской армии в Молдавии при ворье бывших начальниках галацкого 
отряда и по сие время добровольно исполнял должность переводчика, зная 
говорить, читать и писать по армянски, по турецки, по французки, по гречески, 
по итальянски и по молдавски. Хотя и было обещано ему за то награждение, 
но он до селя ничего не получил. Находя необходимым иметь там переводчика 
для сношений с начальниками турецких крепостей, для разведываний и для 
расспросов, приезжающих туда из-за Дуная и из крепости, турецких купцов, а 
равно приходящих дезертиров утвердил я его в сем звание к галацкого посту 
с жалованием по 50 рублей серебром на месяц из экстраординарной суммы. 
Поелику же он должность сие отправляется с 10 декабря минувшего 1806 г., то 
и велел я выдать ему причитающееся с того времени по 1 января, наступающего 
1808 г., число денег по выше помянутому окладу, всего 633 рубля 30 копеек. 

А как он имеет усердное желание вступить в настоящую службу россий-
скую, к чему я сего для перевода нахожу способным, то и прошу вас милости-
вый Государь мой походатайствовать ему чин Коллежского Регистратора. Тогда 
при веден будучи к присяге можно будет еще больше на него полагаться, хотя, 
а прочем и доныне никакой неверности за ним не замечено. 

Выписка из отзыва Министра иностранных дел Графа Румянцова к 
Генерал Фельдмаршалу Князю Прозоровскому, от 11 марта 1808 г.

На пожалование по представлению Вашего Сиятельства под № 2561 чина 
Регистратора, армянину Серафиани, определённому от Вас переводчиком к 
Галацкому посту, Его Императорское Величество равномерно Соизволение 
свое изъявил.

Верно: Экспедитор Саражиловичь
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Это сия копия с отношения Генерал Фельдмаршала Князя 
Прозоровского по мнению

Об поданном сказано слов во всем верно исходствена в том Бессарабской 
области оргеевский цинутный суд подписем и с приложением Казеной печати 
свидетельствует, августа 23 дня 1827 г. [semnătură ilizibilă]

 Печать Секретарь Ангел
[text ilizibil]

Sursa: Arhiva Națională a Regiunii Odessa (DAOO), f. 1, inv. 214, d. 3, ff. 69, 69 v, 70.

OFFICIALS AND NOMADS ON THE PERIPHERY 
OF THE RUSSIAN EMPIRE

The article approaches the problem of the some localities colonization from the 
Prut-Dniester area with a population of nomadic origin. A first aspect is the reversal 
of the paradigm in approaching the problem. Like the micro-history researchers, the 
authors followed the participation of several actors in some processes registered in a 
local and regional context. Focusing on the officials of the Bessarabia Crown Gypsy 
Bureau and the Crown Gypsies themselves, the authors analyzed the impact of the 
policies implemented by the Russian Empire in Bessarabia not only on gypsies, 
but also on those who administered them – staff in the administrative hierarchy 
subordinate to the tsarist system. Thus, based on the administrative reports of the 
Bureau and the complaints of the crown gypsies, it was tried to understand what 
it means to be a civil servant of lower category, in a region that became overnight 
the periphery of the Empire, executing orders regarding a population considered 
nomadic and marginal from the administrative point of view.

Key-words: officials, nomads, tables of ranges, Armenians, Gypsies, periphery, 
Bessarabia, Russian empire.
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– Confesiuni, învățământ și mentalități –

Ion GUMENÂI

COMUNITATEA ETNO-CONFESIONALĂ ARMENEASCĂ
DIN ISMAIL . APARIŢIE , EVOLUŢIE DEMOGRAFICĂ ŞI 

LOCAŞURI DE CULT *

Comunitatea armenească din Ismail, alături de cea din Akkerman și Hotin este 
una dintre cele mai vechi din spațiul Pruto-Nistrean. Înainte însă să ne referim la 
comunitatea armenească, considerăm necesar să ne referim în câteva rânduri însuși 
la apariția acestei localități. 

În 1448, Petru al II-lea cedează Chilia cu împrejurimile ei lui Iancu de Hune-
doara, voievod al Transilvaniei şi rege neîncoronat al Ungariei. Dintr-un document 
turcesc de mai târziu aflăm şi unele date despre hotarele acestei unităţi administrati-
ve: «Hotarul Chiliei începea de la Fântâna lui Turhan (astăzi s. Tașbunar – n.n.) spre 
Kara Bulak, iar de acolo se îndrepta spre Iezerina sau Vadul Iezilor (…)».

Iezerina ori Vadul Iezilor din documentul citat nu este altul decât trecătoarea de 
lângă actuala localitate Ismail. În rândurile românilor băştinaşi era denumită Smil, 
cuvânt de origine getică, ceea ce însemna «loc nisipos», încă o dovadă că timp de mi-
lenii la Dunărea de Jos au locuit fără întrerupere românii şi strămoşii lor geto-dacii1.

Într-o perioadă mult mai târzie, la 1656, Evlia Celebi, păstrând o tradiție mai ve-
che, va afirma că acest oraș a fot construit de Salsal. Respectivul a fost cucerit de capu-
tanul Ismail al sultanului Baiazid al II-lea în anul 1484, de unde și denumirea orașului. 
În perioada sa reprezenta un port ce constituie vakuf pentru Mecca și Medina, liber de 
orice obligație. Administrator al orașului este un om al agăi haremului împărătesc, care 
îl administrează cu patru sute de oameni ai săi. Postul era unul ce se arenda2. Datele 

* Articolul a fost elaborat în cadrul proiectului instituțional Evoluția istorică a Moldovei din antichitate 
până în epoca modernă în contextul civilizației europene. Basarabia în cadrul Imperiului Rus. Sinteză 
academică, studii, documente și materiale didactice. Partea I (cifrul: 20.80009.0807.36).

1 Aneta Șoimu, Cetatea Smil (Ismail) (până la începutul sec. XIX), Disponobil: https://romania imagini-
deierisiazi.wordpress.com/2017/04/24/ismail-pamant-romanesc-cetatea-smil-ismail-pana-la-inceputu-
l-sec-xix/ (accesat:12.04.2022) Instaurarea puterii otomane în partea vestică a olatului Chilia duce la 
schimabări de toponime. Se schimbă denumirea «Vadul Iezilor» (precum şi cea de Smil). În recensă-
mântul din 1542 găsim menţionat satul «Ismail», ceea ce reprezintă o acomodare turanică a vechiului 
toponim de origine tracică Smil. Practic această este prima menţiune documentară a noii denumiri. Însă 
vechea denumire a perpetuat printre românii localnici, fiind sesizată chiar şi de călători străini. 

2 Călători străini despre Țările Române, vol. VI, București, Editura științifică și enciclopedică, 1976, 
p. 406.
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documentelor ne demonstrează că această informație este eronată, schimbarea denu-
mirii localității având loc mai târziu, aproximativ pe la mijlocul secolului al XVI-lea. 

Continuându-și povestirea călătorul va arăta că: „Orașul acesta e compus în total 
din două mii de case. În el sânt trei mahalale locuite de musulmani, restul e plin de 
raiale dintre greci, armeni și evrei”3.

Trei ani mai târziu avem o altă informație care se referă la armenii din Ismail. 
Așa Filip Stanislavov, episcopul numit în locul lui Bandini în 1659 întocmea un 
raport cu referire la biserica pe care o conducea, consemnând printre altele că se 
afla mai mult timp la Rasgrad, localilate majoritar populată de otomani, ce număra 
aproximativ 4 000 de persoane în frunte cu un muftiu. 

La Ismail, Chilia etc. se ducea cu mare teamă și slujea liturghia în câte o casă 
particular. În raportul său declară că tot anul colindă din loc în loc în port de negus-
tor, purtând la el patente obținute de la turci. De la greci și armeni a obținut dreptul 
de a fi bine primit și găzduit în ospiciile lor4. 

Deci, aceste două mențiuni, ne face să punem problema privind prima mențiune 
a armenilor la Ismail. Și într-adevăr, unii cercetători referinduse la atestarea armeni-
lor din acest oraș dunărean se referă la anul în care scrie Evlevia Celebi, 1656. 

Unii cercetători, însă se referă la anul 1669, făcând trimitere la misionarul fran-
ciscan Mariа Luigi Pidon5.

Un fapt interesant este și descoperirea de către Hrisofor Kuciuk-Ionesov, a 25 
de pietre de mormânt la Izmail și publicarea conținutului acestora. Printre acestea se 
află și o piatră cu următorul conținut: „Această piatră de mormânt este mormântul lui 
Ferhat, fiul din Tohata, cu numele Manuc, ce a murit în vârsta de 35 de ani. Anul 1005, 
August 15, cine o va întâlni, amabililor, amintește-ți de el, vrednic de milă (1556)”6.

Deci, și în acest caz putem considera că anul 1556 poate fi luat ca prima atestare 
documentară a armenilor din Ismail.

Totuși considerăm că comunitatea armenească din Ismail, poate fi atestată, pen-
tru prima dată documentar cu anul 1656. 

Așa de exemplu, cercetătorul ucrainean Andrei Krasnojen, afirmă că în Izmailul 
turcesc, încă de la începutul secolului al XVII-lea, era biserica armenească cu hra-
mul Sfintei Născătoarei de Dumnezeu, care către mijlocul secolului al XVIII a ajuns 
într- o stare deplorabilă, fiind reînnoită temeinic în anul 17637. 

3 Călători străini despre Țările Române, vol. VI, București, Editura științifică și enciclopedică, 1976, 
p. 406.

4 Ibidem, vol. V, p. 615.
5 Россиская и Ново-нахичеванская епархия Армянской Апостольской церкви. Исторический 

путь. Москва 2013, Первая образцовая типография, 479 с.
6 Cf. Arhiva Națională a Armeniei (NAA), F. 811, inv. 1, d. 13.
7 Андрей Красножон, Армянские церкви Измаила в контексте исторической топографии 

города 1770-х годов, // „До 250-Рiччя вiрменськоï церкви в бережанах актуальнi питаняя 
вiрменознавства”, II, 2014, с. 101. Același autor arată că conform planului orașului, alcătuit de către 
ofițerii ruși către 1770 în orașul Ismail la acel moment existau două biserici, cea cu hramul Sfintei 
Născătoarei de Dumnezeu și a Sfântului Gheorghe Luminătorul. 
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Autorul ajunge la aceste concluzii pornind de la faptul că anume la începutul 
secolului al XVII-lea o parte din populația armenească migrează din Ani spre spați-
ul românesc, inclusiv Ismail, pe de o parte, iar pe de alta autorul face o paralelă cu 
ridicarea aproximativ pe același segment diacronic a bisericii armenești a Adormirii 
Maicii Domnului de la Ackerman.

Nicolae Iorga la rândul să arată că cu puțin timp mai înainte de 1693 misiu-
nea lioveană (de la Lemberg) avea în resortul ei Benderul, Cetatea-Albă și Ismailul, 
„care aveau fiecare o biserica armeneasca și un preot, .., tote trei sub jurisdictiunea 
Episcopului armenesc din Moldova”8.

Pasajul citat ne demonstrează foarte clar constituirea către sfârșitul secolului al 
XVII-lea a unei comunități armenești solite la Ismail, cu locașul său de cult, cu pre-
otul său ce era încadrată structurii superioare a bisericii armene, responsabilă pentru 
toată Țara Moldovei. De aici putem deduce, că într-adevăr ar fi fost posibil să existat 
pe la început de veac o mică comunitate armenească la Ismail, care avea și un locaș 
de cult, care se consolidează către mijlocul secolului al XVII-lea fiind atestată la 
1656, iar către sfârșitul secolului să dețină toate atributele unei comunități religioase 
și etnice deja maturizate. 

Prima jumătate a secolului al XVIII-lea comunitatea a avut o viață liniștită, con-
solidându-se din punct de vedere numeric. În 1763, dat fiind vechimea bisericii, are 
loc o refacere temeinică a locașului de cult, lucru care este consemnat și pe una din 
pietrele tombale descifrate de către Hristofor Kuciuk-Ioanesov. Aceasta consemna 
că: „Cu Mila lui Dumnezeu, biserica cu hramul Sfintei Maicii Născătoarei lui Dum-
nezeu, a fost refăcută din temelie în timpul patriarhatului a Preasfințitului catolicos 
de la Ecimiadzin, Akop, a Sfântului patriarh al Ierusalimului Karapet, și a Patriarhu-
lui Constantinopolului, vlădicăi, Akop, arhiepiscop și teolog, sub supravegherea și 
preotului și a enoriașilor și la porunca ... și cu zelul și pe cheltuiala nativilor din est: 
mugdusi Magakie și a fratelui său, mugdusi Akop; pomenițil de asemenea pe nativul 
din est mugdusi Berhudar, care a contribuit esențial la construirea bisericiiprin mun-
ca și veniturile sale și miluiții pe toți protectorii ei, Amin.

Anul 1212, ianuarie 10 (Era armeană, care coincide cu anul 1763 era creștină)”9.
Din inscripție după cum se observă este lipsă numele celui care a dat ordinile, 

într-un alt materiale, bazat pe o serie de materiale de arhivă se arată că biserica a fost 
construită de către negustorul armean Karapet Gomooglo10.

Nu mult timp după, mai exact în 1770 localitatea va fi ocupată de către trupele 
ruse (în timpul războiului ruso-turc din 1768-1774) conduse de către N. Repnin. Din 

8 N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei și Cetății Albe, București, Institutul de Arte Grafice Carol 
GOBL, 1900, p. 193.

9 Traducerea efectuată după textul redat în lucrarea: Арсен Арутюнян, Сержиу Матвеев, Армянские 
эпиграфические источники Измаила (Украина):новые находки, În: „Revista arheologică, serie 
nouă”, vol. 15, nr. 2, 2019, p. 161.

10 Храмы разрушенные, но не забытые. Армянская церковь, Disponibil: http://izmail.es/print_
version/article/13200/ (accesta: 18.12.2021).
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această perioadă există și o mică descriere cu referire la biserica armenească din ce-
tate care era construită pe un fundament de piatră, din cărămidă arsă, fiind acoperită 
cu țiglă11.

Faptul că comunitatea armenească din Ismail erau una destul de numeroasă, o 
demonstrează și existența a două biserici armenești, după cum o arată A. Krasnojen, 
analizând planul orașului – fordstat întocmit de către militarii ruși în 1770, dar și 
existența a două străzi armenești: Strada Mare și Strada Mică armenească12.

Situația comunității armenești s-a înrăutățit însă esențial în timpul următorului 
război ruso-turc, mai ales după asediul și cucerirea orașului de către A.V. Suvorov. 
Iosif Argudian, episcopul armean, responsabil pentru armenii din Imperiul Rus, as-
tfel descria situația la acel moment: „1790 decembrie 11, miercuri. La ora 5 spre 
ziuă, cneazul Aleksandr Vasilievici Suvorov a inceput lupta și, la ora 11, in urma 
unui cumplit măcel, a cucerit Ismailul și a trecut prin sabie pe toți turcii de la mare 
la mic, în număr de peste 21 000, iar peste 8 000 i-a luat prizonieri. Oștirile turcilor 
jefuiseră toate obiectele sacre ale bisericilor creștine, omorând 60 de persoane dintre 
armeni și luând prizonieri pe alții, pe care noi i-am scăpat; s-au găsit multe lucruri 
jefuite pe care le-au luat ca pradă; ai noștri au rămas neajutați și săraci; Dumnezeu 
să-i ajute...

... 1790 decembrie 23. Intrând in Ismail, a 12-a zi după cucerirea orașului, am 
găsit poporul nostru flămând, i-am ajutat cat am putut; i-am distribuit ajutor, am 
lecuit rănile lor și m-am întors la Iași cu inima stransă și plângând; biserica era atât 
de jefuită că nu existau nici odajdii pentru slujba; am slujit liturghia cu niște zdrențe. 
Erau 322 de case iar numărul sufletelor era de 1 650”13.

Cu aceasta ajutorul venit din partea episcopului Iosif nu s-a terminat, acesta în-
torcându-se la Iași a colectat ajutoare de la comunitatea armenească de aici colectând 
200 de obiecte de îmbrăcăminte nouă și veche și 200 de piaștri precum și încă 100 de 
piaștri luați de la biserică și de la caseta sfintelor scaune, ajutoare pe care le v-a tri-
mite la Ismail armenilor din oraș. De asemena acesta va face apel către comunitățile 
armenești de la Botoșani, Suceav, Roman și Ocna în vederea ajutării comunității de 
la Ismail, de la care vor fi colectate 1500 de piaștri și 800 de piese de îmbrăcăminte 
care prin intermediul arhimandritului Karapet de asemenea vor fi trimise la Ismail. 

Iosif Argudian va prelua din oraș 30 de copii care vor fi transferați la Noul Na-
hicevan, la mănăstirea Sfânta Cruce, ce a fost întemeiată de curând și în care urma să 
se deschidă o școală pentru copii armeni14.

11 Храмы разрушенные, но не забытые. Армянская церковь, Disponibil: http://izmail.es/print_
version/article/13200/ (accesta: 18.12.2021).

12 Игорь Гулянович, Урбанонимы городов Южной Бессарабии в середине XIX ст. (Аккерман, 
Измаил (Тучков), Килия): общие тенденции и особенности, In: „Tiragetia”, Serie Nouă, Nr. 2, 
2013, p. 146.

13 Călători străini despre Țările Române, vol X, partea 2, București, Editura Academiei Române, 
2001, p. 964. Conform unor date furnizate de alți cercetători la acel moment populația armenească 
din Ismail la acel moment era constituită din 1 400 de persoane, fiind a doua comunitate ca număr.

14 Ibidem.
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Paralel ajutorului acordat armenilor din Ismail de către episcopul armenesc, 
are loc în paralel și înfăptuirea unui alt deziderat al administrației țariste și anume 
evacuarea armenilor din spațiul pruto-nistrean și nu numai și întemeierea unui oraș 
colonie armenesc în stânga Nistrului – Gricoriopol. 

Fiind comandant al armatei ruse la Dunăre, M.V. Kutuzov, se adresa în augus-
t-septembrie 1791 către Grigorie Potemkin, inițiatorul acestui proces de transfer a ar-
menilor și construirii unui oraș armenesc, arătând că: „Armenii care locuiesc în Ismail, 
manifestă dorința de de a trece la Dubăsari, dar unii dintre ei fiind mai săraci și neavând 
căruțe sau care nu pot să efectueze acest lucru. Cară de tot, cu doi boi, sunt necesare 
150... și din această cauză prezentând Dumneavoastră situația, rog dacă este posibilita-
tea de a le furniza, comandați să le livrați într-un timp cât mai scurt”15.

La 5 septembrie același an, Kutuzov într-un alt raport arăta că din locuitorii ar-
meni locuitori ai Ismailului au plecat pentru a se stabili la Dubăsari, la diferite date 
77 de familii, fiind însoțite de convoaie decente. Comandantul armatei mai consem-
na că aceștia sunt din cei mai destoinici cetățeni, dar în oraș mai rămân încă mulți 
reprezentanți ai comunității armene16.

Pe de altă parte episcopul armenilor Iosif, la rândul său menționa: „1791 octom-
brie 13. Am solicitat ca sa fie acordate căruțe și alimente armenilor din: Ismail, Chi-
lia, Akkerman, Căușeni și Bender și ca sa fie trimiși la Dubăsari. (Comandantul) a 
dat încuviințarea cuvenita la cererea noastră și a trimis ordine in toate părțile sa pună 
la dispoziția lor, fără plată, căruțe in număr îndestulător și să distribuie de cap de om 
2 pâini pe luna, după cum și grâu și came. Maiorul Stepan Davidov, fiul preotului 
Sahac din Keghar Kunik, supranumit „ambasador al regiunii Ararat”, pe care îl nu-
misem din ordinul printului (Potemkin) ca supraveghetor, fiind din națiunea noastră, 
a scos cu mare trudă întreaga populație din toate orașele și a condus-o la Dubăsari, 
iar noi printr-un înscris al nostru 1-am însărcinat cu conducerea celor instalați acolo. 
Am rugat pe contele (Bezborodko) să transmită împărătesei cererea noastră, prin 
care solicitasem așezarea pomenitei populații la Dubăsari și înființarea unui nou oraș 
cu numele Sfântului nostru Grigore Luminatorul, acordarea unui teren îndestulător, 
scutire timp de zece ani de orice fiscalitate, împărțirea de alimente și de locuințe ce-
lor săraci, administrarea noului oraș prin legile sale proprii etc....”17.

Faptul că o bună parte a populației noului oraș Grigoriopol proveneau din Ismail 
este demonstrat prin faptul că cimitirul din localitate mai este denumit și cimitirul 
Ismail, în acesta fiind depistate și o serie de pietre de mormânt ce au fost aduse tot 
din Ismail18.

15 «Армянский след» в истории Измаила. Disponibil: http://izmail.es/article/22196/ (accesta: 
20.04.2022).

16 Ibidem.
17 Călători străini despre Țările Române, vol X, partea 2, p. 966. Deci, Horsep Arutian, vorbește despre 

numirea noului oraș armenesc în cinstea Sfâtului Grigorie Luminătorul, cunoaștem că circulă și 
ipoteza conform căreia orașul a fost numit în cinstea lui Grigorie Potiomkin.

18 Хахбакян Г. Г., Памятники армянской архитектуры и топонимики в Молдове, // „Регион и 
мир”, 2018, № 4, p. 41-75.
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Nu știm cât de corectă este informația cu privire la strămutarea tuturor armenilor 
din Ismail, Chilia, Ackerman, Căușeni și Bender. În acest caz sau informația este in-
corectă, sau comunitățile armene din Ackerman și Ismail s-au revigorat foarte rapid 
și nici în 20 de ani respectivele deja erau menționate de Gligor Zaharean. 

După cum arată raportul lui Gligor Zaharean, cu referire la toată populația arme-
nească din spațiul românesc, către 1809 la Ismail se putea număra o biserică armene-
ască, doi slujitori bisericești și 32 de fumuri a reprezentanților armeni (aproximativ 
160 de persoane)19.Deci ca număr de enoriași comunitatea etno-religioasă din Ismail 
se situa undeva la mijlocul listei, nefiind nici printre cele mai numeroase, dar nici 
printre cele de la urmă. 

Primele date statisticte cu referire la subiectul abordat de către noi, de după ter-
minarea războiului ruso-turc din 1806-1812 sunt din 1813 februarie 1, când este vor-
ba de date statistice care indică componenţa etnică a populaţiei masculine şi numărul 
de case ocupate de aceste etnii în oraşul Tucicov20, cetatea Ismail şi fosta suburbie 
turcească, căreia i s-a dat numele de Broasca.

Prelucrând datele de arhivă cercetătorul Dinu Poştarecu21 arată că la acel mo-
ment în Ismail locuiau 1528 de moldoveni; 982 ucraineni; 693 ruși(inclusiv 504 
rascolnici); 241 bulgari; 66 greci; 165 armeni; 159 evrei; 15 sârbi; 32 țigani; 154 
persoane de alte etnii, deci cu un total de 4035 de persoane de gen masculin.

Armenii își aveau domiciliul doar în cadrul cetății. Tot aici erau instalați și ma-
joritatea grecilor și evreilor22.

Referitori la componența etnică a zonei, ne vine în ajutor un document editat câ-
țiva ani mai târziu. Este un dosar sub formă de registru început în anul 181723 cu titlul 
general „Registru de transcriere a stărilor pe oblastia Basarabia”. Chiar de la începu-
tul dosarului există o neclaritate deoarece pe foaia de titlu este înscris „Transcrierea 
stărilor pe ținuturi în Basarabia”, iar prima parte a dosarului are titlul „Transcrierea 
a preoților și slujitorilor bisericești, călugărilor, dvorenilor, grecilor, moldovenilor 
a stării de jos, bejenarilor, bulgarilor, sârbilor, arnăuților, georgienilor, armenilor, 
a velicorușilor, a necrasoviștilor, a malorosienilor, țiganilor și evreilor întocmită în 
poliția orășenească Izmail la 1817 iunie 9”. Deci nu este clar dacă este vorba de toa-
tă populația ținutului, s-au se vorbește numai de orașul Ismail-Tucikov. Explicația 
poate fi găsită de asemenea în acest dosar și anume în scrisoarea din 30 iunie 1817 

19 Popovici L. C., O statistică a armenilor în Ţările Române la 1809, În: „Arhivele Basarabiei”, nr. 3, 
1930, p. 295-296.

20 La 14 octombrie 1812, pe baza raportului prezentat de amiralul P.V. Ciceacov împăratul Alexandru I 
a dispus ca suburbia cetăţii Ismail, cu un număr de circa 1500 de case şi prăvălii, populată de armeni, 
greci, bulgari, evrei şi nekrasovişti, întemeiată de general maiorul S.A. Tucikov (tot el guvernator 
al Ismailului în perioada 1830-1836), să se numească oraşul Тucikov (Полное собрание законов 
Российской империи, Санкт-Петербург, 1830, том 32, nr. 25248).

21 Dinu Poştarencu, Contribuţii la istoria modernă a Basarabiei, vol. II, Editura „Grafema Libris”, 
Chişinău, 2009, p. 23.

22 Ibiem, p. 23-24.
23 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (ANRM), Fond 5, inv. I, d. 495.
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în care în raportul poliției se arată că „Întru îndeplinirea dispoziției înălțimii sale Im-
periale din 1 noiembrie 1816 cu nr.4465 a urmat transcrierea pentru cetatea Ismail, 
orașul Tucikov, și cătunele ce țin de aceasta a tuturor stărilor locuitorilor”24.

Este interesant că în conformitate cu datele recensământului efectuat în orașul 
Ismail și suburbii au fost numărați nouă preoți armeni, dar fără a fi indicat nici un 
bărbat sau femeie de origine armeană25. Credem că recensământul este eronat, în 
sensul în care nu putem să acceptăm ideea că toată populația armeană ar fi părăsit 
orașul. În acest sens ne punem întrebarea ce ar căuta în acest caz și pentru ce ar fi 
necesari cei nouă26 preoți armeni? Credem că în cazul respectiv s-a luat în calcul po-
pulația ce locuia în urbă și suburbii, fără a lua în calcul populația stabilită în cetate, 
iar armenii după cum am văzut mai sus erau dislocați tocmai în cadrul fortăreței. 

Mai mult, conform unui tabel din același dosar atât în 1817 cât și în următorii 
doi ani numărul familiilor armenești din Ismail erau de 73. Fapt care trebuie mențio-
nat este și acela legat de stabilitatea acestei comunități, deoarece dacă în cadrul unor 
etnii ca cea velicorusă, malorusă și altele avem migrări și emigrări de persoane (parte 
au plecat, parte au venit), în cazul armenilor avem un număr stabil de 73 de familii27. 

Din același an 1817, sunt furnizate o serie de date de către E.M. Potgradskaia și 
V.N. Tomuleț28. Conform acestora în acest an existau 197 de magazine comerciale  – 
27 aparținând moldovenilor (ce constituiau 1726 de persoane), 44 aparținând bul-
garilor (cu 508 persoane), 37 aparțineau armenilor (cu 272 persoane), 33 aparțineau 
velicorosienilor (cu 1722 persoane), 21 aparțineau evreilor (cu 173 persoane), 12 apar-
țineau grecilor (cu 131 persoane) și 12 aparținând malorosienilor cu 3251 persoane.

Din punct de vedere etnic, aceiași autori arată că în componența populației ora-
șului, la 1817, intrau 73 de familii (272 persoane) de armeni, care erau unificați în 
comunitatea armenească , care aveau în proprietate 62 de case de locuit, o cafenea 
și 37 de dughene. Din acestea 15 familii se ocupă cu comerțul, 27 familii se ocupau 
cu comerțul mărunt, 26 familii cu negoțul cu amănuntul, 2 familii se ocupau cu 
argintăria, 2 familii se ocupau cu cusătoria și pielăria și o familie cu întreținerea ca-
fenelei. Printre acești armeni erau și unii destul de înstăriți așa ca Hadji Mandrov și 
Antip Nangaji, primul având în proprietatea patru magazii, iar al doilea trei; Bedros 
Mogardicev era proprietar la un magazin și o dugheană, iar Carabet Hagi Marcarov 
avea în proprietate două case și o dugheană. 

În cele din urmă ceea ce este necesar de notat este faptul că în conformitate cu 
catagrafia din 1826 cu privire la populația țărănească a Ismailului din numărul total 

24 Ibidem, f. 258.
25 Ibidem, f. 5-244v.
26 Credem că de fapt și aici este strecurată o greșeală fiind vorba nu de nouă preoți armeni ci de 9 fețe 

bisericești armenești.
27 ANRM, Fond 5, inv. 1, d. 495, f. 259-305.
28 Подградская Е.М., Томулец В.Н., Торговая деятельность армянских купцов в Бессарабии в первой 

трети XIX века // «Из истории армяно-украинских, венгерских и молдавских отношений», 
Ереван, Институт Истории, 2012, с. 90.
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printre această populație se numărau și 50 de familii de armeni, sau 147 de bărbați, 
120 de femei și 15 burlaci. Nu știm cât de corecte sunt aceste date, știut fiind faptul că 
etnia armeană cu precădere aveau drept ocupație comerțul și meșteșugul. Agricultura 
era mai puțin practicată de către această etnie. Ori putem presupune că aceste 50 de 
familii chiar dacă au fost înscrise în tagma țăranilor, nu practica agricultura, ci erau 
de preferință meșteșugari sau mici comercianți29. 

Pentru anii ’30 ai secolului al XIX-lea, informații cu referire la Ismail întâlnim 
la M. Bjșkeanț, care călătorind prin mai multe comunități armene, referindu-se la 
comunitatea pusă în discuție arăta că aici mai înainte era o comunitate numeroasă de 
armeni care aveau un locaș de cult din piatră cu hramul Sfintei Născătoarei de Dum-
nezeu. Dar după terminarea construcțiilor, orașul a fost ocupat de un „alt popor” și 
mulți dintre armeni au părăsit Ismailul așezându-se în Grigoriopol. Este evident că 
acesta se referă la asediul orașului de către A.V. Suvorov în 1790. Totodată Bjșkeanț 
arată că la acel moment în oraș erau 60 de case armenești, iar biserica nouă „arată 
mai mult a o casă mică”30.

Ni se pare interesant și raportul din 1 mai 1833 prezentat de șeful poliției Izmail 
către S. A. Tucikov. În acesta se arată că în cetate sunt două mănăstiri: a Adormirii 
Maicii Domnului construită de voevodul Ștefan, din piatră, și care este închinată 
Scitului Ierusalimului, și cea a Sfântului Nicolae, care de asemenea este construită de 
voevodul Ștefan din același material ca și prima și care este închinată Schitului Cara-
cal din Sfântul Munte Athos. Biserica Armenească care de asemenea este în cetatea 
Ismailului este construită pe fundament de piatră din cărămidă arsă și acoperită cu 
țiglă, a fost construită în perioada stăpânirii otomane de decedatul negustor armeanul 
Carabet Gamaoglo cu 38 de ani în urmă31. 

Acesta de asemenea arată, că sunt șapte biserici ortodoxe – 2 de piatră și 5 din 
lemn; o biserică romano-catolică din stuf; o biserică armenească din cărămidă, trei 
lipovenești – una din ceamur, una din stuf și una din piatră. 

Referindu-se la populație acesta arăta că la acel moment populația armenească 
din Ismail era constituită din 71 bărbați și 59 femei. 

Pentru anii 1839-18140 avem o situație destul de complicată, datorită datelor 
de statistice existente. Astfel în unul din rapoartele Scaunul de la Ecimiadzin pentru 
anul 1839, pentru Ismail, sunt arătate – o casă de rugăciuni, doi preoți, cinci slujitori 
bisericești, 267 de enoriaşi, o şcoală, 60 elevi32.

Pentru anul 1840 este dat numele feței bisericești care slujea la locașul de cult 
armenesc din Ismail, acesta fiind preotul Arutiun Mâsâreanţ, preoţit în 1836 de 45 
de ani33.

29 Cf. ANRM, Fond 5, inv. I, d. 495.
30 A. Красножон, Історична топографія Ізмаїла у 1770-х рр. // «Краезнавство», 1/2, 2015, c. 109.
31 Измаил в исторических очерках и документах, под ред. С.В. Шморга, Измаил, Издательский 

дом «Курьер», 2021, с. 35-36.
32 NAA, Fond 56, inv. 1, d., 836, f. 32v.-33.
33 Ibidem, d. 509, f. 288v.-289.
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Cât privesc datele din 1840 pentru Ismail sunt arătate următoarele date: o bise-
rică de lemn, un preot, 5 slujitori bisericești și 373 enoriași. În cele din urmă, într-un 
alt raport figurează: o biserică; o clopotniţă; un preot; cinci slujitori bisericeşti și 373 
enoriaşi34.

Deci, în primul rând este vorba despre o diferență în ceea ce privește locașul de 
cult, pentru 1839 fiind consemnată o casă de rugăciuni, iar pentru 1840, în primul 
raport o biserică de lemn, iar în cel de al doilea o biserică și o clopotniță. Cât privește 
casa de rugăciuni, în acest caz putem să coroborăm această informație cu cea prezen-
tată de M. Bjșkeanț care în informațiile sale arăta că biserica armenească din Izmail 
arăta ca o casă mică. Deci cei ce se ocupau cucolectarea datele statistice puteau să 
greșească orientându-se după înfățișarea construcției, ca de altfel și materialul de 
construcție, deoarece este cunoscut că biserica armenească era construită pe funda-
ment de lemn cu pereți din cărămidă, și nu era din lemn. 

O anumită încurcătură putea să apară și din cauza a altor doi factori. Ne referim 
în acest caz la faptul că la 1836 la Ismail mai este construită o biserică a cultului 
armenesc – Biserica Sfântului Grigorie Luminătorul, care de această dată nu a fost 
construită în cetate, ci în oraș35. Iar la 1841 este construită Biserica Adormirii Maicii 
Domnului, biserică ortodoxă, dar în stil armeano-gregorian36.

Apariția în ultimul raport a unei clopotnițe, cât de straniu nu ar fi, dar în respec-
tivul document, toate bisericile armenești din Basarabia erau însoțite de clopotnițe, 
lucru care este totalmente incorect. 

Cât privește diferența numărului de preoți și de enoriași, credem că acest lucru 
poate fi legat de modul de viață dus de către armeni și comunitățile armenești, care 
erau foarte mobili, migrarea și emigrarea fiindu-le specifice.

În cele din urmă, consemnarea în 1839 a unui profesor și 60 de elevi la Ismail, 
și lipsa totală a profesorilor și elevilor în următorul an, credem că nu poate fi explicat 
altfel decât prin dublarea informației, același număr fiind inclus și pentru Ackerman 
și pentru Izmail, fiind vorba iarăși de o greșeală a celor care au întocmit raportul 
pentru Ecimiadzin. 

Aproximativ zece ani mai târziu, în anul 1851 la Izmail erau consemnate: o bi-
serică de piatră, un preot, patru slujitori bisericești și 267 enoriaşi37, iar la 1853 erau: 
o biserică de piatră, un preot, doi slujitori bisericești și 209 enoriaşi38.

În cele din urmă, conform unui tabel statistic din anul 1856, cu referire la con-
strucția de locuințe, numărul de biserici, a morilor și militarilor din orașul Ismail, 
printre bisericile de rit neortodox este consemnată și o biserică armeano-gregoriană 
din lemn39. 

34 Ibidem, d. 603, f. 212v.-213.
35 Измаил в исторических очерках и документах, c. 267.
36 Ibidem, c. 257.
37 NAA, Fond 56, inv. I, d. 2813, f. 100v.-101.
38 Ibidem, d. 3221, f. 40v.-42.
39 Измаил в исторических очерках и документах, c. 42. 



527

Este cunoscut că în conformitate cu Tratatul de la Paris, sudul Basarabiei îm-
preună cu Ismailul au revenit în spațiul său firesc de formare adică inițial intrând în 
componența Țării Moldovei și apoi a României. 

O parte din cercetătorii ruși, dar și ucraineni, au afirmat și afirmă că datorită 
politicii promovate de către guvernul României, are loc o diminuare a populației, 
inclusiv a celei armenești, din tot acest teritoriu.

Datele statistice existente, nu ne permit însă să fim de acord cu astfel de afir-
mații. Conform statisticii din 1860 populația orașului Ismail era constituită din 
25130 de persoane, iar în total în ținutul Ismail se numărau 48084 persoane. Din 
punct de vedere confesional se arată că în Ismail în acel an puteau fi 216 grigorieni 
care aveau un locaș de cult40, deci o populație care era puțin mai numeroasă decât 
cea din 1853. 

Din păcate, date statistice din perioada aflării Ismailului în componența statului 
român nu mai avem la moment. 

Un rol important din această perioadă pentru comunitatea armenească din Ismail 
a jucat-o familia Markarov/Markarean. La 1842 este emis raportul Consistoriului 
eparhial al Nahicevanului și Basarabiei către Sinodul Bisericii Armene Apostolce, 
când este semnalat incidentul privind jefuirea bisericii armenești din Ismail, ca ctitor 
al acestui locaș este consemnat Karabet Markarov41. Credem că Biserica armeană era 
destul de bine înzestrată, deoarece au fost furate obiecte personale în sumă de 970 de 
rub. de argint și obiecte bisericești de 470 de rub. de argint, și aceasta la doar doi ani 
de la începutul funcționării bisericii noi. Credem că și în cazul ctitorului de la Ismail, 
ca și în cazul a altor ctitori a bisericilor armenești din Basarabia, parte din obiecte au 
fost donate de respectivul pentru dotarea locașului de cult. 

În altă ordine de idei, Gh. Bezviconi, arată că acest Karabet Markarov (1816-
1892), sau Markarian tocmai era și ctitorul bisericii din Ismail, fiind înmormântat în 
preajma acestei biserici. În cazul acestuia, într-o singură persoană avem și starostele 
acestui lăcaș de cult, dar și persoana care prin actele sale de binefacere, a ridicat ace-
astă nouă biserică din piatră pentru comunitatea armeană din Ismail42. 

40 Izvoare statistice privind mutațiile demografice la est de Carpați în secolele XIX-XX, ediție de Cătălin 
Turliuc, Mihail – Ștefan Ceaușu, Dumitru Vitcu, Iași, Junimea, 2011, p. 125; 145.

41 NAA, fond 56, inv. 1, d. 1094, fila 1-1v, 4. În consistoriul au ascultat raportul ctitorului Bisericii 
Armeneşti, Carabet Marcarov în data de 6 februarie, având și raportul ascultat de arhiepiscopul 
Nerses din partea Preotului din Izmail din 4 februarie despre furtul din biserică efectuat de un grup 
de indivizi. Se menționează și că, atunci când preotul a încercat sa-i oprească, acesta, a fost lovit şi a 
pierdut cunoștința. 
Au fost furate obiecte personale, în valoare de 970 de ruble argint şi 470 de ruble argint – obiecte 
bisericeşti. Despre jaf au fost anunțate autoritățile laice locale, dar acest lucru nu a dat un rezultat 
satisfăcător. 
S-a hotărât: Despre incidentul respectiv a se adresa Domnului Gubernator Militar al Basarabiei cu 
rugămintea de a insista să se inițieze o anchetă serioasă pe acest caz, fiind emise dispozițiile necesare 
din partea respectivului.

42 Gh. Bezviconi, Morminte armenești dintre Prut și Nistru, În: „Ani. Anuar de cultură armeană”, 1941, 
p. 389-390.
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În datele prezentate însă de Gh. Bezviconi, care se bazează pe amintirile tatălui 
său Grigorie Bezviconi, credem că sau s-a strecurat o eroare, sau este vorba de o di-
nastie de ctitori, fiind vorba de Karabet Markarov – tatăl și un Karabet Markarov fiul. 
Altfel nu ne putem explica faptul, cum în 1817, printre cei mai influienți și înstăriți 
negustori din Ismail va apărea un oarecare Karabet Hadji Markarov43, în 1825, același, 
v-a fi ales membru în Tribunalul comercial din Ismail44, iar în 1838, alături de negus-
torii de ghilda întâi – Nicolai Iliadi, Dmitri Caravalschi, Panaiot Nalbangioglo, Anton 
Milanovici şi ale negustorilor de ghilda a doua – Iakov Piţinio, Gheorghe Krassa şi 
Anton Celebedachi, va exporta cereale în valoare de 3 799 857 ruble asignate45.

Ceea ce putem afirma cu siguranță este faptul că administrarea Bisericii armene 
din Ismail, a rămas în mâinile familiei Marcarov, și în perioada când sudul Basarabi-
ei s-a aflat în componența Țării Moldovei și a României, aceasta figura în continuare 
printre principalele familii de negustori și mari proprietari funciari din zonă46.

Credem că și transferarea bisericii armene din cetate în cartierul armenesc, care 
a avut loc dat fiind faptul că în conformitate cu Tratatul de pace de la Paris fortifica-
ția a fost surpată, a avut loc tot sub supravegherea familiei Marcarov. Și tot datorită 
acesteia, în perioada de până la 1878, a fost deschisă o școală parohială care la 1880 
avea un învățător și 24 de elevi, și care a mai funcționat o perioadă de timp47.

Dacă este să revenim la evoluția demografică și alte date cu referire la comuni-
tatea armeană din Ismail după 1878, deci după ce a fost reanexată Imperiului Rus, 
în anul 1880 am consemnat: o biserică, o școală parohială, un învățător și 130 de 
enorioași. Parțial aceleași date se repetă și pentru anul 1882, fiind arătată o biserică 
și 130 de enoriași48.

Ni se pare interesantă informația cu referire la această comunitate pentru anul 
188149. Conform statisticii la acel moment comunitatea avea în posesia sa biserica 
cu hramul Sfintei Născătoarei de Dumnezeu, un magazin cu venituri de 157,70 rub., 
,i cheltuieli de 503,30 rub., specificându-se că diferența atât de mare de cheltuieli a 
fost acoperită de către ctitorul bisericii. 

43 Tomuleț V. Activitatea comercială a negustorilor armeni în Basarabia în prima treime a sec. XIX, În: 
„Tyragetia” Revista de arheologie, istorie și culturologie, nr. XV-V, 1997, p. 243.

44 Valentin Tomuleţ, Tribunalul comercial din Basarabia (бессарабский коммерческий суд), Disponibil: 
pe http://nmuseum.blogspot.com/p/tribunalul-comercial-din-basarabia.html (accesat: 12.05.2022).

45 Valentin Tomuleţ, Sorin Grajdari, Elite ale burgheziei comercial-industriale din Basarabia (1812-
1868), În: „Studia Universitatis Mjldavia”, Nr. 4, 2021, p. 39.

46 Cf. „Buletinul Curții de Casațiune și Justiție a Principatelor Unite Române”, vol. III, 1864, p. 374-
376; „Monitorul Oficial al României”, 17 februarie/1 martie 1877, p. 1250-1250.

47 NAA, Fond 56, Inv. 1, d. 7878 partea II, f. 267v-268.
48 Ibidem, f. 297. Este necesar să semnalăm faptul că funcția de ctitor se deosebea în cultul ortodox și 

acel armean. În primul caz, acesta reprezenta persoana care contribuia la construcția unui locaș de 
cult sau contribuia la sporirea proprietăților acestuia, în cel de al doilea caz respectivul îl întruchipa 
pe reprezentantul comunității laice armene ce avea ca însărcinare administrarea problemelor admi-
nistrative de ordin bisericesc. 

49 Ibidem, inv. 14, d. 119.



529

Ceea ce ne interesează este biserica, care poartă hramul Sfintei Născătoarei de 
Dumnezeu. Dar se cunoaște că după surparea cetății armenii care locuiau aici au fost 
transferați, iar biserica armenească a fost transformată în una ortodoxă. Explicația 
cea mai plauzibilă din punctul nostru de vedere este că biserica armenească din ceta-
te cu hramul Sfintei Născătoarei de Dumnezeu din piatră, a fost transferată pe locul 
bisericii Sfântului Grigorie Luminătorul construită din lemn, din mahalaua armene-
ască din oraș, luându-i acesteia locul. Este evident că toate cheltuielile de transfer au 
fost suportate de către familiile înstărite a armenilor, cu precădere a deja amintitei 
familii Markarov. 

Către 1884 situația privind veniturile bisericii armenești se schimbă radical, ră-
mânând posesia bisericii și magaziei, doar că pentru acest an se arătă o sumă de 53, 
50 rub. la capitolul cheltuieli, și 511, 30 rub. la capitolul venituri50. 

Zece ani mai târziu, la 1894, rapoartele scaunului sinodal de la Ecimiadzin vor 
arăta la Ismail o biserică, un preot și 106 enoriași51. La începutul secolului XX, în 
1902 comunitatea armeană din Ismail era compusă din 114 enoriași, conduși de către 
un preot și având o biserică52.

În ajunul primului război mondial, în 1912, comunitatea ca număr scade drastic 
numărând doar 51 de enoriași, având un preot și o biserică, fiind posesoare a unui 
depozit de pâine și deținând un capital de 100 de ruble53.

Pornind de la materialul istoriografic și documentar expus în rândurile de mai 
sus putem realiza o serie de concluzii. Așa, conform supozițiilor unor cercetători, 
lăcașul cultului Bisericii armene apostolice este construit în Ismail la începutul se-
colului al XVII-lea. Apariția acestuia credem că se datorează faptului că acest oraș 
era unul comercial, aici existând elemente armene. Comunitatea propriu zisă însă 
se constitui la mijlocul acestui veac. Către mijlocul secolului al XVIII este evident 
că, construcția de cult va ajunge în decadență și va fi renovată capital. Mai mult, 
către 1770 conform cercetărilor efectuate de către cercetătorul ucrainean Andrei 
Krasnojon, și în baza planului orașului întocmit de către militarii ruși, se constată 
existența la Ismail a două biserici armenești, una în cetate și una în mahalaua ar-
menească. 

Chiar dacă lăcașul armenesc din cetate a fost reparat în 1763, asediul cetății 
din 1790 va afecta puternic construcția astfel încât a fost nevoie de reparația capi-
tală a bisericii din nou. Totodată anul 1790 este consemnat și prin o scădere dras-
tică a numărului membrilor comunității armenești, dat fiind transferarea acestora, 
organizată de către Grigorii Potiomkin, la Dubîsari cu scopul construcției ulterioa-
re a orașului Grigoriopol. Totuși acest segment etno-confesional se va revigora și 
deja la 1809 Grigorii Zaharean va consemna la Ismail prezența armenilor. Numărul 

50 Ibidem, inv. 1, dosar 7878, fila 159v.-160.
51 Ibidem, d. 9037, f. 325v-326.
52 Ibidem, d. 10044, f. 195v.-196.
53 Ibidem, d. 11608, f. 384-391.
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maxim de enoriași comunitatea armeană îl va atinge la 1840, aceasta fiind consti-
tuită din 373 de membri. 

După semnarea tratatului de pace de la Paris, Ismailul și alte teritorii din sudul 
Basarabiei se va reuni cu Țara Moldovei și România, iar datele statistice demonstre-
ază că numărul armenilor nu a scăzut drastic, după cum afirmă istoriografia rusă și 
ucraineană, ci a rămas la un nivel constant. 

Scăderea numărului armenilor din Ismail are loc începând cu anii ’80 ai seco-
lului al XIX-lea, astfel încât în pragul primului război mondial să ajungă abia la 51 
de membri.

Ca și în cazul altor comunități armene din Basarabia, un rol important pentru 
întreținerea vieții religioase l-au jucat familiile înstărite. În cazul armenilor din Is-
mail, pe prim plan se situează familia Markarov, care a fost un timp îndelungat ctitor 
și administrator al bisericii și a problemelor de ordinul laico – religios al acestei 
comuniuni. 

THE ETHNIC-CONFESSIONAL ARMENIAN COMMUNITY FROM ISMAIL . 
APPEARANCE, DEMOGRAPHIC EVOLUTION AND PLACES OF WORSHIP

The article proposed to the readers, has as subject the ethno-confessional 
community of the Armenians from Ismail, which together with the communities 
from Ackerman and Hotin is one of the oldest in the space of the Prut-Dniester 
interfluve. After dealing with the issue of the very appearance of the locality, we 
focused our attention on the issue related to the appearance in Ismail of the Armenian 
communion, but also the construction of the place of worship. Based on the analysis 
of the documentary material, an attempt was made to establish on the one hand the 
number of Armenian churches in Ismail, as well as the periods of renovation and 
reconstruction that were due either to a long period of time or due to destruction due 
to military actions. carried out on the territory of this locality.

Particular attention was paid to the demographic evolution of the Armenian 
ethno-confessional community in Ismail in order to remove some misunderstandings 
and misinterpretations that currently exist in historiography.

Keywords:  Armenians, Ismail, place of worship, demographic evolution.
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Cristina GHERASIM

IMPACTUL REGIMULUI DE DOMINAŢIE ŢARIST 
ASUPRA MENTALITĂŢII COLECTIVE A NOBILIMII 

DIN BASARABIA ÎN PRIMELE DECENII DUPĂ ANEXARE

Anexarea, în 1812, a teritoriului dintre Prut şi Nistru la Imperiul Rus s-a soldat 
atât cu schimbări în sistemul politic, economic, social, cât şi a creat un context favo-
rabil producerii schimbării mentalităţii colective a populaţiei acestui areal geogra-
fic. Schimbarea mentalităţii reprezintă un proces complex şi continuu şi se produce 
în momentul întrunirii a trei elemente principale: climatul mintal, conjuncturile şi 
contagiunea mentală1. Anume aceste elemente, în viziunea noastră, au fost prezente 
în teritoriul dintre Prut şi Nistru, anexat la Imperiul Rus, de exemplu: a avut loc un 
schimb de sisteme şi valori, teritoriul a fost afectat de războaiele purtate de Rusia 
(1806-1812, 1828-1829, 1853-1856), de crize economice, populaţia, fiind nevoită, 
voluntar sau involuntar, să accepte ideile promovate de administraţia imperială rusă. 
Astfel, odată cu instaurarea regimului de dominaţie au fost create acele condiţii care 
au permis modificarea mentalităţii populaţiei din Basarabia. Căci, în situaţia când un 
popor este supus de către un alt stat mai puternic, care îşi impune sistemul său de 
norme şi conduite, legile sale, limba şi tradiţii noi, toate acestea, acţionează, volen-
s-nolens, asupra mentalităţii populaţiei, indiferent de starea socială: nobil, ţăran sau 
negustor, fiindcă ei sunt limitaţi în drepturi, iar pentru a-şi păstra statutul şi privile-
giile vechi trebuie să accepte „noul” care în timp, a adus schimbarea societăţii. În 
scopul analizei acestor schimbări produse propunem studierea impactului regimului 
de dominaţie ţarist asupra nobilimii – una din categoriile sociale fundamentale din 
Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea.

După anexarea teritoriului dintre Prut și Nistru la Imperiul Rus, acordarea unui 
„statut” privilegiat nobilimii a fost o componentă a politicii administraţiei ţariste. 
Politica țarismului faţă de periferiile naţionale urmărea nu atât scopul de asimilare 
imediată a popoarelor alogene încorporate, cât aculturaţia, înainte de toate, a elitelor 
social-economice, politice şi intelectuale, prin însușirea limbii ruse. Pentru puterea 
de la Sankt Petersburg,  scopul acestei politici era de a-şi crea o pârghie fermă în 
această regiune, Basarabia devenind un exemplu pentru alte state din Balcani – mai 
bine zis,  pentru alte elite balcanice – și înlesnindu-se, astfel, viitoarele cuceriri ale 
Imperiului Rus. De fapt, după 1812 asistăm la un proces dublu. Pe de o parte, admi-
nistraţia ţaristă a dat o atenţie deosebită nobilimii, acordându-i drepturi și privilegii, 
încadrând-o în sistemul administrativ și economic al Imperiului. Pe de altă parte, 
tendința de a-și păstra statutul a apropiat boierimea din Basarabia de administraţia 

1 Simona Nicoară, Mentalităţi colective. Imaginarul social. Istoria în durată lungă, Cluj Napoca, 
Editura Accent, 2009, p. 63.



532

imperială rusă; fiind loială politicii ţariste, aristocrația locală s-a încadrat activ în 
sistemul administrativ şi militar rus. 

Coeziunea acestor două elemente – politica ţaristă de atragere a boierimii socie-
tăţii basarabene în „mrejele” sistemului politic, economic, social şi cultural imperial 
şi tendinţa nobilimii de a-şi păstra drepturile şi privilegiile – a avut drept rezultat 
schimbarea statutului deţinut și crearea unui statut politico-juridic special şi contro-
versat. Încercând să ordoneze și să reglementeze acest univers, funcționarii moderni 
ai regimului țarist au devenit, involuntar, cei care au salvat toate aceste mărturii ale 
trecutului și le-au conservat în dosarele prăfuite pe care le descoperim și le răsfoim, 
curioși, în prezentul nostru, analizându-le din noi perspective.

Primul document oficial care se referă la statutul politic, social și economic al 
nobililor basarabeni, specificând drepturile şi privilegiile acestora, a fost Regula-
mentul organizării administrative a regiunii Basarabia, adoptat la 29 aprilie 18182. 
Acesta confirma păstrarea în provincia anexată a structurii sociale existente în Prin-
cipatul Moldova şi urma să asigure un mod deosebit de administrare a acesteia3. 
Noul Regulament recunoştea existenţa în Basarabia a următoarelor categorii sociale: 
clerul, nobilimea (dvorenimea), boiernaşii, mazilii, ruptaşii, negustorii şi mica bur-
ghezie, ţăranii sau coloniştii agricoli, ţiganii (care aparţineau statului şi moşierilor) 
şi evreii4. Conform acestui Regulament, categoria socială privilegiată a boierilor din 
Basarabia a fost egalizată în drepturi cu dvorenimea din guberniile interne ruse şi 
integrată ei. Nobililor din Basarabia li s-au acordat aceleaşi drepturi şi privilegii de 
care se bucura nobilimea rusă, cu păstrarea concomitent a rangurilor şi a statutului 
deţinut până la anexare, confirmate prin diferite hrisoave emise de domnii Moldovei, 
prin hotărârile luate de Divan sau de instanţa de judecată. În Regulament se speci-
fica că, în conformitate cu Hrisovul Domnului Constantin Mavrocordat din 1734, 
sunt recunoscuţi drept nobili toţi cei care au primit titlul/cinul moldovenesc de la 
vel logofăt la al treilea logofăt5. La fel, bunurile mobiliare şi imobiliare, cărora li 
se adaugă ţiganii, sunt trecute pentru totdeauna în proprietatea lor. Un alt privilegiu 
obţinut de nobilime prin adoptarea acestui document a fost dreptul de a-şi crea un or-
gan propriu de conducere – Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia6. Potrivit 
Regulamentului, prin intermediul respectivei adunări nobilimea din Basarabia avea 
dreptul de a alege şi a destitui funcţionarii instituţiilor regionale şi de a numi tutorele 
proprietăţilor funciare moşiereşti7. 

2 Полное собрание законов Российской Империи (ПCЗРИ), cобр. I, т. XXXV, 1818, № 27357, 
Санкт-Петербург, Типография Второго Отделение Собственной Его Императорского 
Величествa, 1830, c. 222-281.

3 Устав образования Бессарабской области 1818 г., Кишинев, 1818, c. 2.
4 Ibidem, c. 16.
5 Arhiva Națională a Republicii Moldova (ANRM), Fond (F.) 88, inventar (inv. 1), dosar (d.) 271, fila 

(f.) 12.
6 Valentin Tomuleț, Basarabia în epoca modernă (1812–1918). (Instituții, regulamente, termeni), 

Chișinău, Lexon Prim, 2014, pp. 66-74. 
7 Ibidem, p. 70.
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Privilegiile acordate nobilimii din Basarabia s-au regăsit, deşi într-un volum 
mai restrâns, şi în Regulamentul privind administrarea Basarabiei din 29 februarie 
1828. Conform Regulamentului, tuturor categoriilor sociale care locuiau în regiune 
li se păstrau toate drepturile pe care le deţineau la acel moment. În Regulament este 
specificat că şi nobilii din Basarabia beneficiază în guberniile ruse de toate drepturile 
acordate nobilimii ruse de către Împărăteasa Ecaterina a II-a la 21 aprilie 1785. În 
acelaşi timp, şi nobilimea rusă care urma să se mute sau deja era stabilită în Basarabia 
avea să beneficieze de aceleaşi drepturi ca şi nobilimea din regiune8. 

Deci, după anexarea teritoriului dintre Prut și Nistru și instaurarea influenţei 
regimului ţarist asupra nobilimii din Basarabia în primele decenii ale secolului al 
XIX-lea s-au creat condiții optime pentru producerea schimbării mentalităţii acestei 
categorii sociale. 

Aspecte identitare în mediul populaţiei din Basarabia: O primă problemă care 
urmează a fi abordată este atitudinea populaţiei din teritoriul dintre Prut şi Nistru 
faţă de regimul de dominaţia ţarist. Referindu-ne la boierimea basarabeană trebuie să 
ţinem cont de specificul acestei categorii sociale. Puterea, ierarhia, statutul, averea, 
luxul etc. îşi fac loc cu încredere printre valorile acestei stări sociale, de multe ori 
fiind prioritare faţă de cele naţionale. În acest context pentru nobilimea basarabeană 
sunt caracteristice două ipostaze:  pe de o parte ea s-a încadrat activ în sistemul ad-
ministrativ ţarist civil şi militar, pentru a putea beneficia de drepturile şi privilegiile 
specifice acestei categorii sociale, în special începând cu anul 1818, pe de altă parte 
– boierimea şi-a păstrat, totuşi, identitatea naţională, ori, raportul din Noi şi Ceila-
lţi este vizibil în analiza activităţilor şi comportamentele acestei categorii sociale. 
Lucru confirmat de datele de arhivă, scrierile, notiţele şi comentariile contempora-
nilor autohtoni şi străini. Manifestările identităţii naţionale, în primele decenii după 
anexare, s-a realizat prin păstrarea titulaturii vechi, aplicarea semnăturilor în limba 
moldovenească, conflictele interminabile cu reprezentanţii administraţiei imperiale 
şi ai armatei ruse, atitudinea negativă faţă de încadrarea alogenilor în diferite dome-
nii sociale şi politice, lupta pentru păstrarea legislaţiei autohtone, a limbii române, 
precum şi utilizarea limbii greceşti sau franceze în cadrul convorbirilor, păstrarea 
obiceiurilor şi tradiţiilor lăutăreşti etc.9 De fapt, odată cu anexarea teritoriului dintre 
Prut şi Nistru la Imperiul Rus, boierimea autohtonă a fost pusă într-o dilemă: „ori 
rămâi credincios neamului, ori împăratului”. Adică, nobilimea trebuia să aleagă între 
a deţine statutul de nobil cu tot complexul de privilegii, care includea şi promovarea 
politicii imperiale ruse, sau să piardă totul – moşiile, drepturile, privilegiile. Con-
temporanii ne prezintă situaţia când nobilii din Basarabia „împăcau foarte lesne în 
cugetul lor aceste două părţi opuse ale dilemei...”. Dumitru C Moruzi, scriitor, ro-
mancier social, memorialist, publicist şi folclorist român/basarabean, prezintă exem-

8 ПСЗРИ, cобр. II, т. III, 1828, № 1834, Санкт-Петербург, Типография Второго Отделение 
Собственной Его Императорскаго Величеств, 1829, c. 198.

9 Cristina Gherasim, Identitatea naţională a nobilimii basarabene sub regim de dominaţie ţarist. În: 
„Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe umanistice”, 2017, nr. 4 (104), p. 60-70.
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plul boierului Andronache Donici. Acest boier „ţinea la Chişinău caifet rusesc” şi 
îi cinstea pe musafiri „după datinile ruseşte, cu obişnuitul pahar de ceai... îmbrăcat 
după ultima modă... rar să-l întâlneşti pe uliţă fără ordinul Sfintei Ana la gât”. Aici, 
în capitala regiunii, nu găseai un „veropodanâii” decât boierul Andronache: „vorbea 
ruseşte, mânca bucate ruseşti şi bea la ceai rusesc toată iarna şi veşnic era vârât pe la 
guvernator şi pe la toţi ruşii...”. La ţară însă era altfel de om: „îl găseai veşnic în cer-
dac... îmbrăcat după vremea de afară. Acolo te cinstea cu dulceţe şi cafele, iar masa 
lui era curat moldovenească! Căci aşa avusese înţelegere cu cucoana D-sale: la oraş 
să fie ruşi ca toţi ruşii, iar la ţară neaoşi moldoveni”10. 

Reprezentări despre spaţiu şi timp în mediul basarabean: În primele decenii 
după anexare teritoriului dintre Nistru şi Prut s-au produs schimbări atât la nivel de 
arhitectură a spaţiului (în special reprezentanţii boierimii au construit locuinţe), cât 
şi la nivelul perceperii şi reprezentărilor despre spaţiu ale populaţiei. Aceasta în con-
textul că, practic, până la 1812, boierii deţineau aici doar proprietăţi funciare, locu-
ind propriu-zis peste Prut. Însă, prin prevederilor articolului al VII-a din Tratatul de 
la Bucureşti, din 1812, locuitorii de pe ambele maluri ale Prutului urmau să decidă 
până în anul 1814 în supuşenia cărui imperiu vor rămâne. În cazul în care alegeau 
să rămână în continuare supuşi moldoveni prevederile acestui articol stabileau că în 
termen de 18 luni de la ratificarea tratatului să renunţe la proprietăţile pe care le-au 
avut în stăpânire pe teritoriul noii provincii anexate de Rusia, adică să se despartă de 
ele prin vânzare, schimb etc.11. Desigur, acesta a fost un termen destul de scurt, ceea 
ce i-a făcut pe mulţi reprezentanţi ai nobilimii să rămână în teritoriul anexat, decât 
să se vadă siliţi să-şi vândă la un preţ de nimic moşiile sale. De aceea, unele familii 
boiereşti s-au împărţit, lăsând pe unii reprezentanţi ai lor în partea ajunsă rusească 
din Moldova, pentru a-şi conserva vechea moştenire. Astfel, susţine istoricul A.D. 
Xenopol, că boierii care nu puteau să-şi înstrăineze în pagubă moşiile preferă „să se 
despartă fiii de părinţi, fraţi şi alte rudenii, trecând unii la acele de peste Prut moşii, 
iar alţii rămânând dincoace”12.

În acest context, boierii rămaşi/veniţi în partea dintre Prut şi Nistru încep să-şi 
amenajeze un spaţiul favorabil lor, pentru că casa, moşia boierului reprezintă felul său 
de a fi, accepţiunile sale, ideile sale, precum şi acestea reprezentau spaţiile în care ei se 
simţeau în siguranţă şi confort, fiind protejaţi, fiecare fiind stăpân în casa sa. Din aceste 
considerente susţine Iurii Lotman, viaţă nobilimii din Imperiul Rus poate fi marcată de 
două ipostaze: prima o ocupă timpul petrecut acasă, dedicat familiei, gospodăriei, unde 
nobilul apărea ca un individ, ca o persoană particulară; şi de a doua – serviciul – militar 

10 Dumitru C. Moruzi, Pribegi în ţară răpită, Iaşi, Institutul de Arte Grafice N.V. Ștefăniu&Co, 1912, 
p. 150-151.

11 Nicolae Iorga, Basarabia noastră.  În: Nicolae Iorga, Neamul românesc în Basarabia. Vol. I. 
Bucureşti, Editura Fundației Culturale Române, 1995, p. 289.

12 A.D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană. Istoria Ţărilor Române de la Pacea de la 
Bucureşti până la răsturnarea fanarioţilor (1812-1821), Vol. X, Ediţia a III-a, Bucureşti, Carte 
Românească, s.a., p. 16.



535

sau civil, în care nobilul apărea ca un supus care servea statul şi împăratul, apărând, în 
acest fel, ca un reprezentat al întregii nobilimi faţă de alte categorii sociale13. Aceste 
două ipostaze le identificăm şi la nobilimea din Basarabia.

Respectiv, după 1812, boierii care au trecut în noul teritoriu au trebuit să-şi 
construiască case, unde urmau să locuiască. Şi nu oriunde, dar în centrul satelor de 
pe moşiile lor, mai ales că prin sânge şi tradiţii boierul basarabean, un Donici, Râşca-
nu, Hâjdeu sau Talpă, un Suruceanu sau Hâncu, era strâns legat de ţăran14. Căci, 
conacul boierului se afla în mijlocul unei adevărate aglomeraţii de colibe, hambare, 
şuri, pătule, grajduri; câteodată, moara era tot acolo, fierăria potcovarului fiind şi ea 
nelipsită. Această caracteristică se înscrie perfect şi pentru curţile nobiliare din Basa-
rabia. Drept argument sunt anunţurile nobililor, dar în special ale Administraţiei re-
gionale, despre vinderea în proprietate veşnică sau darea în posesie pentru un termen 
a moşiilor nobililor cu datorii. De exemplu, în 1829, din cauza datoriilor enorme 
la stat, moşiile nobilului Varfolomeu erau scoase la licitaţie. Din anunţ identificăm 
descrierea casei şi curţii nobiliare de la Cosăuţi, judeţul Soroca. Curtea boierească 
este înconjurată de un grad împletit în care este construită o casă cu 4 odăi. Pe lângă 
casă este o aripă cu 5 odăi, unsă cu lut, alături de care era amplasat un hambar pentru 
depozitarea porumbului, o clădire de piatră, sub care se află beciul. În aceeaşi curte 
se află o casa nouă de piatră, nefinisată, cu 10 camere şi o sală. La fel, pe moşie mai 
există moară, fabrica de spirt, cârciumă. Aceiaşi situaţie este şi pe moşia Munceşti 
a boierului Varfolomeu. Casă boierească cuprinde 3 camere şi 2 săli, este construită 
din cărămidă arsă. Casa este tencuită şi vopisită cu vopisea de diferite culori, atât 
în interior cât şi în exterior, pe toată lungimea ei, iar pe un fundament de piatră este 
făcută o galerie, al cărei acoperiş se ţine pe 10 coloane din cărămidă tencuite, iar din 
partea cealaltă la fel o galerie care are 4 coloane. În anunţ este indicat că geamurile 
sunt de sticlă, 20 de uşi au fost confecţionate la tâmplărie (dintre care 2 vopsite în 
afară şi 6 – în interior, în casa sunt 4 sobe din cărămidă, zugrăvite după model străin 
şi un şemineu. Pereţii şi podul sunt tencuiţi şi pictaţi în diferite culori. În ogradă 
aproape de casă este o casa secundară cu 2 camere, care are 3 uşi simple, 5 geamuri 
de sticlă şi în interior un cămin din cărămidă15.

Totododată, în primele decenii după anexare, o parte din boieri şi-au constru-
it case în noua capitală a regiunii, pentru că la momentul anexării acestea practic 
lipsesc. Călătorul rus V. Dedlov susţine că la începutul secolului al XIX-lea Chişi-
năul „era o aşezare mediocră din câteva stradele strâmbe şi construcţii turceşti foarte 
murdare”16. În acest context trebuie să menţionăm şi afirmaţiile viceguvernatorului 

13 Ю.М. Лотман, Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – 
начала XIX века), Санкт-Петербург, 1998, c. 120.

14 Gheorghe Bezviconi, Curţi boiereşti. În: Gheorghe Bezviconi, Profiluri de ieri şi de azi. Articole, 
Bucureşti, Editura Librăriei Universitare I. Cărăbaş, 1947, p. 115.

15 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 438, f. 2-2 verso, 4-4 verso.
16 В. Дедлов, Вокруг России. Польша, Бессарабия, Крым, Урал, Финляндия. Портреты и пейза-

жи, С. Петербург, Издание М. М. Ледерле и Ко, 1895, с. 104.
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Vighel, care menţiona că boierii, după anexare, construiau puţine palate la Chişinău, 
pentru că se îndoiau în menţinerea centrului regiunii în acest oraş. Suprapopularea 
Chişinăului în timpul Eteriei puse capăt acestei neîncrederii, deodată „au răsărit o 
mulţime de case (...), care erau împrejmuite de grădini şi livezi mari”17. 

De menţionat şi faptul că nobilii care au rămas în Basarabia doreau ca anume 
în casa lor să se oprească vreun funcţionar civil sau un militar (desigur, de rang mai 
înalt), pentru a demonstra „fidelitate şi supuşenie” faţă de Împărăţia Rusă, urmărind, 
totodată, să-şi facă noi „prieteni”. Poate cel mai elocvent exemplu în acest sens este 
vizita lui Alexandru I la Chişinău în 1818. Studierea surselor istorice care reflectă 
trecerea Împăratului Alexandru I prin Basarabia, la şase ani după anexare, denotă 
că în regiune nu existau case în care ar fi putut să se oprească Împăratul şi care ar 
fi corespuns cerinţelor imperiale. Din care motiv casa lui Teodor Crupenschi, unde 
avea să se dea balul în cinstea lui Alexandru I, a fost modificată, la ea fiind adăugate 
noi construcţii. Cunoscându-se predilecţia Împăratului pentru stilul clasic, în special 
pentru renumitele colonade în stilul greco-roman, în jurul sălii au fost construite 
un şir de coloane de culoarea profirului (roşie-purpurie, întrebuinţată în arhitectu-
ră) încolăcite cu crengi de ulm18. De fapt, dacă pentru Alexandru I aceste colonade 
aveau semnificaţia de măreţie, putere, făcându-se apel la cele mai mari şi dezvoltate 
civilizaţii ale antichităţii, atunci pentru spaţiul Pruto-Nistrean aceste coloane nu au 
fost decât o construcţie artificială şi temporară, dar care se înscrie perfect în starea 
de spirit a timpului, căci dorinţa de a scăpa de sub dominaţia otomană şi de a duce o 
viaţă mai bună încă domina în acele timpuri. 

După anexare, un element indispensabil în majoritatea locuinţelor nobililor era 
prezenţa portretului împăratului. Astfel, întru realizarea acestei reguli nescrise, dar 
obligatorii, nobilimea din Basarabia,  în cinstea vizitei Împăratului Alexandru I la 
Chişinău, a comandat şi a procurat portretul acestuia. Conform devizului de cheltuieli, 
în acest scop au fost cheltuiţi 250 de cervoneţi19. Şi în renumitul conac al nobilului Şte-
fan Leonard de la Cubolta în sala pentru recepţii, pe peretele din faţă, în locul cel mai 
bine iluminat atârna portretul Maiestăţii Sale, împăratul tuturor ruşilor, în plină statură. 
Sala mare, înaltă, cu coloanele fusiforme, destul de groase şi ele în diametru, enormul 
candelabru, portretul împăratului, încadrat în ramă lată aurită, precum şi cătătura seve-
ră a vulturului din stemă te făcea să simţi grandoarea imperiului20.

Totodată locuinţele erau percepute şi ca locaţie pentru distracţie, practic, în fi-
ecare seară urma să se organizeze în ele balurile şi alte activităţi distractive la care 
să se adune elita locală. Astfel, prin anii 1823-1825 în Chişinău a fost construită cea 
mai tipică clădire în stilul boieresc – casa serdarului Iordache Varfolomeu, la care 
acesta a alăturat o sală mare, unde balurile urmau fără întrerupere. Casa acestuia era 

17 Gheorghe Bezviconi, Semileniul Chişinăului, Chişinău, Museum, 1996, p 27.
18 Aл.Крупенский, Краткий очерк о бессарабском дворянстве 1812-1912. К столетнему юбилею 

Бессарабии, СПб, 1912, c. 24.
19 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 39, f. 12.
20 Petru Tarhon, Parcurile vechi boiereşti din Republica Moldova, Chişinău, Pontos, 2013, p. 315.
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vopsită în toate culorile, la care se mai adăuga şi mobilierul din toate timpurile şi de 
toate fasoanele, în stil oriental, dar şi în acel european, formând laolaltă un haos de 
neînchipuit21. O casă cu etaj a fost zidită şi de mareşalul Iorgu Balş. Într-o măsură 
mai mare, ambele clădiri reprezentau stilul „empiric”, puţin îngreuiat, zis „empir 
turque”. În stilul acesta au fost clădite mai toate casele boiereşti din trecut: Catacazi, 
Hartingh, Cheşco, Ralli, Russo, Gafenco şi multe altele. Aceste clădiri nu sunt mari 
şi frumoase. Atributele principale au fost o verandă cu coloane şi o sală de dans, 
înzestrată adesea cu balcon pentru orchestră22. 

Alături de locuinţe, un loc aparte în reprezentările nobililor ocupau crearea gră-
dinilor de tip englezesc. Pentru că acestea, în afara nevoii de distracţie şi de petrecere 
a timpului, erau pentru nobil o mândrie, un fel de a se reprezenta în societate. Treptat, 
după 1812, nobilii din Basarabia şi-au creat adevărate grădini şi parcuri. Primul parc 
planificat în Basarabia după anexare este cel din Chişinău. De fapt, încercarea de a 
crea o atmosferă cât mai plăcută pentru împăratul Alexandru I, ca acesta să se simtă 
bine, a dus la realizarea acestor schimbări în construcţia caselor, precum şi în topo-
grafia oraşului, mai corect – acomodare la gustul Maiestăţii Sale. În cinstea vizitei 
Împăratului Alexandru I la Chişinău a fost plantată Grădina publică. Fapt relatat la 
câţiva ani după aceasta de dr. I. Zucker, care pe la 1831 vizitează Chişinăul: „Nu era 
nici un loc de plimbare pentru public, când veni vestea că va sosi Împăratul Alexan-
dru. Pentru că el întreba de obicei despre astfel de grădini, se hotărî crearea în pripă a 
unei grădini publice. Toate silinţele fură întrebuinţate pentru a lucra iute. Se aduseră 
mii de copaci de pădure, şi, anotimpul fiind prielnic, cei mai mulţi se prinseseră”23. 
Astfel, în oraşul Chişinău a apărut primul parc, treptat mai mulţi reprezentaţi ai no-
bilimii şi-a transformat grădinile în adevărate parcuri.

Odată cu modernizarea societăţii călătoriile devin o parte componentă a modu-
lui de viaţă, în special, pentru elite.  După anexarea teritoriului dintre Prut şi Nistru 
la Imperiul Rus şi instalarea punctelor vamale la Prut, boierii care au rămas în Ba-
sarabia au continuat să realizeze  călătorii, scopurile cărora erau legate de vacanţe, 
distracţie, joc, de îngrijirea sănătăţii, dar şi soluționarea problemelor de afaceri. Însă, 
pentru călătoriile în Occident, inclusiv şi în Moldova24, aceştia aveau nevoie de paşa-
poarte sau certificate care urmau să le permită trecerea frontierei, respectiv, să obţină 
acordul administraţiei ruse pentru a călători. Intenţia de a elibera paşapoarte anuale 
pentru nobilimea din Basarabia, care ar permite trecerea frontierelor, a fost respinsă. 
Drept motiv, a fost invocat faptul că  nobilii deşi obţin aceste paşapoarte pentru a 
pleca la tratament sau a rezolva afacerile de familie şi comerciale, majoritatea le 
utilizează în alte scopuri (realizarea tratativelor cu funcţionarii străini, informarea cu 
noutăţile, transmiterea diverselor date şi informaţii, lecturarea ziarelor şi revistelor 

21 Gheorghe Bezviconi, Varfolomeu. În: „Din trecutul nostru”, nr.7-8, Chişinău, 1934, p.13.
22 Gheorghe Bezviconi, Semimileniul Chişinăului..., p. 22-23.
23 Ibidem, p. 33, 36.
24 Dinu Poştarencu, Destinul românilor basarabeni sub dominaţie ţaristă, Chişinău, CEP USM, 2012, 

p. 255-262.
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străine interzise pe teritoriul Imperiului Rus)25. Astfel, analiza cererilor depuse de 
nobili pentru a obţine paşapoarte sau certificate ne permite să constatăm că printre 
principale direcţii erau Moldova (certificate au obţinut Iancu Russo (26 mai 1828), 
Iordache Râşcanu (1 iunie 1828)26, vornicul Constantin Paladi (la 15 iunie 1829), 
Teodor Krupenski (6 iunie 1829) etc. şi Austria (A.Ermolinschi, Ia. Russo, Ştefan 
Rosseti27) etc. Totodată, după 1812 nobilii care au rămas în Basarabia au întreprins 
călătorii în Imperiul Rus, la Sankt Petersburg, pentru a demonstra devotamentul în 
faţa Împăratului. Din corespondenţa dintre Catrinca, soţia lui Matei Krupenski şi 
mama ei Maria Comnen constatăm că în primii ani după anexare frecvent la Peter-
sburg era nobilul Balş din Basarabia, cu care aceasta discuta rezultatele alegerilor 
nobiliare din 1818 şi 182128. 

Astfel, constatăm că călătoriile erau o parte componentă a modelului de a fi al 
nobilimii. Prin intermediul călătoriilor nobilii descoperă noi spaţii, iar odată cu aces-
tea noi modele, care influenţează viziunea nobililor asupra diferitelor valori, com-
portamente, mod de viaţă, vestimentaţie, viziuni, opţiuni etc.

Important, în analiza mentalităţilor populaţiei basarabene este perceperea timpu-
lui şi cum a influenţat regimul de dominaţie asupra acestui proces. În general, secolul 
al XIX-lea se caracterizează prin faptul că, timpul sacru a fost marginalizat în raport 
cu timpul cotidian. Proces constatat şi pentru nobilimea basarabeană, fără a nega însă, 
acordarea importanţei timpului sacru, inclusiv sub influenţa regimului de dominaţie 
ţarist şi a politicii de apărare a creştinilor din Balcani, promovată de administraţia 
imperială rusă. Nobilimea, de bunăvoie sau sub influenţa „exemplului” administraţiei 
ruse, frecventau slujbele religioase. Fiecare reprezentant al familiei regale care vizita 
Basarabia participa la slujbele religioase, iar odată cu ei şi toată nobilimea basarabe-
ană. De exemplu, suita lui Alexandru I, trecând în dimineaţa zilei de 26 aprilie 1818 
Nistrul pe la Hotin, ajunge la Bălţi, unde rămâne să înnopteze în casa paharnicului 
Iordache Panainti. Aici, lui Alexandru I i-a fost adusă vestea despre naşterea nepotului 
său, cu care ocazie a doua zi în biserica târgului a fost oficiat un serviciu divin, iar târ-
gului Bălţi i-a fost acordat statutul de oraş. Tot în această zi de 27 aprilie suita soseşte la 
Chişinău, iar la 28 aprilie a asistat la liturghia oficiată de vicarul Dimitrie Sulima, după 
care l-a vizitat pe mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, care era bolnav29. Ulterior, 
toţi reprezentanţii familiei împărăteşti, care treceau prin regiune, obligatoriu participau 
la slujbele religioase. Astfel, la 6 octombrie 1855 când reprezentanţii familiei împără-
teşti, principii Nicolai Nicolaevici şi Mihail Pavlovici au vizitat Basarabia, oprindu-se 
la casa lui E.P. Catargi, la fel au participat la slujbă.

25 ПСЗРИ, cобр. II, т. XI, 1836, № 9165, Санкт-Петербург 1836, c. 308.
26 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 388, f. 6, 18-20.
27 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 453, f. 9, 11, 12, 16, 19. 
28 Constantin Gane, Amărâte şi vesele vieţi de jupânese şi cucoane. Boieroaice din Moldova şi Ţara 

Românească în veacurile XVI-XIX,  Bucureşti, Corint, 2016, p. 257-258, 263.
29 Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente (1912-1940), Chişinău, Cartier, 1998, 

p.94-96.
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Totodată, elitele laice urbane au fost tot mai interesate într-o captare culturală a 
nopţii, de o prelungire a utilităţii acesteia, ceea ce a însemnat glisarea timpului nopţii 
spre excese sociale, precum cabaretul, dansul, jocuri. Or, altfel spus, după anexare 
nobilimea basarabeană s-a încadrat în procesul de modernizare, încât,  timpul trebuia 
petrecut bine, interesant, în acest fel dându-se frâu liber organizării balurilor, sera-
telor, întâlnirilor la care nu lipseau muzica, dansurile, băutură, jocurile distractive, 
într-un cuvânt – distracţia. Uneori pentru că nobilii se făceau a uita că timpul trebuie 
perceput ca ceva sacru, mitropolitul sau alţi slujitori ai bisericii le aminteau despre 
aceasta. Despre un astfel de caz relatează Gheorghe Bezviconi. Referindu-se la ba-
lurile care se dădeau în casele nobililor Catargi, Cantacuzino, Cheşcu, Crupenschi, 
Moruzi, Donici, Catacazi, Râşcanu-Derojinski, Cristi, Suruceanu, Russo etc. până în 
ajunul postului mare, dânsul menţionează: „Însă, vlădica-arhiepiscopul veghea şi el 
ca în ajun de post, la miezul nopţii, stafiile dansului răsfăţat să nu mai apară”30. 

Vestimentaţie: Una din constatările existente în istoriografie privind vestimen-
taţia boierimii Ţării Moldovei, la începutul secolului al XIX-lea, este că aceasta re-
prezenta acel melanj de „mode şi veşminte” între Occident şi Orient, realizat sub 
influenţa atât a situaţii interne, cât şi a celei externe. Fapt caracteristic şi pentru boi-
erii rămăşi în Basarabia. Încât, după cum relatează A.Veltman la balul organizat în 
1818, în cinstea vizitării Basarabiei de către Împăratul Alexandru I „cucoanele sosite 
s-au îmbrăcat în tot luxul Orientului şi al Europei”, fiind „învelite în şaluri turceşti 
scumpe, iar boierii în căciuli şi papuci pe deasupra meşilor galbeni şi roşii”31. Acee-
aşi situaţie o relatează, în 1823, şi viceguvernatorul Basarabiei, Wighel care susţine 
că boierii din Basarabia ar semăna foarte mult cu dvorenii vechi/boiari din Imperiul 
Rus „asemănarea între modul de viaţă al moldovenilor bogaţi şi al strămoşilor noştri 
(...) îmbrăcămintea lor lungă, bărbile lungi, căciulile înalte, blănurile bogate, cu care 
aceştia se acopereau, ignoranţa lor, incultura lor, grosolănia lor, toate amintesc pe 
demnitarii de la curtea ţarului”32. L.S. Berg, referindu-se la boierii moldoveni din 
Basarabia după 1812, scria că aceştia purtau „caftane cu mânici foarte largi, pe cap 
purtau căciuli înalte33; or, aceste menţiuni demonstrează că boierii din regiunea Pru-
to-nistreană, în primii ani după anexare, păstrează tradiţiile vestimentare din secolul 
al XVIII-lea. 

Treptat, nobilimea basarabeană adoptă stilul vestimentar occidental, inclusiv 
prin prisma rigorilor impuse de administraţia ţaristă. La restricţiile impuse, încă pe 
timpul ţarului Petru I privind purtarea bărbii şi portul în locuri publice s-a revenit în 
secolul al XIX-lea. Prin legea din 15 aprilie 1849, Împăratul Nicolae I a ordonat, că 
nu este demn/vrednic pentru un Nobil Rus să se fascineze de „aşa-numita modă din 

30 Gheorghe Bezviconi, O viaţă de om. În: Gheorghe Bezviconi, Profiluri de ieri şi de azi. Articole, 
Bucureşti, Editura Librăriei Universitare I. Cărăbaş, 1947, p. 237.

31 Ştefan Ciobanu, Chişinău,  Chişinău, Museum, 1996, p. 24-25.
32 Ф.Ф. Вигель, Замечания на нынешнее состояние Бессарабии, писано в октябре 1823 года, Москва, 

Унив. Тип, 1892, с. 12.
33 Л.С. Берг, Бессарабия, страна-люди-хозяйство, Петроград, Огни, 1918, с.100.
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Occident” şi că purtarea bărbii este necuviincioasă, de aceea toţi nobilii care au drep-
tul de a purta uniformă/mundir, nu mai au acum dreptul să poarte barbă34. Totodată, 
administraţia rusă a adoptat pe parcursul secolelor XVIII-XIX mai multe legi care 
reglementează felul de îmbrăcăminte atât pentru funcţionari militari, cât şi pentru cei 
civili35. Excepţie nu se făcea nici pentru portul femeilor de provenienţă nobilă, căci 
legislaţia ţaristă, în dependenţă de rangul nobiliar pe care-l deţineau, prevedea cum 
trebuiau acestea să se îmbrace la festivităţile organizate de Curtea Imperială36. 

Modelele cotidiene ale populaţiei Basarabiei. Regimul de dominaţie a influe-
nţat şi asupra modelelor cotidiene existente în mediul populaţiei din Basarabia. Vizi-
tele, balurile, distracţiile rămân a fi în continuare un fel de a petrece timpul specific 
pentru nobilimea basarabeană, iar tradiţiile şi obiceiurile specifice sărbătorilor religi-
oase sau familiale, precum şi hora satului au rămas modalităţile de a petrece timpul 
liber pentru ţăranii basarabeni.

Organizarea balurilor de către nobilimea basarabeană reprezenta una din cele 
mai frecvente modalităţi de a petrece timpul liber. De fapt, organizarea acestora era 
susţinută şi de administraţia rusă, mai ales că acestea erau văzute ca acţiune de cari-
tate sau ca activităţi unde nobilii puteau să-şi dovedească credinţa şi devotamentul 
faţă de Împărat. Conform circularelor emise de Ministrul Afacerilor Interne din 17 
şi 27 decembrie 1814, în toate regiunile/guberniile din Imperiul Rus urmează să se 
organizeze concerte şi baluri mascate la care să se adune bani pentru donaţii/ajutorul 
invalizilor, la acestea sunt invitaţi de a participa nobilii şi reprezentanţii negustorilor 
bogaţi. Din informaţiile prezentate de mareşalii nobilimii rezultă, că în anii ’30 ai 
secolului al XIX-lea, întru respectarea acestor circulare în judeţul Hotin spectacole, 
baluri mascate şi alte distracţii practic n-au fost organizate, cu excepţia a 2-3 întâl-
niri de importanţă minoră în clubul din Hotin şi a unui concert mic cu participarea 
muzicanţilor din Elveţia37. În baza acestor informaţii putem constata că centrul dis-
tracţiilor era totuşi capitala regiunii.

De fapt, primul bal care-l întâlnim în surse este cel organizat în cinstea vizitei 
Împăratului Alexandru I, în 1818, la Chişinău. Forfotă mare s-a pornit în Chişinău, 
iar responsabilitatea organizării acestei întâlniri şi-a asumat-o rezidentul plenipote-
nţiar al Basarabiei general-locotenentul Alexandru Nicolai Bahmetev şi soţia aces-
tuia Victoria Stanislav, precum şi o parte a nobilimii din Basarabia. Pentru întâlnirea 
cu Alexandru I, Victoria Bahmetev a pregătit boierii din Chişinău: a familiarizat 
femeile nobile cu moda occidentală a ceremoniilor (acestea au fost informate despre 
faptul ce reprezintă un bal la care participă Înaltul Monarh, ce prezintă moda france-
ză, cum se dansează mazurka şi cadrilul)38. Conform informaţiei oferite de A.Mihai-

34 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1285, f. 2.
35 ПСЗРИ, cобр. II, т. IX, 1834, часть I, № 6860, Санкт-Петербург, 1835, c. 168-181; ПСЗРИ, cобр. II, т. 

IX, 1834, часть II, № 7520, Санкт-Петербург, 1835, c. 120-121.
36 ПСЗРИ, cобр. II, т. IX, 1834, часть II, № 6861, Санкт-Петербург, 1835, c. 181-182.
37 ANRM, F. 88, inv.1, d. 915, f. 1-2 verso, 5-5 verso, 6.
38 Aл. Крупенский, Op. Cit., c. 24
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lovski-Danilevski, soţii Bahmetev au invitat din Viena un profesor de dans, care timp 
de două luni a învăţat nobilimea din Basarabia să danseze dansurile specifice acestei 
categorii sociale, pregătind-o pentru balul care avea să se dea în cinstea Împăratului 
Alexandru I39. Tot soţii Bahmetev, ca buni gospodari, au fost cei care au avut grijă de 
angajarea bucătarului şi întocmirea meniului pentru sărbătoarea organizată în cinstea 
lui Alexandru I. Conform recipisei depistate în dosarul de arhivă, responsabil de pre-
gătirea cinei în seara balului a fost numit bucătarul-şef al familiei Bahmetev france-
zul Antoine Tardif. Meniul pentru bal a fost întocmit conform cerinţelor timpului şi 
importanţei festivităţii. Deoarece la bal urmă să participe însuşi Împăratul Imperiului 
Rus, bucatele erau alese din cele mai delicioase40. 

De fapt, analizând modelele cotidiene existente în mediul boierimii din Basa-
rabia la 1818 prin prisma relatărilor funcţionarilor ruşi constatăm că aceştia erau 
reprezentaţi ca o categorie de oameni înapoiaţi, „poznaţi”, care nu prea avea idee 
de „bal”, „mazurka” şi „modă europeană”. În viziunea noastră, în situaţia dată se 
manifestă vădit coraportul Centru-periferie, altfel spus Noi faţă de Ceilalţi, funcţio-
narii ruşi considerându-se cu mult mai superiori faţă de cei din regiunea nou-anexată 
la Imperiul Rus. Afirmaţiile acestora devin discutabile în urma analizei mărturii-
lor altor călători străini care au vizitat Moldova la începutul secolului al XIX-lea. 
Şi aceştia sunt încărcaţi de o anumită mentalitate şi tind s-o găsească în anumite 
lucruri, acţiuni, în spaţiile pe care le vizitează; totuşi, ei prezintă o altă imagine a 
loisir-ului boierimii moldoveneşti. „Marele salt” se face, în ambele Principate, în 
timpul ocupaţiei ruseşti din 1806-1812, susţine generalul Langeron în jurnalul său 
„ …după un an (1806-1807), toate femeile din Moldova şi din Ţara Românească au 
luat portul european. De pretutindeni, au sosit, în cele două capitale, negustori de 
mode, croitorese, croitori, iar prăvăliile de la Viena şi de la Paris au scăpat de toate 
vechiturile care, la Iaşi, au părut nou-nouţe şi au fost plătite foarte scump… Nici 
Petru I n-a schimbat înfăţişarea imperiului său mai iute decât a schimbat-o pe cea a 
Moldovei sosirea noastră acolo (referindu-se la armatele ruse). Dansul a trecut şi el 
printr-o revoluţie41. Astfel, constatăm că, până la 1812, şi pentru spaţiul românesc 
sunt specifice balurile şi moda europeană, iar după anexare boierii care au rămas în 
teritoriul dintre Prut şi Nistru nu aveau decât să continue distracţiile lor, respectând 
noile reguli specifice pentru societatea rusă. Cum ar fi, obligatoriu la întâlnirile între 
nobili, la care participau şi funcţionari ruşi, după anii 1840, se interpreta cântecul 
„Бoже Царя храни”, iar din toastele ridicate primul era pentru Împărat, al doilea 
pentru familia împărătească şi al treia pentru Imperiu. 

Elemente indispensabile la balurile organizate erau muzica şi dansurile, care a 
fost la fel supus procesului de schimbare sub influenţa regimului de dominaţie ţarist 

39 А.И. Михайловски-Данилевский, Записки А.И. Михайловскаго-Данилевскаго 1818 года. În: 
„Исторический вестник”, 1892, т. 48, № 5, с. 362.

40 ANRM, F. 88, inv.1, d. 39, f. 26, 28-28 verso.
41 Neagu Djuvara, Între Orient şi Occident. Ţările Române la începutul epocii modernă, Bucureşti, 

Humanitas, 1995, p. 102.
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şi a procesului de modernizare. De fapt, trecerea de la dansurile specifice spaţiului 
românesc, la cele occidentale se începuse odată cu intrarea ruşilor în Ţările Române, 
în timpul războiului din 1769-1774. Aceştia au adus modele şi obiceiuri noi, iar ho-
rele şi brâurile uriaşe, conduse de câte un vornic sau postelnic, în care boierii şi ju-
pânesele se prindeau în dans afară, în ograda curţii domneşti, se făcea mai mult spre 
a mulţumi curiozitatea ofiţerilor ruşi, care, la rândul lor, învăţau pe români poloneze, 
cadriluri şi alte dansuri europene42. Fapt confirmat de generalul Langeron în jurnalul 
său din 1806: „Dansurile naţionale au fost interzise. Lumea a învăţat dansurile polo-
neze, englezeşti, valsurile, dansurile franţuzeşti…”43.

La balul organizat în cinstea lui Alexandru I, conform devizului de cheltuieli 
prezentat de nobilime, au fost aduşi aproximativ 20 de muzicanţi din oraşul Tulcin 
(Ucraina)44. Pe lângă aceştia suveranul a mai ascultat pe vestiţii lăutari moldoveni, 
Barbu Lăutaru şi Năstase din Botoşani, aduşi, de dincolo de Prut, de postelnicul 
Mavrocordat şi de boierii Plaghino şi Pantazoglu, veniţi să-l salute pe monarh din 
partea domnului Moldovei. Dansul l-a deschis într-un mod strălucit generalul Milo-
radovici. Împăratul a apărut, într-o poloneză, cu soţia guvernatorului plenipotenţiar, 
Victoria-Octavia Stanislav Bahmetev,  urmând dansul local – „mititica”45. 

Prin anii ’20 ai secolului al XIX-lea, la Chişinău era renumită orchestra ţigăne-
ască a boierului Iordache Varfolomeu, care executa cu foc cântecele moldoveneşti: 
Arde-mă, frige-mă şi Te iubesc peste măsură. Melodiile sălbatice impresionau mult 
pe vizitatorii străini. Ulterior, pianul a înlocuit, în saloanele boiereşti, pe scripcarii 
ţigani. Încă din primele decade ale secolului al XIX-lea găsim pe boieri dansând 
în sunetele muzicii pianului, în casele lui Krupenski, Mavrogheni, Stamati, Millo, 
Ralli şi alţii46. Faptul că pianul se răspândeşte în Basarabia este atestat şi în ziarele 
de circulaţie zonală a anunţurilor despre vânzarea pianelor. Astfel, pe parcursul seco-
lului al XIX-lea, boierii Catargi, Ziloti, Cantacuzino, Cheşcu, Moruzi, Crupenschi, 
Donici, Cristi, Surucean, Russo, Chişinschi, Catacazi şi alţii ţineau casele lor deschi-
se larg pentru distracţii. Polonezul, valsul, polca, mazurca, cadrilul, lancierul devin 
dansuri preferate ale basarabenilor. 

Preferinţele nobilimii din Basarabia în domeniul muzicii şi dansului se fac vă-
dite şi din programul concertului de caritate în folosul soldaţilor răniţi în războiului 
din Crimeea, organizat, în anul 1855, de elevele de la Pensionul privat pentru fete 
al domnişoarei Rizo. Biletele, care au costat până la 50 de ruble şi mai mult, s-au 
vândut foarte repede. Astfel, în programul concertului a fost inclus: Marşul (muzica 
regimentului din Poltava), cântecul la pian Variations brillantes sur Beatrice, inter-
pretat de fetele Carastati şi Russo; piesa Symphonie heroique de Beethoven, arrange 

42 Alexandru D. Xenopol, Op. cit., p. 159.
43 Neagu Djuvara, Op. cit., p. 102.
44 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 39, f. 10-10 verso. 
45 Gheorghe Bezviconi, Scarlat Calimachi,  Puşkin în exil, Bucureşti, Presa, 1947, p. 67, 69-70.
46 Gheorghe Bezviconi, Muzica în Basarabia. În: Gheorghe Bezviconi, Profiluri de ieri şi de azi. 

Articole, Bucureşti, Editura Librăriei Universitare I. Cărăbaş, 1947, p. 144-145.
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par Hoffman, interpretată de fiica lui Ossovschi, piesele Rozellena şi Lista interpre-
tate de fiicele lui Ossovschi, Andrieş, Artânov şi Cazimir. În timpul concertului au 
fost jucate şi câteva scene teatralizate, unde s-a impus fetiţa de zece ani a nobilului 
Russo. Concertul s-a încheiat cu cântecul imn popular „Бoже Царя, храни”/„Doam-
ne, păzeşte Împăratul”47. Faptul că această ultimă piesă este într-adevăr un atribut 
obligatoriu al activităţilor organizate de nobilime îşi găseşte dovadă şi în cazul vi-
zitei la Chişinău a detaşamentului Smolensk. Pe lângă faptul că înalţii oaspeţi au 
fost întâlniţi conform tradiţiei ruse cu pâine şi sare, corul militar a interpretat imnul 
„Бoже, Царя храни”48.

Totuşi, nu trebuie să negăm şi faptul că nobilii basarabeni n-au uitat de muzica 
românească. A.Storojenko, care la 1829 scrie despre Chişinău, menţionează că în 
casele boiereşti, ca şi în ale ţăranilor, se păstrează obiceiurile vechi moldoveneşti, 
dintre care călătorului rus i-a plăcut o petrecere cu lăutarii: „Vinul moldovenesc cur-
gea în paharele pline, care cu sârguinţă se deşertau. Melodiile sălbatice şi triste ale 
ţiganilor, care cântau din gură şi din viori şi cobze, m-au cufundat într-o melancolie 
plăcută”49. Nicio petrecere, nicio nuntă în Basarabia nu se făcea fără lăutarii tradiţio-
nali, care erau singura distracţie a vechii boierimi moldoveneşti din Basarabia. 

Faptul că sărbătorile date de nobili erau la ordinea de zi susţine şi Pavel Kruşe-
van, care relatează despre bucătarul excepţional, din ţiganii şerbi, care-l avea bu-
nelul său. Acesta menţionează că fără moşu Niţu „niciun bal, nicio nuntă cât de cât 
importantă nu se desfăşura”. Moşu Niţu era renumit prin clătitele sale, deosebitele 
clătite ruseşti, care atunci ieşeau în modă în Basarabia, pe care bucătarul nu doar 
că foarte repede s-a învăţat să le pregătească, dar a inventat un oarecare secret, 
datorită căruia clătitele lui le întreceau cu mult pe ale celor mai buni bucătari ruşi 
din acea epocă. Pavel Kruşevan relatează şi despre vizita buneilor săi la Chişinău 
şi succesul lui moş Niţu, care cu această ocazia „ ...a pregătit renumitele sale clă-
tite, că chiar Puşkin le-a dedicat cu această ocazie poezie, după care a fost invitat 
la însuşi Inzov (I.N. Inzov a deţinut funcţia de rezident plenipotenţiar al Basarabia 
în perioada 1820-1823 – n.n.), şi acela pentru aceste clătite a dorit să-l numească 
căpitan de ţinut, dar moş Niţu a refuzat. Şi cum n-ar fi fost, dar la masleniţa (ulti-
ma săptămână înainte de Postul Paștelui –n.a.), datorită renumitelor clătite ale lui 
moşu Niţu, la noi se adunau oaspeţi din tot judeţul”50. Amintirile lui Pavel Kruşe-
van prezintă un argument că deja în anii ’20 ai secolului al XIX-lea la nobilimea 
basarabeană „îşi fac loc” mâncărurile specifice ruşilor – „clătitele” şi sărbătorile 
ruseşti – masleniţa.

47 Концерт, данный воспитанницами Кишиневского Образноваго Пансиона девиц Ризо, в пользу 
раненых войною в Крыму. În: „Бессарабские Областные Ведомости”, отдел II, № 19, 14 майя 
1855, с. 25-26.

48 Кишинев. În: „Бессарабские Областные Ведомости”, отдел II, № 40, 08 октября 1855, с. 89-91.
49 Ştefan  Ciobanu, Chişinăul, Chişinău, Museum, 1996, p.29-30.
50 Павел Крушеван, Блины мошу Ницы. În: Ирина Ижболдина, «Живая старина» в произведениях 

русских литераторов Бессарабии конца XIX – начала XX вв., Кишинев, 2012, c. 118.
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Astfel, balurile, seratele au devenit pe parcursul secolului al XIX-lea un model 
cotidian caracteristic pentru nobilimea basarabeană. Mai ales că nobilimea invita 
oaspeţi atât pentru a afla ştirile de ultima oră, a se dezvolta intelectual, dar mai mult 
pentru distracţii şi dorinţa de a se impune în societate, în mediul funcţionarilor ruşi. 
De fapt, petrecerea timpului fără rost este un element specific pentru mentalitatea 
nobililor, lor fiindu-le mai aproape problemele societăţii engleze şi franceze, vechi 
de 40 de ani, decât problemele actuale ale satelor lor, ale societăţii în care trăiesc. 
Totodată, pentru mulţi nobili „salonul” era o posibilitate de a se prezenta pe sine, de 
a-şi exprima părerea şi a atrage asupra lor atenţia, de a se mândri că cunosc numele 
unor filosofi sau scriitori străini sau că ai citit un articol în vreo gazetă franceză. 

Alături, de baluri, un rol important în felul de a fi a unui nobil basarabean era im-
plicarea în diferite acţiuni de binefacere, aceasta fiind o regulă nescrisă, dar „obligato-
rie” pentru elita societăţii. O parte din acţiunile de binefacere realizate de nobili por-
neau din interesele personale. De exemplu, nobilimea basarabeană a susţinut diferite 
iniţiative de deschidere a instituţiilor de învăţământ în regiune. Astfel, în anul 1843, 
pentru procurarea lotului de pământ şi construcţia gimnaziului din Chişinău, nobilii 
din diferite circumscripţii au donat bani: din circumscripţia Orhei-Chişinău – 385 de 
ruble 28 kop.; din circumscripţia Iaşi-Soroca – 170 de ruble; din Hotin – 40 de ruble 
85 kop.; din Cahul – 4 ruble 60 kop. Din circumscripţia Soroca-Iaşi au donat bani: 
Egor Catargi, mareşalul judeţean al nobilimii – 50 de ruble, Ion Sturdza – 25 de ruble, 
proprietarii N. Leonard şi E. Casso – câte 25 de ruble51. Totuşi, o mare parte actele de 
binefacere erau realizate de nobilii din Basarabia la cererea administraţiei imperiale, 
mai ales în situaţia când Imperiul Rus era implicat în războaie. Spre exemplu, în anii 
1853-1856, în timpul războiului Crimeii, nobilimea din Basarabia a făcut numeroase 
donaţii. Declarându-şi dorinţă de a pune la dispoziţia împăratului „nu doar propria 
viaţa, dar şi a fiilor lor şi toată proprietatea de care dispun”52, s-a implicat în diverse 
acţiuni de binefacere. În anul 1855, nobilii din Basarabia au donat 1800 de ruble 
pentru ajutorarea răniţilor din războiul Crimeii (nobilul Balş a donat 50 ruble, Ştefan 
Russo – 100 ruble, Manuc Bei – 50 de ruble, Crupenschi – 25 de ruble, I. Botezatul – 
20 de ruble, Egor Leonard – 10 ruble, E. Catargi – 10 ruble, I. Ralli – 15 ruble etc.)53. 
O altă modalitate de caritate a fost renunţarea nobililor la vizitele şi banchetele orga-
nizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă (Naşterea Domnului şi Anul Nou), banii fiind 
donaţi în folosul sălaşului. Printre aceşti nobili îi putem numi pe Egor Balş, Andrei 
Donici, Ilie Ziloti, Ion Cristi, Carl Cotruţă, Mihail Ralli, Egor Râşcan, Dimitrie Rus-
so, I. Sârbu, C. Stamati, N. Ciorescu etc., în total fiind adunate 188 de ruble 15 kop.54

51 ANRM, Fondul 88, inv. 1, d. 1070, f. 2-5. 
52 А.Н. Крупенский, Op. Cit., с. 7.
53 Высочайшая благодарность. În: „Бессарабские Областные Ведомости”, № 5, Кишинев, 29 

января 1855, с. 1-2. 
54 Список лиц заменившиx визиты в Праздники Рождество Христова и Нового Года пожертво-

ванием в пользу бедных. În: „Бессарабские Областные Ведомости”, № 52, Кишинев, 31 декабря 
1855, с. 230-231.
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Un alt element al distracţiilor nobililor era jocul în cărţi, biliardul. Jocul în cărţi 
completa această viaţă plină de frământări amoroase şi politice, care incitau oamenii 
să se simtă într-o atmosferă plăcută departe de realitatea destul de crudă55. Teodor 
Vârnav în autobiografia sa susţine că „jocul cărţilor şi a biliardului oarecum mi se 
părea vesel şi îndeletnicitor, când priveam pe alţii că îl întrebuinţa, însă eu, temân-
du-mă ca să nu păgubesc într-însul parale, precum vedeam pe mulţi, mă îngrozeam 
a-l deprinde şi pot să zic că până astăzi nu îmi este încă bine cunoscut”56. Charles 
George Gordon, ofiţer din Maria Britanie, alături de locotenentul E.R. James şi colo-
nelul E.Stanton, care făceau parte din Comisia de trasare a hotarului dintre Moldova 
şi Imperiul Rus, în scrisorile trimise relatează: „...nimeni nu s-a gândit să invite pe 
comisari la cină, nici chiar guvernatorul Basarabiei. Guvernatorul general al Basara-
biei l-a invitat la ceai pe colonelul Besson, comisarul francez, iar după aceea au jucat 
whist şi a trebuit să-i plătească guvernatorului 6,8 şilingi pentru folosirea pachetului 
de cărţi!”57. 

O altă formă populară de divertisment între grupurile de nobili o reprezentau 
toate tipurile de întreceri la care se putea paria. Cel mai adesea, făceau concurs cu 
propriii cai, ceea ce era specific şi pentru regiunea Basarabia. Vechea societate locală 
manifesta un interes deosebit faţă de aceste alergări. Comitetul pentru organizarea 
întrecerilor de cai era ales anual, fiind format din nobili, stăpânii hergheliilor şi alţii 
care doreau să devină membri ai comitetului respectiv. Dacă pentru administraţia 
ţaristă scopul acestor curse era de a încuraja şi să se îmbunătăţi soiurile de cai, atunci 
pentru nobili era o posibilitatea pentru propria afirmare, precum şi a hergheliilor 
sale. Astfel, cele mai vestite familii de nobili din Basarabia, şi nu numai participau 
la aceste întreceri de cai. De exemplu, în 1842 la întrecere au fost înscrişi caii: Gafiţa 
(al funcţionarului de clasa a VII-a Constantin Balş), Lezghinka (al căminarului Egor 
Catargi), Zefira (al stolnicului Nicolae Catargi), Nadejda (al funcţionarului de clasa 
a VII-a Egor Râşcan), Orliţa (al nobilului Nicolai Meleli)58. 

Timpul liber petrecut în societate, în grupul de prieteni, este fructificat la ma-
ximum, modalităţile de relaxare fiind foarte variate. Un exemplu în acest sens sunt 
cluburile publice fiind organizate după modelul celor vieneze. Astfel, de cluburi 
treptat îşi fac apariţia şi pe teritoriul dintre Prut şi Nistru. În anii 30-50 ai secolului al 
XIX-lea în Basarabia au fost deschise mai multe cluburi de seară orăşeneşti, în care 
se întruneau pentru distracţii moşierii din Basarabia. La Chişinău primele cluburi 
au fost deschise în 1835, după care a urmat deschiderea acestora şi în alte oraşe, la 
început în Hotin – în 1843, iar mai târziu şi în Sculeni – în 1846. Clubul din Sculeni 
întrunea o adunare destul de numeroasă, la care veneau nu doar moşierii locali, dar şi 

55 Gheorghe Bezviconi, Semimilileniul Chişinăului, Chişinău, Museum, 1996, p. 38-39.
56 Teodor Vârnav, Istoria vieţii mele, Chişinău, Elan Poligraf SRL, 2007, p. 44.
57 Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea. Seria nouă. Vol.VI (1852-1856), 

Bucureşti, Editura Academii Române, 2010, p. 744. 
58 ANRM, F. 88, inv. 1, d. 1051, f. 81.
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oaspeţi din statul vecin Moldova59. Din 1838, la Chişinău a început să existe un „club 
englezesc”. Conform Statutului de funcţionare, acest club a fost creat cu scopul de 
a servi drept locaţie unde să ai posibilitatea de a petrece plăcut timpul, de a discuta, 
a citi ziare sau a juca. Apartenenţa la club era selectivă. Membrii lui erau mari dem-
nitari, nobili cu reputaţie şi în niciun caz nu erau admise persoanele cu reputaţie în-
doielnică. Pentru asigura lectura, administraţia clubului se abona la diverse reviste şi 
ziare din Rusia şi străinătate. În club exista biliard, bani pentru a cărui întreţinere se 
luau de la partidele jucate. Unui membru i se permitea să joace numai trei partide, iar 
lista doritorilor se întocmea din timp. Erau strict interzise jocurile de noroc (în bani), 
în cărţi, însă erau permise cele fără patimă, precum în dame, şah, loto şi altele. La 
club se organizau baluri mascate şi dansuri. În club se permitea să fumezi luleaua, să 
bei ceai, cafea, ciocolată, grog (băutură preparată din rom, coniac sau rachiu ameste-
cat cu apă fierbinte îndulcită şi cu lămâie), în căni şi cu porţia, limonadă, îngheţată, 
lichior, diferite tipuri de vin la pahar şi în sticle60. 

Astfel, în Basarabia în primele decenii după anexare se produc o serie de schim-
bări la nivelul identității, sensibilităţilor, moravurilor şi modelelor cotidiene şi mon-
dene existente în mediul nobilimii basarabene. Prin politica promovată în regiune 
administraţia imperială a tins să modifice modelele existente, pentru a le distanţa/
detaşa de ideile naţionale, de împrumuturile orientale, care erau răspândite în mediul 
boierimii române. Totodată, nu trebuie să negăm şi spiritul general al secolului al 
XIX-lea, atunci când se afirmă pe deplin modernizarea şi laicizarea societăţilor, iar 
odată cu aceasta are lor schimbarea priorităţilor spirituale şi culturale, se dă libertate 
moravurilor, fără a fi privilegiată o anumită morală, ideologie, politică, religie, cul-
tură etc. În același context trebuie să menționăm că, caracteristic pentru procesul de 
schimbarea a mentalităţii este păstrarea acelor structuri stabile (arhetipuri), care se 
perindează din generaţie în generaţie, fapt ce a rezultat pentru nobilimea basarabeană 
cu dublarea de cele mai multe ori a personalităţii acestei categorii sociale. Astfel, 
identificăm crearea unei duble ipostaze: pe de o parte – un nobil cu o mentalitate 
schimbată, pe care îl vedem prezent în instituţiile administraţiei ţariste sau la alte 
activităţi ale vieţii publice, unde se manifestă ca persoană, cu idei avansate, după 
ultima modă, aflat, de obicei, în serviciu imperial, faţă de care manifestă credinţă şi 
supuşenie; pe de altă parte – un nobil, de multe ori în aceeaşi persoană, care conti-
nuă aceleaşi model mentale menţinute prin intermediul memoriei colective, pe care 
le manifestă în primul rând pe moşiile sale, în viaţa privată, personală, departe de 
„ochii” administraţiei ţariste. 

59 Valentin Tomuleţ,  Basarabia în epoca modernă (1812-1918) (Instituţii, regulamente, termene), 
Chişinău, Lexon-Prim, 2014. p. 65-66.

60 Aлла Частина, Из истории английского клуба в Кишиневе. În: „Studii de arhondologie şi genealogie”, 
Vol. III, Chişinău, 2015, p. 94-96.
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ON THE COLLECTIVE MENTALITY OF THE NOBILITY IN BESSARABIA 

IN THE FIRST DECADES AFTER THE ANNEXATION

The annexation in 1812 of the territory between the Prut and the Dniester to the 
Russian Empire resulted in changes in the political, economic, and social system, 
and created a favorable context for the change of the collective mentality of the 
population of this geographical area. A number of changes in the sensibilities, repre-
sentations, identities, morals and every day and mundane patterns, existing among 
the Bessarabian nobility, occurred in Bessarabia in the first decades after annexation 
through the policy promoted by the Russian imperial administration.
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Иван ДУМИНИКА

БОЛГАРСКИЙ КУПЕЧЕСКИЙ РОД БОЯДЖИ 
(БОЯНЖОГЛО) В БЕССАРАБИИ ЦАРСКОГО ПЕРИОДА

Представители торгового купечества играли значимую роль в социально-
экономическом развитии Бессарабии царского периода1. Среди этого класса сво-
ей активной деятельностью выделялись и семейства торговцев болгарского про-
исхождения – Минковы, Кировы, Каназирские, Буклукчи, Цанко-Кыльчик и др.2 

По данным ученого-исследователя Валентина Томульца к 1840 г. в колони-
ях Болгарского водворения в Бессарабии значилось 687 человек, занимавшихся 
коммерческой деятельностью. В этот же период, только в Болграде было заре-
гистрировано 18 гильдейских купцов3. Cогласно источникам, в болгарских ко-
лониях торговцы в основном продавали зерновые, скот, шкуры, масло, фрукты, 
вино и прочие продукты. Покупатели приезжают как из городов Бессарабии, так 
и из-за Днестра и Одессы. Кроме того, болгарские купцы продавали товары в 
соседних портах Измаила и Рении, а также в городах Килия, Аккерман и Кагул4.

В настоящей статье остановимся подробнее на роде Бояджи / Боянжогло 
из Болграда, представители которого развили свою торговую и общественную 
деятельность главным образом на юге Бессарабии.

Семейство Бояджи, прибыло в Бессарабию в 1809 г. и осело первоначаль-
но в колонии Старая Кайраклия. Основателем рода значится Михаил Велико, 
которому в 1816 г. было 56 лет, и его супруга Милка. Оба воспитывали двух 
сыновей: Панаита (в 1816 г. ему 10 лет) и Николая (12 лет) и двух дочерей – 
Тодору и Диму5.

Уже в середине в 20-х гг. XIX в. Бояджи перебираются в колонию Болград, 
которая играла роль основного торгового, административного и культурного 
центра колоний Болгарского водворения в Бессарабии. 

1 См. подробнее: Valentin Tomuleţ, Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia şi influenţa 
ei asupra constituirii burgheziei comerciale (1812–1868), Chişinău, 2002; Idem. Politica comercial-
vamală a ţarismului în Basarabia (1812–1830). Documente inedite din arhivele Rusiei, Ucrainei şi 
Republicii Moldova, Chişinău, 2002. 

2 Ivan Duminica, Un mare negustor bulgar din Basarabia secolului al XIX-lea: Chiril Mincov, În: 
„Studii de arhondologie şi genealogie”, Vol. I, Chişinău, 2014, p. 186-198; Idem. Bulgari în mediul 
elitei economice basarabene în secolul al XIX-lea: cazul lui Stefan Kirov, În: „Studii de arhondologie 
şi genealogie”, Vol. II, Chişinău, 2014, p. 261-272; Степан Булгар, Гагаузская элита Бессарабии: 
конец XIX – нач. XX вв., Кишинев, 2016, с. 12.

3 Valentin Tomuleţ, Negustori bulgari în structura etnică a burgheziei comerciale din Basarabia 
(1812–1868), În: „Бесарабските българи: история, култура и език”, Кишинев, 2014, с. 135-136.

4 Там же, с. 137.
5 Национальный архив Республики Молдова (НАРМ), Фонд (Ф.) 5, опись (оп.) 2, дело (д.) 439, 

лист (л.) 446.
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В скором времени глава семейства скончался и семью возглавил старший 
из братьев Бояджи – Николай. Ревизская сказка колонии Болград за 1835 г. ука-
зывает, что на тот момент разросшееся семейство Бояджи проживало вместе в 
одном доме. Так, в указанном году в качестве членов одной «ревизской семьи» 
значатся Николай Михаилов Бояжи (36 лет), его супруга Димитра (23), их дети: 
Петр (3) и Параскева (2). Вместе со старшим братом проживал Панаит (32) со 
своей супругой Анной (21) и сыновьями: Иваном (3) и Михаилом (1). В одном 
доме со своими сыновьями проживала их престарелая мать, вдова Милка (85). 
Здесь же значится и шурин (родной брат супруги) Николая – Сидор Ничов (62) 
и его жена Карица (40)6. 

Скорее всего представители этого семейства по роду занятий были кра-
сильщиками, занимавшиеся продажей краски или окраской пряжи, тканей и 
кожи. Об этом свидетельствует этимология фамилии Бояджи, которая перво-
начально была прозвищем, обозначающим занятие представителей этого се-
мейства7.

Важно отметить, что в документах там, где речь идет об этой семье, их 
фамилия встречается в различных вариантах: Бояжи-Бояджи-Бояджиогло-Бо-
яджиоглу-Боянжогло. Как мы видим, позднее к первоначальному написанию 
фамилии Бояжи, добавляется приставка – огло, – оглу, что превратило фами-
лию в Боянжогло. Это, в свою очередь, в переводе турецкого на русский язык 
обозначает, что ее носитель является сыном человека по прозвищу Бойаджы. 

В Кайраклии, т. е. до переселения в Болград глава семейства значится как: 
Михал Велико (1816 г.) и Михал Бояджи (1818 г.), уже после его смерти, его 
старший сын обозначен в источниках, как: Николай Бояжи (1835, 1850), Нико-
лай Бояджия (1845 г.), Николай Бояджий (1856 г.)8. 

Позже в источниках представители этой фамилии отмечены как одни из 
«первенцев Болграда». Они были авторитетными и зажиточными колонистами. 
Это подтверждается еще и тем, что их подписи значатся среди «старейшин», 
которые 8 апреля 1839 г. отправили Благодарственное письмо, адресованное 
управляющему задунайскими переселенцами Михаилу Буткову, по случаю его 
шести летней службы среди колонистов9. 

Старший из братьев Бояджи – Николай Михайлович, проявил себя и в об-
щественной деятельности. На его средства в 1844 г. в Болграде был построен 
каменный мост. За это императором Николаем I он был удостоен серебряной 
медалью10. 

6 НАРМ, Ф. 134, оп. 2, д. 53, лл. 25об.-26.
7 Ион Дрон, Степан Курогло, Современная гагаузская топонимия и антропонимия, Кишинев, 

1989, с. 108.
8 НАРМ, Ф. 5, оп. 2, д. 439, л. 446; Ф. 134, оп. 2, д. 53, л. 25об.
9 Аполлон Скальковский, Болгарския колонии в Бессарабии и Новороссийском крае, Одесса, 

1848, с. 151.
10 Там же, с. 155.
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В указанный период братья Бояджи известны как крупные землевладель-
цы. Николай Бояджи совместно с Николаем Фитовым из Болграда и Драганом 
Дмитровым из Еникиоя арендовали казенную землю размером – 1 тыс. деся-
тин11 в колонии Дельжилер. Однако в 1836 г. эта земля была изъята колонист-
скими властями в пользу 34 семей, прибывших из селений, где испытывался 
недостаток земли. Кроме того, именно братья Николай и Панайот Бояджи од-
ними из первых начали внедрять в высокопроизводительные орудия для па-
хоты. Согласно источникам, в сентябре 1842 г. Панайот Бояджи приобрел в 
Одессе (за 24 руб.) легкий двухколесный плуг с железным лемехом системы 
Бехгольца12. 

В самом Болграде Николай Бояджи также содержал кофейню, бакалейную 
лавку и постоялый двор. 

Проявили себя братья Бояджи как в национально-освободительном движе-
нии болгарского народа, так и в деле возрождении болгарской культуры. Так, 
например, известно, что в ноябре 1841 г. к Николая Михайловичу (а также к 
другим трем зажиточным болградчанам) обратились лидеры болгар города 
Брэила с просьбой оказать денежную помощь своим собратьям в Румынских 
княжествах. Они намеревались сформировать, а затем перебросить вооружен-
ные отряды в Османскую империю с целью освобождения болгарских земель13. 
В постоялом дворе Николая Бояджи постоянно останавливались болгары, при-
езжавшие в Болград из-за границы. Именно через него и его соратника Стояна 
Топала один из лидеров, готовивших восстание – Петр Ганчев, передал письмо 
другого лидера восстания – Георгия Казака, в котором последний призывал 
болгарских колонистов «к пособию заграничным единомышленникам, их под-
данным Турции для низложения народной зависимости от правительства сво-
его (османского)»14. Царские власти установили надзор за Николаем Бояджи и 
запретили ему принимать у себя заговорщиков, а также ездить в Рени. Однако 
под предлогом продажи вина Николай удалялся из колонии и продолжал по-
сещать своих соплеменников, готовивших восстание.

Имя Николая Михайловича Бояджи значится и среди жертвователей денег 
в пользу «Болгарского литературного общества в Брэиле» (создано в 1869 г.)15. 
По призыву Одесского болгарского настоятельства в пользу религиозно-нрав-
ственных нужд православного населения в Болгарии (в конце 50-х и начале 

11 1 десятина земли = 1,09 га (Valentin Tomuleţ, Basarabia în epoca modernă (1812–1918). Instituţii, 
regulamente, termeni, Chişinău, 2014, p. 292).

12 Иван Мещерюк, Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузских сел в Южной 
Бессарабии (1808–1856 гг.), Кишинев, 1970, с. 46, 223.

13 Константин Велики, Браилските бунтове. 1841–1843, София, 1968, с. 88.
14 Иван Грек, Иван Забунов, Новые документы о движении бессарабских болгар в поддержку 

второго Браильского бунта 1842 г. // „Известия АН МССР. Сер. Общественных наук”, 1974, 
№ 1, с. 69.

15 На основе этого общества в Софии (в 1911 г.) открыта Болгарская академия наук.
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60-х гг. XIX в.) Панайот Бояджи пожертвовал 15 руб., а его старший брат Ни-
колай – 25 руб.16

Авторитет братьев Бояджи среди колонистского общества доказывается и 
тем, что их часто приглашали быть крестными отцами новорожденных и сви-
детелями при венчании. Так, в 1837 г. сын Панайота Бояджи – Йоанн, значится 
в качестве восприемника (крестного отца) новорожденного сына (Ильи) по-
номаря из колонии Итулия Димитрия Федорова Экономова17. В феврале 1856 г. 
Николай Бояджи был свидетелем со стороны невесты при венчании в Болграде 
вдовца из колонии Казаклия Григория Тодорова Стефу и болградчанки Анны 
Георгиевой Стойковой18.

Род Бояджи продолжил сын Николая Михайловича – Николай. Согласно 
«Метрической книге Преображенского собора колонии Болград», Николай Ни-
колаевич родился 27 марта 1845 г. Таинство крещения было совершено 1 апре-
ля того же года в Болградском соборе. Восприемниками (крестниками) мла-
денца отмечены болградчане: Николай Георгиев Караиспасий и Нейка Дончева 
Шишкова19. 

Как указывают источники, Николай Николаевич Боянжогло породнился с 
семейством крупного землевладельца из Комрата – Ивана Дмитриевича Цанко-
Кыльчика. Об этом свидетельствует запись в Метрической книге Комратского 
Йоанно-Предтеченского собора, где значится запись о венчании в местном со-
боре (14 октября 1873 г.) «болградского колониста Николая Николаевича Бояд-
жиогло (так в документе – И. Д.) и девицы Екатерины, дочери комратского по-
селянина Цанки Демирева Кыльчика (также известного как Иван Дмитриевич 
Цанко-Кыльчик – И. Д.)». Молодожены существенно разнились по возрасту: 
Николаю было на тот момент 27, а Екатерине – 16 лет20.

О том, что свадьба сына болградского купца и дочери крупного комратско-
го землевладельца была неординарной для того времени, доказывают и имена 
поручителей (свидетелей) со стороны жениха и невесты. Со стороны Николая 
Боянжогло свидетелями выступили Николай Пехливан – капитан, служивший 
при молдавских господарях, возглавлявший отряд по поиску разбойников, и Ни-
колай Минков – представитель Болградского революционного комитета в Буха-
ресте. В конце 70-х гг. XIX в. последний совместно с Тодором Болдурским вы-
делили 2000 франков для приобретения оружия болгарскими революционерами 
в Сербии. Не менее известными были поручители со стороны невесты. Один из 
них, Ангел Велев, являлся крупным земельным собственником, был одним из 

16 Отчет Одесского Болгарского Настоятельства с 2 февраля 1854 по 2 февраля 1861 г., Одесса, 
1863, с. 7, 8.

17 НАРМ, Ф. 211, оп. 4, д. 44, л. 25об.
18 НАРМ, Ф. 211, оп. 3, д. 118, лл. 162об.-163
19 НАРМ, Ф. 211, оп. 21, д. 19, л. 41об.
20 НАРМ, Ф. 211, оп. 14, д. 14, л. 129.
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тех «первенцев» Комрата, кто в 1868 г. подписал обращение главному попечите-
лю иностранных переселенцев Южного края России, в котором просил открыть 
Центральное бессарабское болгарское училище именно в Комрате21; другой по-
ручитель, Николай Дишли, представлял собой одного из первопоселенцев Ком-
рата, стоявшим у истоков основания этого населенного пункта22. 

Отец невесты – Иван Дмитриевич Цанко-Кыльчик не обделил свою дочь. 
При составлении завещания (4 апреля 1893 г.) он оставил ей 1 300 десятин земли 
от имения Тараклийка Мика Измаильского уезда. Также поступила и ее мать  – 
Препа Андреевна Цанко-Кыльчик, завещавшая своей дочери 2 200 десятин 
земли из вотчины Кашкалия и Бакчалия Бендерского уезда23.

После свадьбы Николай и Екатерина переехали жить в Болград. Здесь глава 
семейства занимался торговой деятельностью: содержал кофейню и бакалей-
ную лавку. Семейство было зажиточным по тем меркам, а сам голова значился 
в документах как «Болградский купец»24. Его современник, известный болгар-
ский общественный и политический деятель Йов Титоров, описывая свой род-
ной Болград, отмечал среди богатых двухэтажных зданий и «дом Бояджиоглу»25.

После женитьбы, Николай Николаевич Боянжогло продолжал поддержи-
вать постоянные связи с Цанко-Кыльчиками. Так, Николай Николаевич в раз-
ное время становился восприемником (крестным отцом) пятерых детей своего 
шурина – Георгия Ивановича Цанко-Кыльчика26. Один из них Николай (род. 
1 января 1889 г.), был назван в честь своего крестного отца27. Имя Николая 
Николаевича Боянжогло встречаем среди поручителей со стороны жениха при 
венчании (2 февраля 1886 г.) в Болградском соборе уроженца села Болгарийки 
Кубейской волости Аккерманского уезда Ивана Матвеева Кипера и болград-
чанки Мелании Стефановой Трифоновой28.

Сама же Екатерина Боянжогло значится среди восприемниц детей бол-
градского жителя Георгия Драганова Стойкова29.

21 Имя сына Ангела Велева – Ивана, вместе с именем Георгия Ивановича Цанко-Кыльчика 
(брата Екатерины Бояджи) значится в 1912 г. среди учредителей в Комрате Комитета по сбору 
пожертвований в пользу Болгарского красного креста. Отметим, что в указанный период (1912 
г.) шла Первая Балканская война, в которой против Османской империи воевали Болгарское 
царство, Греция, Сербия и Черногория. Сам же Ангел Велев в 1923–1924 гг. займет пост 
примаря Комрата (НАРМ. Ф. 2, оп. 1, д. 9165, лл. 2-2об.; Екатерина Челак, Училищно дело и 
културен живот на българските преселници в Бесарабия (1856–1878), София, 1999, с. 176).

22 Согласно источникам в ноябре 1879 г. его дочь Николая Дишли вышла замуж за комратского 
поселянина Танаса Петрова Касапа (НАРМ. Ф. 211, оп. 20, д. 3, л. 109об.).

23 НАРМ, Ф. 39, оп. 2, д. 1237, лл. 5-5об.
24 НАРМ, Ф. 211, оп. 20, д. 3, л. 180об.
25 Йов Титоров, Българите в Бесарабия, София, 1903, с. 66.
26 НАРМ, Ф. 211, оп. 20, д. 27, лл. 144об.-145; д. 29, лл. 163об.-164.
27 НАРМ, Ф. 211, оп. 20, д. 32, лл. 145об.-146.
28 НАРМ, Ф. 211, оп. 20, д. 19, лл. 108об.-109.
29 Там же, л. 73.
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Как показывают источники, семейство Николая и Екатерины не имело 
собственных детей, поэтому они удочерили девочку по имени Олимпиада. По 
рассказам ее родственников (по мужу), проживающих в Кишиневе, родители 
Олимпиады погибли в Болгарии, и сироту привезли в Болград, где она при-
шлась по душе Боянжогло30.

После смерти мужа в 1896 г. Екатерина с дочерью решила перебраться в 
Комрат, где были еще живы ее мать Препа и брат Георгий Иванович Цанко-
Кыльчик. Для того, чтобы быть рядом со своим мужем, она с помощью родных 
перенесла его тело в Комрат, где на местном погосте оно и покоится по сей 
день. Над могилой Екатерина и Олимпиада установили мраморный памятник, 
представляющий собой ствол дерева, на котором развернут лист с надписью 
«Здесь покоится прах раба Божия Николая Николаевича БОЯНЖОГЛО, род. 
25 марта 1848 г., сконч. 27 ноября 1896 г.». У основания надгробия можно про-
читать надпись «Мир праху твоему, незабвенный муж и отец».

Для того, чтобы определить, откуда мог быть доставлен этот надгробный 
памятник, а также что обозначал на нем якорь, нами было исследовано Цен-
тральное (Армянское) кладбище Кишинева, которое географически ближе все-
го находится к Комрату. Здесь удалось обнаружить 12 надгробий, на которых 
присутствовал якорь как элемент памятника, причем одно из них было жен-
ским, а на остальных значились имена купцов, судей и других чиновников. 
Все эти надгробия были сделаны из мрамора в едином стиле, что и комратский 
памятник, кроме того, их всех объединяло время изготовления: конец XIX – 
начало XX вв. Один из кишиневских памятников как нельзя лучше похож на 
комратский. На нем было выгравировано имя другого купца болгарского про-
исхождения – Павла Петровича Карадже-Искрова, скончавшегося в том же ме-
сяце и году, что и Николай Николаевич Боянжогло. Два памятника совпадали 
даже по мелким элементам. Удалось выявить сходство, например, в присут-
ствии такой детали, как повторяющиеся от четырех до пяти вертикально рас-
положенных точек на стволе обоих памятников. 

Эти все совпадения навели нас на мысль, что, скорее всего, все найденные 
нами памятники в виде ствола с якорем были изготовлены в каком-то одном 
месте. На одном из памятников обнаружилась печать мастерской по изготов-
лению надгробных памятников «ДЕ-ВЕКИ. Киш.». Она была названа таким 
именем в честь ее основателя Константина Мартыновича Де-Векки, уроженца 
Швейцарии (провинция Лугано). В Кишиневе с 1860 г. он владел мастерской 
по изготовлению надгробий, которая располагалась на улице Армянская и на 
углу улицы Кузнечная (в настоящем – улица А. Бернардацци), дом № 9. Таким 
порядком наших действий и удалось найти ответ на вопрос о месте изготов-
ления комратского надгробного памятника. Присутствие якоря на памятнике 

30 Информатор: Михаил Викторович Гродецкий (1935 г. р.). Ушел из жизни 12 мая 2021 г. в 
Кишиневе.
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было, скорее всего, идеей скульптора, который объяснял отсутствие на нем 
элемента креста. Известно, что ранние христиане рисовали якорный крест на 
стенах катакомб. В христианской символике якорь является символом надеж-
ды. Можно предположить также и то, что скульптор этим элементом придал 
памятнику значение последнего пристанища для усопшего31. 

Екатерина Боянжогло не прожила долго, и уже 12 декабря 1905 г. сконча-
лась «от горячки». Ей было всего лишь 49 лет32. Она была похоронена рядом с 
мужем. К сожалению, до наших дней надгробие на могиле Екатерины Иванов-
ны не сохранилось.

Представляет интерес судьба приемной дочери Боянжогло – Олимпиады. 
После смерти ее матери она унаследовала оставшееся имущество, среди кото-
рого значились – 1 300 десятин из вотчины Тараклия Мика Измаильского уезда 
и 2 200 десятин земли из вотчин Кашкалия и Бакчалия Бендерского уезда33. 
Кроме того, во владение Олимпиады перешел дом с дворовым местом (стои-
мостью 10 тыс. руб.), расположенный в Комрате. Следует отметить, что еще в 
начале инициации процесса наследования Олимпиадой имущества оставше-
еся после матери, против нее выступил ее дядя (родной брат матери) Георгий 
Иванович Цанко-Кыльчик. Он, в феврале 1906 г. обратился в Кишиневский 
окружной суд с прошением остановить принятие решения по делу так как по 
его сведению еще при жизни Екатерина Боянжогло составила духовное заве-
щание, в котором часть имущества должно было перейти в его пользу. Адвокат, 
представлявший интересы Олимпиады, указал, что еще при жизни «Екатерина 
разорвала завещание» таким образом Олимпиада за неимением других братьев 
и сестер по решению суда должна была войти в права наследства всего иму-
щества матери. Суд воспринял аргументы адвоката и вынес решение в пользу 
Олимпиады34.

Уже 23 октября 1906 г. Олимпиада обратилась в Бендерское уездное зем-
ство сообщив, что намеревается пожертвовать указанному учреждению свой 
дом, доставшийся ей по наследству от матери. Условие дарительницы состояло 
в том, чтобы в этом доме была открыта земская школа памяти ее покойной ма-
тери Екатерины Ивановны Боянжогло35. 

31 Вандалы в свое время разрушили надгробный памятник Николая Боянжогло в Комрате. 
Однако в наше время благодаря усилиям скульптора Михаила Еринеца надгробные плиты 
были восстановлены. При содействии местного краеведа Валерия Кысса, надгробие было 
отреставрировано и освещено (27 ноября 2021 г.). Научное общество болгаристов Республики 
Молдова установило табличку у основания памятника, содержащую краткие биографические 
данные купца Николая Николаевича Боянжогло.

32 НАРМ, Ф. 211, оп. 18, д. 102, л. 602об.
33 НАРМ, Ф. 39, оп. 2, д. 1237, лл. 5-5об.; Земельні банки Новоросійського краю (за описами 

фондів Одеського, Дніпропетровського та Кіровоградського архівів), Київ, 2010, с. 146.
34 НАРМ, Ф. 39, оп. 2, д. 1237, лл. 9-9об.
35 Бендерское земство. Отчеты и доклады Бендерской земской управы, Бендеры, 1907, с. 23.
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Согласно документам, усадьба Боянжогло располагалась «на главной 
улице… недалеко от собора и занимает угловое место, площадью 397,21 кв. 
саж.». Здесь же находим следующее ее описание, составленное технической 
комиссией Бендерского уездного земства: «Вся усадьба, имеющая вид вполне 
барской усадьбы, огорожена деревянным, окрашенным масляной краской за-
бором в совершенно исправном состоянии, главный дом (по фасаду) состоит 
из двух прихожих, пяти комнат и ванной. Службы: дом, в котором помещается 
кухня, прачечная, кладовая и комната для прислуги. И другой сарай – конюш-
ня, сарай для дров. Постройки валькованные, мазанные, покрыты голландской 
черепицей; отхожее место (отдельно)»36. Тут же узнаем, что указанный дом 
был построен из лампача37 на каменном фундаменте и цоколе, кроме того, он 
был оштукатурен внутри и снаружи и покрыт марсельской черепицей. Полы 
в доме были окрашены, а стены – оклеены обоями, в одной из комнат стены 
были окрашены масляной краской. В доме располагались печи из белого гла-
зированного кафеля и камин.

Специалисты технической комиссии Бендерского уездного земства за-
ключили, что дом, Боянжогло вполне подходит для устройства в нем учебного 
заведения: «первая комната… вполне подходит под классную комнату для 40 
детей»38. В случае если бы этой комнаты было бы недостаточно, то предла-
галось снять простенку разделявшую указанную с соседней комнатой. Отме-
чалось также, что кроме этих двух комнат, со стороны двора оставались три 
жилых комнаты «могущих служить хорошей квартирой для учителя»39.

Бендерское уездное земство приняло решение принять подарок Олимпиа-
ды Боянжогло подчеркнув при этом, что благородный жест дарительницы яв-
ляется своевременным так как в Комрате, где население составляло 9 384 че-
ловек, имевшиеся тогда шесть школ не могли вместить всех желающих учится. 
По данным Земства в местечке таких насчитывалось 495 детей40. Кроме того, 
Земство признавало, выгоду для себя при открытии школы, так как оно не име-
ло в Комрате ни одного земского учебного заведения в то время, как в самой 
Комратской волости действовали две земские школы. 

В сентябре 1907 г. в доме, подаренном Олимпиадой, было открыто одно-
классное земское женское училище памяти Екатерины Ивановны Боянжогло, 
а дарительница, по предложению Земства, стала почетной попечительницей 
данного учебного заведения41. Кроме того, ей публично была выражена благо-
дарность Бендерского уездного земства за столь щедрое пожертвование. 

36 Там же, с. 23-24.
37 Лампач – кирпич из глинистого грунта с добавлением соломы.
38 Бендерское земство…, с. 24.
39 Там же.
40 Там же.
41 Там же, с. 25.
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Представляет интерес вопрос о семейной жизни Олимпиады Николаевны 
Боянжогло. Она вышла замуж за кишиневского адвоката польского происхож-
дения Владимира Андреевича Гродецкого. В связи с тем, что он был дворяни-
ном, она унаследовала этот титул. Известно, что именно муж Олимпиады за-
щищал революционера Григория Ивановича Котовского на суде, состоявшемся 
осенью 1907 г.42 В браке с Владимиром у Олимпиады родилось две дочери, 
Татьяна и Людмила, и сын Владимир. Все дети получили образование в Швей-
царии, где вместе с ними была и их мать. В период Великой отечественной 
войны (1941–1944 гг.) семья эвакуировалась в Свердловск, где и умер глава 
семьи. Сын Владимир пошел воевать на фронт, под Ленинградом его ранило в 
живот. После войны Олимпиада вместе с детьми вернулась в Кишинев. Дочери 
устроились на работу. Татьяна преподавала французский язык в Кишиневском 
государственном университете, а Людмила стала учительницей французского 
языка в одной из кишиневских школ. Олимпиада скончалась в глубокой старо-
сти в 1968 г. Ее дочери, хоть и обзавелись семьями, однако остались бездетны-
ми. Особенно была тяжелой судьба у Людмилы: «до войны она вышла замуж 
за румынского офицера, которому пришлось после 1944 г. остаться в Румынии. 
И лишь в начале 1990-х гг. офицер (будучи уже в отставке) нашел Людмилу, од-
нако она отказалась покидать Кишинев, к тому же и возраст был уже не тот» 43. 
У Владимира, единственного сына Олимпиады, был также сын – Олег, который 
прожил недолго, скончавшись в молодом возрасте.

Таким образом благодаря выявленным источникам нам удалось просле-
дить судьбу купеческого болгарского рода Бояджи/Боянжогло в Бессарабии. 
Его представители проявили себя в социально-экономическом и обществен-
ном развитии этого края. Кроме того, они принимали активное участие в на-
ционально-освободительной борьбе болгарского народа и внесли свою Лепту в 
развитии просвещения своих соплеменников на Балканах. Следы этого семей-
ства и сегодня можно увидеть в Комрате, где на старом кладбище сохранился 
надгробный памятник в виде ствола дерева с якорем. Можно утверждать, что 
только лишь благодаря такому необычному элементу, как якорь вместо креста, 
надгробный памятник приобретает в некотором роде уникальность.

42 Александр Есауленко, Революционный путь Г. И. Котовского, Кишинев, 1956, с. 45.
43 Информатор: Михаил Викторович Гродецкий (1935 г. р.).
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Фото 1, 2. Надгробный памятник Николая Николаевича Боянжогло. 
Старое кладбище мун. Комрат, 2021 г.  (снимок автора). 

Фото 3. Дом, где проживала Олимпиада Гродецкая (Боянжогло), 
Кишинев, ул. Михай Еминеску, № 29. 2020 г.  (снимок автора).
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BULGARIAN MERCHANT FAMILY BOYANZHOGLO 
OF BESSARABIA IN THE TSARIST PERIOD

In the present article the author describes a Bulgarian family from Bessarabia – 
Boyanzhoglo. After leaving the Bulgarian lands of the Ottoman Empire, the family 
settled in Bolgrad and quickly developed wide-ranging commercial and social 
activities. One of the representatives of this family, Nikolai Boyandzhoglo, became 
related to a well-known landowner family the south of Bessarabia – Tsanko-Kylchik. 
Today, Nikolai Boyandzhoglo’s tombstone – in the form of a tree trunk with an 
anchor, dating back to late 1890s – can be found at the old cemetery in the city of 
Komrat.

Key words: Bulgarians, Bessarabia, Bolgrad, Komrat, merchants, Boyanzhoglo.
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Flavius SOLOMON

„DACĂ TE ŢII CUMINTE...”. STRATEGII ŞI MODELE 
DE INTEGRARE ALE IMIGRANŢILOR NARODNICI RUŞI 

DIN ROMÂNIA ÎN ANII 1870*

Itinerarii revoluționare și descoperirea unei țări
În anul 1881, revista „Jahrbuch für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik”1 găz-

duia o consistentă rubrică privitoare la „progresul mișcării socialiste” în lume, în 
care era înserat și un articol despre România, semnat de Pavel Axelrod2. Textul lui 
Axelrod, la acea vreme nume deja cunoscut în mediile de stânga europene, este inte-
resant nu doar prin prisma prezentării și discutării problemelor structurale cu care se 
confrunta România la începutul anilor 1880, care o plasau în rândul țărilor de la „pe-
riferia” economică și socială a continentului, ci, poate mai degrabă, din perspectiva 
modului în care ideile socialiste pătrundeau în țară și își recrutau prozeliții. În mod 
surprinzător pentru cineva care avusese ocazia să cunoască la fața locului realitățile 
românești, Axelrod sugera că „apariția socialiștilor” în România ar fi fost rezultatul 
firesc al puterii de influență a „învățăturii” socialiste, inclusiv în țări în care realitățile 
sociale îi erau mai degrabă ostile, decât efectul stabilirii aici, într-o perioadă relativ 
scurtă, a unui număr deloc neglijabil de emigranți narodnici influenți. De fapt, peste 
ani, în scrierea autobiografică Пережитое и передуманное, Axelrod însuși va re-
veni cu lux de amănunte asupra experiențelor proprii în România, aflat în trecere cu 
diverse misiuni, sau preocupat, la un moment dat, chiar de posibilitatea de a-și găsi, 
alături de alți confrați ruși de idei, un rost în țara de la Carpați și Marea Neagră.

În lucrarea amintită, cu referire la anul 1875, el va descrie, în detaliu, călătoria 
sa din Elveția în Rusia, având ca moment important episodul trecerii graniței româ-
no-ruse în apropiere de Iași:

„Călătoream fără nici un fel de documente, fără nici un fel de relații pentru tre-
cerea graniței. Îmi puneam toate speranțele în tovarășii din România. În Iași, l-am 
găsit pe emigrantul rus Katz (care a jucat ulterior, cu numele Gherea, un rol ma-
jor în mișcarea socialistă din România, fiind unul din fondatorii social-democrației 
românești). [...]. Pentru traversarea graniței, tovarășii m-au costumat într-un evreu 
vechi-testamentar galițian. Mascarada a reușit cum nu se putea mai bine. La graniță, 
verificându-mi buzunarele, vameșul s-a interesat de portmoneul meu. Acolo, în afară 

* O versiune în limba engleză a acestui articol a fost publicată în volumul Migration and Population Politics 
during War(time) and Peace(time): Central and Eastern Europe from the Dawn of Modernity to the 
Twentieth Century, edited by Andrei Cușco, Flavius Solomon, Konrad Clewing, Cluj-Napoca, 2021.

1 Publicație socialistă finanțată de Karl Höchberg.
2 Bericht über den Fortgang der sozialistischen Bewegung. În: „Jahrbuch für Sozialwissenschaft und 

Sozialpolitik”, 2 (1881), p. 170–373. Pentru România: P. Axelrod, Rumänien, p. 319–327.
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de bani, se mai găseau câteva hârtii cu adrese cifrate. Dar eu am întins astfel portmo-
neul, încât controlorul a crezut de îndată că tremur pentru banii mei.

– Nu-ți fie frică, nu-ți fie frică, – s-a răstit el la mine – nu-ți voi lua banii. Și a 
mai adăugat cu voce tare:

– Iată, toată ziua ai treabă cu astfel de indivizi!”3

Patru ani mai târziu, de data aceasta pentru a face rost de un pașaport cu care să 
poată călători în Occident, Axelrod a revenit în România, trecând ilegal granița pe la 
Galați. Mai întâi, el a ajuns la Tulcea, unde s-a întâlnit cu medicul rus Vasilii S. Iva-
novski (devenit ulterior dr. Petre Alexandrov), pe care îl cunoștea de la Geneva, mai 
apoi a mers la Ploiești, unde l-a găsit pe Zamfir Ralli-Arbore, un alt fost membru al 
coloniei socialiste ruse din Elveția, pentru a reveni, într-un final, la Iași, unde a făcut 
rost, cu ajutorul lui Constantin Dobrogeanu-Gherea și Ioan Nădejde, de un pașaport 
românesc fals, pe numele „profesorului Liebich”4.

Tulcea, Ploieștiul și Iașul nu au fost însă singurele orașe românești de pe harta 
itinerariilor unor importanți emigranți politici ruși din anii 18705, aflați în trecere sau 
cu scopul de a asigura transporturi de literatură interzisă dinspre occidentul Europei 
către Rusia6. De fapt, încă de pe la 1850-1860, prin Moldova și Valahia au călătorit 
diverși intelectuali ruși care alegeau emigrația ca formă а opoziției față de țarism. 
Așa a fost, de pildă, cazul kneazului Golițân, care, în 1860, în drum spre Anglia, s-a 
aflat în trecere și prin România, relatându-i apoi lui Herzen o parte a peripețiilor sale 
de după părăsirea Rusiei7. De la astfel de informatori își vor completa informațiile 
despre Principate, ulterior România, voci importante ale emigrației ruse din Europa 
occidentală, dornice de a satisface nu doar simple curiozități personale, ci și de a 
identifica căi cât mai sigure și ieftine pentru a transporta în Rusia publicații interzise. 
În acest sens ar trebui amintit, pentru început, locul pe care A.I. Herzen și N.P. Oga-
rev l-au rezervat rutei românești în transportarea către Rusia a publicațiilor Tipogra-
fiei libere de la Londra, unde a apărut un timp și cunoscutul ziar „Колокол”. Încă pe 
la 1853, în scrisorile sale către Maria Reichel, Herzen vorbea despre rolul pe care îl 
puteau juca Principatele în ruta sudică a transporturilor ilegale de tipărituri către Ru-
sia. De pildă, într-o epistolă din iunie 1853, acesta susținea că „moldovenii și valahii 
vor distribui cu entuziasm (с восторгом) cărțile rusești”8. „Entuziasmul” pentru ruta 
românească, despre care vorbea Herzen la 1853, era întreținut, de altfel, și de emi-
sari ai grupului de la Londra. Unul dintre aceștia a fost V.A. Kelsiev, care, convins 

3 П.Б. Аксельрод, Пережитое и передуманное, Берлин, 1923, p. 148–149.
4 Ibidem, p. 306–314.
5 Tulcea a trecut la România după Congresul de la Berlin (1878).
6 Gh. [Georges] Haupt, Revoluționari ruși în Romînia în a doua jumătate a veacului al XIX-lea. În: 

Relații romîno-ruse în trecut, București, 1957, p. 195.
7 А.И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, том 11, Былое и думы, 1852-1868, части 

VI-VIII, Москва, 1957, p. 313–314.
8 А.И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем, под ред. М.К. Лемке, том VII, 1852–1854 гг. 

Петроград, 1917, p. 238.
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că rușii din Dobrogea otomană, Moldova și Valahia pot fi atrași prin propagandă în 
activități de subminare a țarismului, a organizat în 1863, la Tulcea, o colonie revolu-
ționară cu o existență efemeră, din care au făcut parte nu doar rascolnici și molocani 
dobrogeni, ci și emigranți, printre care se aflau și doi foști ofițeri în armata țaristă9.

Condițiile geografice specifice, care complicau foarte mult activitatea autorităților 
de graniță, și prezența la Gurile Dunării a unei importante comunități vorbitoare de 
limbă rusă (lipoveni, cazaci, molocani), printre care emigranții ruși se puteau mișca sau 
ascunde cu destulă ușurință, au transformat, la sfârșitul anilor 1860 – începutul anilor 
1970, granița de la Dunăre dintre Rusia, România și Turcia în unul dintre punctele no-
dale pentru călătoriile revoluționarilor ruși către și dinspre Europa Occidentală și pentru 
asigurarea transporturilor ilegale de tipărituri. Dezvoltând experiența activiștilor grupați 
în jurul Tipografiei libere de la Londra, emisari importanți ai diferitor facțiuni narod-
niciste au continuat să valorifice avantajele oferite de ruta românească. Pentru sfârșitul 
anilor 1860 exemplul cel mai cunoscut a fost, probabil, cel al lui Serghei Neceaev10.

Narodinicii își dau întâlnire în România
La începutul anilor 1870, mișcarea narodnicistă s-a extins semnificativ, dincolo 

de cele două capitale ruse. Arestarea lui Neceaev în anul 1872 de către autoritățile 
elvețiene, extrădarea și judecarea sa în Rusia11, au declanșat un puternic sentiment 
de neîncredere și dispute aprinse între grupurile de emigranți, care și-au găsit con-
tinuarea și în dezbaterile doctrinare, avându-i în prim plan pe M.A. Bakunin și P.L. 
Lavrov12. Pentru istoria emigrației ruse din acea perioadă importante au fost nu doar 
viziunile teoretice privind căile de emancipare a populației țărănești, ci și modul în 
care activiștii narodnici urmau a se raporta la alte state europene, inclusiv la cele în 
care aceștia își găseau un adăpost politic mai mult sau mai puțin sigur.

În timp ce „anarhistul” Bakunin insista, la vremea respectivă, pentru concentrarea 
resurselor existente în lupta împotriva autocrației ruse, „propagandistul” Lavrov vedea 
acțiunile contestatarilor țarismului într-un context mult mai larg, care includea și partea 
de est și sud-est a continentului. Aceste diferențe de abordare vor deveni evidente și 
în timpul răscoalei din Herțegovina de la 1875, provocând disensiuni importante în 
mediul susținătorilor lui Bakunin13. Mulți dintre narodnicii „bakuniști” au decis chiar 
să ignore indicațiile insistente ale bătrânului ideolog și mentor, mergând în Balcani cu 
gândul de a ajuta la extinderea revoltelor asupra întregii regiuni14. De fapt, așa cum se 
poate deduce din corespondența și scrierile memorialistice ale unor confidenți ai lui 

9 Haupt, Revoluționari ruși în Romînia, p. 195.
10 В.Я. Гросул, Международные связи российской политической эмиграции во 2-й половине XIX 

века, Москва, 2001, p. 183–184.
11 Феликс Лурье, Нечаев. Созидатель разрушения, Москва, 2001, p. 257–284.
12 Franco Venturi, Roots of Revolution: A History of the Populist and Socialist Movements in Nineteenth 

Century Russia, translated by Frances Haskell, New York, 1960, p 429 și urm.
13 Гросул, Международные связи российской политической эмиграции, p. 201.
14 Ibidem.
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Bakunin, tensiunile erau mai vechi, fiind alimentate și de nemulțumirile celor dintâi 
față de „tendințele sale autoritare”15. Pe acest fond, în anii 1874-1875, foști colabora-
tori ai lui Bakunin din emigrația elvețiană, reprezentați mai ales de Z. Ralli-Arbore și 
N.I. Jukovski, cărora li se va alătura mai târziu și P.B. Axelrod, s-au reunit într-un grup 
propriu, care și-a revendicat moștenirea teoretică bakunistă și a pregătit terenul pentru 
alte organizații radicale, așa cum au fost „Narodnaia Volea” și „Cernâi Peredel”16.

De cealaltă parte, profitând de un mentor foarte dinamic și, prin revista „Vpe-
red”, de o publicație cu un impact considerabil asupra întregii mișcări contestatare 
ruse17, „lavroviștii” și-au crescut constant influența atât asupra cercurilor revoluțio-
nare din Imperiu, cât și asupra emigrației. Spre deosebire de oponenții săi, Lavrov a 
preferat să nu intre în dispute doctrinare directe și a publicat chiar și lucrări aparți-
nând concurenților săi ideologici, reușind astfel să se erijeze într-o figură unificatoa-
re a întregii mișcări narodniciste18. De aceea, o bună parte a emigranților „bakuniști” 
au fost încă de la început implicați în proiectul lui Lavrov, iar revista „Vpered” și alte 
publicații afiliate acesteia au devenit foarte căutate de către cercurile narodniciste 
din Rusia19. Un alt merit al grupului din jurul autorului „Scrisorilor istorice” a fost și 
lărgirea semnificativă a cercului de persoane care erau implicate în elaborarea strate-
giilor de acțiune sau a cadrului ideologic al mișcării. Exegeți ai curentului au vorbit 
chiar de un rol central pe care l-au avut cercurile ucrainene în inițierea și activitatea 
curentului „Vpered”20. S.A. Podolinski, una din figurile importante ale cercurilor 
ucrainene, a preluat în anii 1873-1874 rolul de intermediar principal în contactele 
„lavroviștilor” cu grupurile de stânga din Balcani și din regiunile locuite de slavi ale 
Austro-Ungariei. Într-o scrisoare adresată lui Lavrov în februarie 1873, Podolinski 
recomanda difuzarea printre sârbi a publicațiilor narodniciste și recrutarea dintre 
aceștia a unor colaboratori și corespondenți pentru „Vpered”21. În aceeași perioadă, 
au fost stabilite contacte directe și cu grupurile de orientare socialistă bulgare, inclu-
siv cu emigranți bulgari din România22.

Pentru marea masă a tineretului captivat de ideile revoluționare, diferențele doc-
trinare dintre „bakuniști” și „lavroviști” erau însă mai greu de decodat și, deseori, 
lipsite de o miză revoluționară concretă. În orice caz, se poate spune că la 1872-1874 
publicul rus consumator de literatură narodnicistă tipărită în Occident nu era deloc 

15 Zamfir C. Arbure, În exil. Din amintirile mele, Craiova, 1896, p. 155–156.
16 В.Я. Гросул, Международные связи группы «Освобождение труда» (80-е годы XIX в.), în 

Группа «Освобождение труда» и общественно-политическая борьба в России, отв. ред. В.Я. 
Лaверычев, Москва, 1984, p. 198–199.

17 “Vpered!”, 1873-1877. From the Archives of Valerian Nikolaevich Smirnov, edited, annotated and 
with an outline of the History of “Vpered” by Boris Sapir. Volume I. On the History of “Vpered”, 
translated by Brian Pearce, Dordrecht, 1970.

18 “Vpered!”, 1873-1877, vol. I, p. 26 și urm.
19 Ibidem, p. 31.
20 Ibidem, p. 35, 57 și urm. 
21 Гросул, Международные связи российской политической эмиграции, p. 214–215.
22 Ibidem, p. 216.
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interesat de nuanțe ideologice. Ceea ce conta mai mult era mesajul de mobilizare 
care venea din afară, iar în acest sens îndemnurile „bakuniștilor“ la acțiuni concrete 
păreau a fi chiar mai bine receptate23. Asimilarea simultană a celor două curente de 
către participanții la „mersurile în popor” din anii 1874-1875, care a devenit, pentru 
un timp, un gen de stare de spirit, a fost, de altfel, foarte bine reținută de foarte mulți 
dintre aceștia. Astfel, O.V. Aptekman, viitor membru al organizațiilor „Cernâi Pere-
del” și „Narodnoe Pravo”, la vremea respectivă student la Academia de Medicină și 
Chirurgie din Sankt-Petersburg, remarca peste ani faptul că, 

„Tineretul – fără îndoială! – simțea de partea cui este adevărul istoric și a aderat 
cu toată masă ei – cel puțin din punct de vedere teoretic – la Bakunin. Dar valul pro-
pagandistic, care a condus un număr atât de mare de tineri către popor, a reordonat 
acolo, în popor, toate curentele, lichidând practic toate deosebirile și nuanțele frac-
țiunilor revoluționare: revoluționarii, de parcă s-ar fi înțeles, făceau în popor același 
lucru – propagau ideile socialismului. De unde a rezultat că toți ca unul au fost pro-
pagandiști: și răzvrătiții și lavroviștii”.24

Entuziasmul unei bune părți a activiștilor narodnici din Rusia de la începutul 
anilor 1870, intrați în contact direct cu țărănimea rusă, era împărtășit și de emisari ai 
„bakuniștilor” și „lavroviștilor” implicați în organizarea transporturilor de literatură 
revoluționară către Rusia. România, la fel ca alte țări de la granița de vest a Rusiei, 
a devenit pentru o vreme loc de întâlnire pentru activiști ai celor două mari curente. 
Z. Ralli-Arbore, care a ajuns atunci de mai multe ori în România cu misiunea de a 
asigura trecerea peste Prut a unor transporturi de literatură, a evocat aceste călătorii 
pline de riscuri, dar și de situații deseori anecdotice, în bogata sa corespondență și 
în scrierile memorialistice, pe baza cărora se poate reface cu destulă precizie modul 
în care literatura revoluționară ajungea din Elveția în România și era trecută peste 
graniță. Cu referire la prima sa experiență din anul 1872, Ralli-Arbore relatează că 
a călătorit cu trenul prin Bavaria și Austria, intrând în Moldova pe la Cernăuți, unde 
a fost informat că în drum spre Iași se afla și un emisar al grupului revoluționar din 
Rusia, împreună cu care urma să se ocupe de trecerea transportului peste graniță25. 
La Iași a petrecut mai multe zile într-un hotel, legitimându-se cu un pașaport fals, și, 
în așteptarea transportului plecat din Elveția, s-a întâlnit cu Eugen Lupu, un student 
cu convingeri socialiste de la universitatea locală, cu care se afla în corespondență de 
vreo doi ani26. După sosirea la Iași și a reprezentantului cercului din Moscova, G.F. 
Zdanovici, avea să preia de la depoul căii ferate câteva sute de kilograme de cărți 
tipărite la Londra și Geneva încă de Herzen, pe care le vor transporta, în pachete la 
Sculeni, vama din apropiere de Iași:

23 Г.Г. Водолазов, От Чернышевского к Плеханову. Об особенностях развития социалистической 
мысли в России, Москва, 1969, p. 169.

24 О.В. Аптекман, Общество «Земля и Воля» 70-х гг. по личным воспоминаниям, Петроград, 
1924, p. 180.

25 Arbure, În exil, p. 114.
26 Ibidem, p. 115–119.
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„Sosind la Sculeni descinserăm la un locuitor de acolo, cunoscut deja nouă. 
Acest locuitor ne puse imediat în contact cu un ovreu, șeful unei bande de contraban-
diști bine organizate. Toți acești contrabandiști erau români-plugari, care mulțumită 
sărăciei au fost siliți să se ocupe cu contrabanda, pentru a putea trăi. Câștigul lor din 
această meserie primejdioasă era cât se poate de mic, deși prețul plătit de noi a fost 
de un galben fiecare pachet de 20 kg. Cauza – partea leului o percepea ovreiul, iar 
contrabandiștii nu primeau decât trei lei de om pe zi”.27

Captivanta relatare continuă cu descrierea detaliată a trecerii frontierei îmbrăcat 
în straie evreiești, alături de un grup de comercianți locali, cu recepționarea de la 
contrabandiști a lotului de carte trecut peste graniță și cu expedierea în siguranță a 
acestuia la Chișinău.

Alături de Ralli-Arbore, care a descris In exil în detaliu și alte descinderi ale sale 
în România, în anii 1872-1874 de organizarea transporturilor pe ruta românească s-au 
ocupat și alți emisari ai diferitor grupuri de emigranți sau cercuri revoluționare din 
Rusia28.

Reacția brutală a autorităților țariste la cele două „mersuri în popor”, la care 
au luat parte câteva mii de propagandiști, în special studenți29, i-a pus pe activiștii 
narodnici cei mai vocali în fața a două alternative, anume de a fi arestați și condam-
nați, sau respectiv, de a părăsi Rusia. La mijlocul anilor 1870, Elveția, cu ale sale 
adevărate colonii ruse, se impusese deja ca punct de destinație râvnit de cei mai mulți 
dintre emigranții politici ruși30. Deseori însă, țara din Alpi rămânea doar un simplu 
vis. Raționamente politice sau, de foarte multe, hazardul îi va duce în alte țări pe cei 
care reușeau să părăsească Imperiul, unde vor petrece ani un șir, sau de care își vor 
lega chiar destinul. Cazul lui Solomon Katz (Кац), care va intra în istoria mișcării so-
cialiste europene de la sfârșitul secolului XIX – începutul secolului XX cu numele de 
Constantin Dobrogeanu-Gherea, poate fi considerat unul de referință în acest sens.

La vârsta de 20 de ani, împlinită în timpul celui de doilea „mers în popor”, S. Katz 
se putea prezenta în fața camarazilor săi de idei cu o biografie revoluționară destul de 
consistentă. Fusese implicat în activitatea cercurilor de inspirație narodnicistă încă din 
anii de liceu, iar la vârsta de 17 ani era deja, așa cum își va aminti mai târziu, parte a 
„conspirației socialiste nihiliste”31. În ajunul „mersului în popor” nu cunoștea încă toa-
te subtilitățile disputelor ideologice, dar felul său de gândire și acțiune propunea, mai 
degrabă, potrivit lui O.V. Aptekman, unul dintre „biografii” săi pentru perioada tine-

27 Ibidem, p. 119–120.
28 Haupt, Revoluționari ruși în Romînia, p. 198–199.
29 Сергей Нефедов, История России. Факторный анализ, том II, От окончания смуты до 

Февральской революции, Москва, 2011, p. 366–367.
30 А.Я. Киперман, Главные центры русской революционной эмиграции 70-х – 80-х годов XIX вв. 

În: „Исторические записки” 88 (1971): 259–269. Pentru emigrația politică rusă în secolul XIX – 
începutul secolului XX, a se vedea, mai nou: Faith Hillis, Utopia’s Discontents. Russian Émigrés and 
the Quest for Freedom, 1830s-1930s, Oxford, 2021.

31 Zigu Ornea, Viața lui C. Dobrogeanu-Gherea, București, 1982, p. 61–62.
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reții, o sinteza dintre cele două curente concurente narodniciste: „el era un revoluționar 
adevărat și se poziționa mai aproape de Bakunin decât de Lavrov. Dar în bakunismul 
său exista ceva personal, individual, particular […]. După scopul final el era anarhist, 
iar după tactică lavrovist”32. După ce a petrecut o vreme în Crimeea, alături de alți 
tovarăși de idei din grupul de la Harkov intrat în ilegalitate, S. Katz a fost îndrumat de 
către superiorii săi să meargă la Chișinău, de unde, în martie 1875, cu un pașaport fals, 
a trecut granița în România, la Iași, continuându-și apoi drumul către Elveția33. Nu era 
însă destinația finală a călătoriei sale, deoarece la scurt timp i s-a cerut să revină la Iași, 
unde, urma să reprezinte cercul revoluționar „bakunist” de la Petersburg în rețeaua de 
transport către Rusia a publicațiilor tipărite în Occident34.

O altă persoană de legătură a narodnicilor ruși în România din perioada „mersu-
rilor în popor”, mandatată cu organizarea transporturilor ilegale de literatură, a fost 
Nikolai Zubkov, devenit ulterior Nicolae Zubcu-Codreanu. Biografia acestui fiu de 
dascăl dintr-un sat din centrul Basarabiei poate fi considerată exemplară pentru gene-
rația studenților ruși din anii 1860-1870. După ce a terminat seminarul teologic din 
Chișinău, tânărul și-a sfidat tatăl, care îl vedea preot în satul de baștină, și a plecat la 
Sankt-Petersburg, unde, la 1870, s-a înscris la Academia de Medicină și Chirurgie35. 
În capitala Imperiului și-a petrecut însă timpul nu doar în sălile de curs și laboratoa-
re, ci redactând, contra plată, pentru a se putea întreține, lucrări pentru colegii săi 
de facultate bogați, și mai ales, participând la activitățile cercului „lavroviștilor”. 
În vara anului 1874 a încercat să organizeze acțiuni de propagandă narodnicistă în 
Basarabia și a intrat în atenția poliției secrete. Când a revenit la Sankt-Petersburg, 
adepții de idei i-au cerut să plece în România pentru a se ocupa de coordonarea tran-
zitului de publicații revoluționare către Rusia36.

Atât Zubkov, cât și Katz au avut nevoie de câteva luni pentru a se familiariza cu 
situația din România, în special cu cea din orașele de la graniță, pe unde transporturile 
cu literatură narodnicistă urmau să intre clandestin în Rusia cu ajutorul unor mici rețe-
le, formate din activiști de stânga locali și contrabandiști. O adevărată provocare a fost 
reprezentată chiar de stabilirea unor contacte și relații de încredere cu diverși emisari 
ai cercurilor concurente, de obicei prin intermediul unor tovarăși de idei din emigrație 
sau din Rusia. Despre tatonările dintre cei doi vorbește și o scrisoare din luna august 
1875, trimisă de către Zubkov lui N. Sudzilovski, în care îl informa despre „tratativele” 
purtate cu „șchiopul” (Katz), asigurându-l că „peste scurt timp va începe transportul în 
bune condițiuni în Rusia a publicațiilor care-l interesează pe șchiopul”, adică pe „ba-

32 Аптекман, Общество «Земля и Воля», p. 143.
33 Ornea, Viața lui Dobrogeanu-Gherea, p. 77–78, 88–92.
34 Ibidem, p. 93.
35 [Zamfir C. Arbore], Viața și activitatea lui Nicolae Zubcu Codreanu, fără loc, [1880], p. 11–12; Felicia 

Negre, Valentin Negre, Precizări în legătură cu viața și activitatea lui Nicolae Zubcu-Codreanu. În: 
„Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie «A. D. Xenopol», XVIII, 1981, p. 422.

36 Arbure, În exil, p. 206–207.
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kuniști”37. În realitate însă, folosirea rutei românești, devenită deosebit de importantă 
din cauza problemelor apărute la granița cu Prusia sau Finlanda, rămânea la vremea 
respectivă mai degrabă un deziderat, chiar dacă Zubcu-Codreanu reușise, într-un timp 
destul de scurt, să câștige pentru această cauză câteva persoane de încredere din diver-
se localități de la granița dintre România și Rusia. În acest sens, sunt foarte interesante 
mărturiile lui N.G. Kuliabko-Korețki, unul dintre „lavroviștii” importanți implicați în 
traficul de literatură ilegală, care, la sfârșitul verii anului 1875, înainte de a lua legătura 
cu Zubcu-Codreanu, aflat mai mult la București, eșuase de mai multe ori în încerca-
rea de a trece peste granița un lot din publicațiile „Vpered”38. Și mai puțin util decât 
Zubcu-Codreanu a fost la începutul experienței sale de organizator al transporturilor 
de literatură clandestină prin România Dobrogeanu-Gherea. P. Axelrod, care ajuns de 
la Geneva la Iași tot în vara anului 1875, cu un lot de tipărituri al grupului din jurul 
revistei „Rabotnik”, a fost obligat, din cauza faptului că „lui Katz îi lipseau relațiile 
necesare”, să se mulțumească cu trecerea peste graniță doar a câtorva exemplare pe 
care reușise să le ascundă „în ciubotele sale lungi”39.

Așezarea definitivă a lui Zubcu-Codreanu la București, cu intenția de a se în-
scrie la Facultatea de Medicină, și dificultățile de început ale lui Dobrogeanu-Gherea 
în stabilirea conexiunilor necesare au blocat pentru o vreme transportul literaturii 
narodniciste către Rusia. Cu referire la toamna anului 1875, într-o mărturie privi-
toare la activitatea narodnicilor în România, Zamfir-Arbore va afirma chiar că ruta 
românească a rămas un timp aproape nefuncțională:

„Însă ruta prin această graniță funcționa, se vede, foarte slab, iar literatura, care 
era trimisă pe atunci de lavroviști în România în cantități incredibil de mari, zăcea 
acolo, la vama românească din București, astfel încât eu am cumpărat mai târziu re-
vista lavrovistă «Vpered» – tomul V – cu căruțe întregi, cu sutele de kilograme, totul 
fiind vândut la greutate, la licitației publică, din cauza neprezentării beneficiarului”.40

O parte a acestor publicații vor fi răspândite printre militarii ruși în timpul răz-
boiului ruso-româno-turc de la 1877-187841, sau se vor vinde în librăriile din orașele 
românești, provocând iritarea puternică a autorităților militare ruse din România.

Către o „mică Elveție” a emigranților narodnici
Alături de narodnicul itinerant, aflat mereu în misiune, au existat însă și numeroși 

emigranți permanenți, care și-au legat cu timpul destinele de statele ce le-au oferit găz-

37 Documente privind istoria Romîniei. Războiul pentru Independență, vol. I (partea I-a), Starea economică 
și social-politică în ajunul anului 1877, mișcarea revoluționară (1871-1881), redactor responsabil 
Mihail Roller, București, 1954, doc. nr. 555, p. 734. A se vedea și Ornea, Viața lui Dobrogeanu-Gherea, 
p. 94–95.

38 Н.Г. Кулябко-Корецкий, Из давних лет. Воспоминания лавриста, Москва, 1931, p. 150–155.
39 Аксельрод, Пережитое и передуманное, p. 148–149.
40 După manuscrisul Воспоминания Замфира Конт. Арбoре-Ралли о Судзиловском, Зубку-Кодряну, 

Ботеве, Нечаеве, П. и Л. Каравеловым, păstrat la Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de 
manuscrise – Carte rară, A – 1586.

41 Arbure, În exil, p. 387–388.
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duire. Bogatul material documentar privitor la istoria coloniilor apărute în anii 1860-
1880 în Europa, dar și în afara acesteia, mai ales în America de Nord42, oferă mai multe 
direcții de analiză și interpretare a dinamicii apariției și evoluției acestor comunități. 
În istoriografie, o parte a discuției s-a purtat pe nivel micro, care, cu metode specifice 
prosopografiei, permite nu doar reconstituiri biografice, ci și înțelegerea fenomenului 
în ansamblul său. Din această perspectivă, aducerea în discuție a unor studii de caz 
privitoare la emigranții din România, încă puțin valorificate în sintezele privitoare la 
narodnicism, poate oferi suportul documentar necesar pentru aprofundarea cercetărilor.

Deși, raportat la numărul emigranților din statele din vestul Europei, comunita-
tea narodnicilor ruși stabiliți definitiv în România sau care au petrecut aici cel puțin 
câțiva ani nu a fost una foarte importantă – pentru sfârșitul anilor 1870 cifrele vehi-
culate în literatură oscilează între 100-200 și 25-30 persoane, cele din urmă fiind, se 
pare, mai aproape de realitate –43, după rolul jucat de unii dintre aceștia în mișcarea 
narodnicistă și locul pe care și l-au revendicat în spațiul public, printr-o prezență care 
nu putea trece neobservată, plasează cazul românesc printre cele mai interesante. 
În primele zile ale anului 1879, în contextul unor foarte intense dispute publice de-
clanșate de incidentele de la înmormântarea „civilă” a lui Nicolae Zubcu-Codreanu, 
reflectate în numeroase articole de presă și, chiar, interpelări în parlament44, prefectul 
de Argeș vorbea de „mutarea aici a întregii Elveții”45. La România, ca „o mică Elve-
ție”, se refereau la începutul anilor 1880 și narodnicii înșiși46. Unii dintre emigranții 
din România, ca Zamfir Ralli-Arbore, Nikolai Sudzilovski, Pavel Axelrod, au fost 
figuri reprezentative pentru mișcarea narodnicistă în ansamblul ei47, alții, precum 
Constantin Dobrogeanu-Gherea48 și, din nou, Zamfir Ralli-Arbore, s-au aflat, timp 
de câteva decenii, în prim-planul vieții culturale și politice din Regat.

Cu excepția lui Sudzilovski49, – un adevărat „Don Quijote al revoluției”50, sau 
un „revoluționar călător prin lume”51 –, a cărui decizie de a pleca în România a fost 

42 Киперман, Главные центры русской революционной эмиграции, p. 257–295.
43 Ibidem, p. 281.
44 Marius Rotar, Civil Funerals in Romania until the Outbreak of the Second World War: Patterns and 

Evolutions, în „Revue belge de philologie et d’histoire”, 95, no. 4 (2017), p. 945–947.
45 Documente privind istoria Romîniei. Războiul pentru Independență, doc. nr. 504, p. 696.
46 Haupt, Revoluționari ruși în Romînia, p. 208.
47 A se vedea, de pildă: Venturi, Roots of Revolution, p. 348 și urm.
48 Ornea, Viața lui Dobrogeanu-Gherea.
49 Pentru repere biografice generale: К.А. Поглубко, О революционной деятельности народника 

Н.К. Русселя-Судзиловского в Румынии (вторая половина 70-х годов XIX ст.), în Русско-
румынские и советско-румынские отношения. Сборник статей и сообщений, ред. кол. В.Я 
Гросул, Кишинёв, 1969, p. 181–206; L. Ghelerter, Din viața și activitatea doctorului Nicolae 
Russel (1850-1930), în Din istoria medicinii romînești și universale, sub îngrijirea prof. V.L. Bologa, 
București, 1962, p. 351–377; Ronald Hayashida, David Kittelson, Odyssey of Nicholas Russell, în „ 
Hawaiian Journal of HistoryI”, 11 (1977), p. 110–124.

50 Татьяна Сычева, Дон Кихот революции, în „Могилёвская правда”, 17 декабря 2010.
51 Călin Cotoi, Inventing the Social in Romania, 1848-1914. Networks and Laboratories of Knowledge, 

Leiden, 2021, p. 66–90.
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determinată atât de situația tensionată din mediul emigrației ruse din Anglia și El-
veția, cât și (sau poate mai ales) de profilul său psihologic, care îl încuraja să caute 
mereu noi experiențe și provocări politice52, despre ceilalți emigranți notorii, amintiți 
mai sus, știm că au ajuns în România trimiși de cercurile din care făceau parte pentru 
a se ocupa de organizarea transporturilor de literatură. Alături de cazurile notorii ale 
lui G.F. Zdanovici și N.G. Kuliabko-Korețkii, responsabili un timp pentru ruta sudi-
că a transportului de carte, despre ale căror călătorii în România în prima jumătate 
a anilor 1870 avem informații destul de bogate în scrieri memorialistice, corespon-
dență și rapoarte ale poliției, au mai existat și altele relativ bine documentate53, sau 
și unele despre care se poate vorbi fără o certitudine deplină. În acest sens, ar trebui 
amintită, de pildă, o posibilă trecere a lui V. Plehanov prin România, mai exact prin 
Dobrogea, la începutul anului 1880, unde ar fi locuit timp de câteva săptămâni în 
colonia narodnicistă de lângă Tulcea54, întâlnindu-se nu doar cu emigranții ruși aflați 
acolo, ci și cu socialiști români55.

Interesul narodnicilor pentru crearea câtorva colonii de emigranți în România 
a fost determinat, așadar, mai ales de necesitatea asigurării unui flux continuu al 
transportului de literatură între Occident și Rusia. Așa cum demonstra și experi-
ența micii colonii de la Tulcea, ale cărei începuturi datează din anii 1860, eficiența 
rutelor de transport era incomparabil mai mare dacă acestea treceau prin regiuni 
în care persoanele de legătură rămâneau o perioadă mai lungă. Mulți dintre acești 
revoluționari itineranți reușeau chiar să se integreze în comunitățile locale, dezvol-
tând diverse conexiuni, inclusiv cu importanți demnitari, care le ușurau activitățile 
de transportare a literaturii peste graniță, le intermediau procurarea unor pașapoarte 
false pentru tovarăși aflați în trecere prin România, îi protejau de numeroșii agenți ai 
poliției secrete ruse din România. De la cumpăna anilor 1870-1880 este foarte bine 
documentat cazul doctorului P. Alexandrov, amintit deja, ale cărui relații cuprindeau 
nu doar diverși demnitari locali din Dobrogea56, ci și importanți oameni politici de 
la București57. Prin intermediul unuia dintre aceștia, influentul membru al partidului 
liberal Constantin A. Rosetti, care cunoștea din experiența proprie importanța cone-
xiunilor politice și sociale în emigrație58, Alexandrov a reușit, printre altele, să obțină 
dreptul de a practica medicina în România59, devenind, în scurt timp, unul dintre cei 
mai cunoscuți medici din regiunea Tulcei60.

52 Поглубко, О революционной деятельности народника Н.К. Русселя-Судзиловского в Румынии, 
p. 183.

53 Haupt, Revoluționari ruși în Romînia, p. 205–207.
54 Ibidem, p. 204.
55 Гросул, Международные связи российской политической эмиграции, p. 277.
56 Аксельрод, Пережитое и передуманное, p. 311–313; Аптекман, Общество «Земля и Воля», p. 64.
57 Гросул, Международные связи российской политической эмиграции, p. 344–345.
58 Vasile Netea, C.A. Rosetti, București, 1970; C.A. Rosetti, Corespondență, ediție îngrijită, prefațată, 

note și comentarii de Marin Bucur, București, 1980.
59 Гросул, Международные связи российской политической эмиграции, p. 345.
60 Аксельрод, Пережитое и передуманное, p. 312–313.
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Dintre emigranții ruși ajunși în România în perioada „mersurilor în popor”, care 
au contribuit decisiv la crearea coloniilor narodniciste din mai multe orașe trebuie 
amintiți, mai ales, Nicolae Zubcu-Codreanu și Constantin Dobrogeanu-Gherea.

Cunoscător al limbii române și posesor al unor acte de studiu incomplete de 
la Academia de Medicină și Chirurgie din Sankt-Petersburg, N. Zubcu-Codreanu a 
reușit relativ ușor să se adapteze la viața din România, chiar dacă dificultățile mate-
riale îl vor însoți până la moartea prematură, în ultima zi a anului 1878. După ce a 
petrecut câteva luni la Iași, narodnicul cu origini basarabene s-a stabilit la București, 
cu scopul declarat de a-și continua studiile de medicină61. Nu s-a lăsat descumpănit 
de obstacolele birocratice apărute în calea echivalării complete a actelor sale de stu-
diu din Rusia62 și, după ce i-a fost respinsă cererea de a se înscrie la Facultatea de 
Medicină ca aspirant la „doctoratul în medicină”, a reușit să obțină, în toamna anului 
1875, înmatricularea ca aspirant în anul V la „licența în medicină”63. Corespondența 
bogată purtată de către Zubcu-Codreanu cu diverși narodnici ruși în anii 1875-1878 
reprezintă o sursă foarte importantă pentru înțelegerea modului în care se constituiau 
și funcționau rețelele de emigranți, precum și privitoare la strategiile și mecanismele 
de interacțiune cu societățile gazdă64. În acest sens, deosebit de interesantă este o 
lungă scrisoare de la sfârșitul lunii august 1875, adresată de Zubcu-Codreanu lui 
Sudzilovski, aflat la acea vreme la Geneva65.

Răspunzând amicului său, dornic de a afla mai multe despre „legile medicale” 
și „situația materială” a medicilor din România, Zubcu-Codreanu prezenta, punct cu 
punct, informațiile pe care și le procurase de curând. Printre alte, Sudzilovski afla că 
diplomele de doctor de la universitățile elvețiene pot fi echivalate cu ușurință în Ro-
mânia, dreptul de practică fiind recunoscut după susținerea a patru examene, în limbile 
română, franceză sau germană66. În schimb, în cazul echivalării actelor de studii rusești 
procedura era mai complicată și de durată. Chiar dacă prin legislația românească de 
la acea vreme persoanele fără cetățenie nu puteau ocupa posturi de medici în instituții 
civile sau militare, în realitate au existat și destule excepții, pe care Zubcu-Codreanu 
le atribuia „protecției” din partea unor persoane influente, așa cum era și inspectorul 
sanitar militar, Carol Davila, el însuși având origini străine67. Intuind parcă intențiile 
lui Sudzilovski, Zubcu-Codreanu îl întreba direct, în încheierea epistolei sale, dacă nu 
„avea cumva de gând să aleagă România ca loc de domiciliere, pentru un timp oare-

61 Negre, Precizări în legătură cu viața și activitatea lui Nicolae Zubcu-Codereanu, p. 423.
62 Este vorba de refuzul Ministerului Instrucțiunii Publice și a Facultății de Medicină din București de 

a echivala diploma sa de studiu de la Seminarul Teologic din Chișinău cu bacalaureatul românesc.
63 Stelian Neagoe, Nicolae Codrean, București, 1970, p. 11.
64 Pentru o discuție metodologică și o prezentare a rețelelor social-democrate din România, Rusia 

și Elveția în jurul anului 1900: Laura Polexe, Netzwerke und Freundschaft. Sozialdemokraten in 
Rumänien, Russland und der Schweiz an der Schwelle zum 20. Jahrhundert, Göttingen, 2011.

65 Documente privind istoria Romîniei. Războiul pentru Independență, doc. nr. 290, p. 477–479. 
66 Ibidem, doc. nr. 290, p. 477.
67 Ibidem, doc. nr. 290, p. 478. Carlo d’Avila s-a născut la Parma în 1828. A studiat în Franța și 

Germania, iar înainte de a se stabili în Valahia (1853) a fost supus francez.
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care?”, asigurându-l, dinainte, că „nu există niciun fel de motive pentru a se teme de 
extrădarea către Rusia, dacă te ții cuminte și nu te amesteci în politică”68.

Se pare că anume această scrisoare a reprezentat pentru Sudzilovski încurajarea 
mult așteptată pentru a se stabili în România. Fără a-și informa prietenii apropiați 
din cercul „Vpered”, care mult timp nici nu au știut măcar unde se află69, la începutul 
lunii octombrie 1875, Sudzilovski a sosit la București, unde, după ce i-a fost anali-
zat dosarul cu actele de studii din Rusia70, a fost acceptat în anul V al Facultății de 
Medicină71. În iunie 1877, avea să-şi susțină doctoratul în medicină cu o teză despre 
„Metoda antiseptică în chirurgie”, obținând, totodată și dreptul de a profesa în Ro-
mânia72. În anii 1877-1878 el a lucrat în diferite spitale din sudul României, pentru a 
se stabil în 1879, împreună cu familia, la Iași, unde va deschide o mică clinică pentru 
tratamentul bolilor „chirurgicale și sifilitice”73. De altfel, medicina a fost domeniul 
vizat și de alți membri ai coloniei narodniciste din România. Zubcu-Codreanu a în-
curajat și alți basarabeni pe care i-a cunoscut în timpul studiilor din Rusia sau prin 
rețelele care se ocupau cu transportul de literatură să se stabilească în România și 
să urmeze medicina74. La rândul său, Sudzilovski era abordat de către tovarăși de-ai 
săi, inclusiv de unii care ajunseseră în America, dar doreau să revină în Europa75, cu 
privire la posibilitatea de a face carieră în România76.

„De acum înainte să-mi scrieți românește”
În România emigranții narodnici nu au avut însă, neapărat, experiențe mai bune 

decât confrații lor care se aflau la vremea respectivă în țări din vestul Europei, sau 
decât cei care luaseră decizia de a pleca peste Ocean. Dimpotrivă, la provocările co-
tidiene cărora aceștia trebuiau să le facă față în mod obișnuit în Elveția, Anglia, Fran-
ța sau Statele Unite, în România se adăugau multe altele. Este adevărat că în Româ-
nia străinii se bucurau, prin Constituția de la 1866, de drepturi asemănătoare cu cele 

68 Ibidem, doc. nr. 290, p. 479; doc. nr. 296, p. 484; doc. nr. 299, p. 487.
69 Поглубко, О революционной деятельности народника Н.К. Русселя-Судзиловского, p. 183.
70 Un atestat de absolvire a gimnaziului din Mogilev; un certificat din ianuarie 1874 eliberat de 

Universitatea Imperială Sf. Vladimir din Kiev, în care se menționa că în anii 1869–1873/74 a urmat 
cursurile Facultății de Medicină, absolvind zece semestre.

71 Ghelerter, Din viața și activitatea doctorului Nicolae Russel, p. 355–356.
72 Ibidem, p. 358–361.
73 Ibidem, p. 364.
74 Documente privind istoria Romîniei. Războiul pentru Independență, doc. nr. 442, p. 644–645.
75 Pentru emigranții narodnici din Statele Unite la 1877/1878: Гросул, Международные связи 

российской политической эмиграции, p. 246. La sfârșitul lunii decembrie 1878, proaspăt revenit 
în Europa, Isaak Ia. Pavlovskii îi scria lui Sudzilovski că „În America există un doctor Popov, care 
este căsătorit și are doi copii. Acest om se află de câțiva ani într-o mizerie groaznică. S-a bucurat 
mult când a aflat că Ivanovskii [P. Alexandrov] se află în România și m-a rugat să-l întreb (ei sunt 
colegi de universitate) dacă acesta nu poate să găsească un loc de doctor în România. El va fi de 
acord cu condițiile cele mai modeste, căci în America îi vine foarte greu” (Documente privind istoria 
Romîniei. Războiul pentru Independență, doc. nr. 376, p. 582).

76 Documente privind istoria Romîniei. Războiul pentru Independență, doc. nr. 620, p. 785–786
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garantate în multe state europene77. Totuși, aplicarea întocmai a acestora rămânea de 
foarte multe ori la latitudinea funcționarilor, fapt care lăsa loc liber unor abuzuri de 
ordin administrativ. În afară de incertitudinile legate de statutul legal, emigranții se 
loveau în permanență de bariera lingvistică, în pofida faptului că folosirea limbilor 
străine importante, mai ales a francezei, era o obișnuință pentru elita locală, ei tre-
buiau să facă față unor limitări de ordin material mult mai mari decât în alte țări cu 
colonii narodniciste și, nu în ultimul rând, să fie mereu atenți la numeroșii agenți ai 
poliției secrete ruse, care acționau aproape nestingherit pe teritoriul României.

Despre dificultățile lingvistice ale emigranților în România există foarte multe 
relatări în literatura memorialistică și în corespondență. N.G. Kuliabko-Korețkii, a 
cărui călătorie în România în 1875 a fost menționată deja, a considerat, de pildă, ne-
cesar să rețină în Из давних лет amănunte mai degrabă anecdotice despre o plimba-
re a sa cu trăsura prin București, în căutarea adresei la care locuia Zubcu-Codreanu:

„Deoarece nu cunoșteam limba română, am pregătit un bilețel cu adresa lui Zub-
kov: strada Biserica Măgureanu, nr. 13, și, ieșind din tren, i-am înmânat acest bilețel 
unui birjar, care conducea un luxos faeton tras de doi cai. Birjarul m-a dus prin tot 
orașul până la marginea sa dinspre nord-est, unde s-a oprit, pe o stradă largă nepie-
truită, acoperită complet cu iarbă, și a început să-mi explice ceva pe românește […]. 
După mai multe încercări de a mă face înțeles birjarului în germană sau franceză, am 
auzit deodată din gura lui un grai curat rusesc: «Dar poate dumneavoastră, domnule, 
vorbiți rusește?» 78. Atunci am aflat de la el că strada unde m-a adus se numește stra-
da Schitu Măgureanu, deci a mănăstirii Măgureanu, iar o stradă cu numele Biserica 
Măgureanu, adică a bisericii Măgureanu, nu ar exista în București” 79.

De bariera lingvistică din primele luni petrecute în România își va aduce aminte 
după multă vreme și Constantin Dobrogeanu-Gherea. Ajuns la Iași, cel care se pre-
zenta încă Solomon Katz, a trebuit să se înțeleagă mai mult prin gesturi sau într-un 
„ciudat volapük” cu persoanele cu care interacționa, inclusiv cu încă adolescenta Sofia 
Parcevski, cea care îi va deveni curând soție devotată, ea însăși aparținând unei fami-
lii provenind din polonezi stabiliți în Moldova80. Și nu doar emigranții care au ajuns 
în România fără să cunoască limba locului și-au simțit limitate posibilitățile de a se 
adapta la noul mediu, ci și cei care erau obișnuiți cu limba română din familie. Potrivit 
propriilor mărturii, pe Nicolae Zubcu-Codreanu îl supăra foarte mult faptul că nu cu-
noștea suficient de bine limba română literară și că „trebuia să învingă unele dificultăți 
de ordin pur lingvistic” pentru a putea citi ziarele și cărțile pe care și le procura81.

77 Potrivit art. 11 din Constituția de la 1866, „toţi străinii aflători pe pământul României” se bucurau 
de „protecțiunea dată de legi persoanelor și averilor în genere”. Printre drepturile generale garantate 
locuitorilor se numărau „libertatea conștiinței”, „libertatea presei“, „libertatea întrunirilor”.

78 Până la Primul Război Mondial, foarte mulți birjari din orașele din România, în special din Iași, 
Galați și București, erau ruși din secta scopiților.

79 Кулябко-Корецкий, Из давних лет, p. 154.
80 Ornea, Viața lui Dobrogeanu-Gherea, p. 104–105; Gh. [Georges] Haupt, Începutul activității 

revoluționare a lui C. Dobrogeanu-Gherea, în „Studii. Revistă de istorie”, 10, 1957, nr. 3, p. 78.
81 Documente privind istoria Romîniei. Războiul pentru Independență, doc. nr. 401, p. 608.
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Problemele de comunicare agravau și mai mult situația materială a emigranților. 
Se știe că unii dintre ei au putut folosi la început pentru acoperirea costurilor de viață, 
incomparabil mai mari decât cele pe care și le-au imaginat, bani din fondurile puse 
la dispoziție de cercurile narodniciste din care făceau parte. În perioade de agitație 
maximă însă, când deplasările revoluționarilor erau urmărite cu mare atenție de către 
agenții poliției secrete țariste, așa cum au fost și anii 1874-1878, banii ajungeau cu 
mare dificultate în România. Dobrogeanu-Gherea, până să fi pus la punct, la sfârșitul 
anului 1877, cu un pașaport american pe numele Robert Jenks, o afacere cu spălătorii 
pentru trupele rusești cantonate în România82, a dus la Iași, suprapopulat la acea vre-
me de imigranți, în special polonezi, o „viață în sărăcie”, trăind un timp din puținii 
bani pe care îi primea ocazional din Rusia de la fratele său mai mare sau pe care îi 
câștiga ca zilier83. Într-o scrisoare nedatată, probabil de la sfârșitul anului 1876, ex-
pediată lui Sudzilovski din Iași, Katz își deplângea condiția de a trăi doar pe datorie: 
„N-am în buzunar mai mult de 30 centime, la băcănie suntem datori șase franci, și 
mai mult nu ne mai dau pe datorie”84. Chiar și unii dintre nou-veniții care aveau o 
situație materială mai bună apelau frecvent la împrumuturi de la alți camarazi, sau de 
la intelectuali români care simpatizau cu ideile de stânga. Corespondența consistentă 
a lui Nicolae Zubcu-Codreanu85, care a ocupat în anii 1876-1878 posturi în diverse 
spitale secundare, oferă și ea exemple numeroase pentru limitările materiale cu care 
s-au confruntat emigranții narodnici ruși în primii ani ai aflării în România.

Alături de problemele de adaptare la realitățile românești, dorința unor narodnici 
de a rămâne în România era în permanență chestionată și de pericolul de a fi seches-
trați și transferați oricând în Rusia de către agenții temutei Secții III. De altfel, presa 
conservatoare și diverși oameni politici ruși au întreținut constant o presiune asupra 
României pentru a împiedica tranzitarea sau așezarea aici a emigranților politici ruși, 
revenind constant cu solicitări de extrădare a celor identificați. La 1866, într-o vreme la 
care emigranții ruși abia începeau să exploreze „ruta românească”, M. Katkov publica 
în „Московские ведомости” un articol acuzator la adresa tânărului stat de la granița 
de sud-vest a Imperiului, în care cerea imperativ împiedicarea transformării acestuia 
„într-un cuib al revoluției mondiale, care ar submina de acolo Rusia vecină”86. Un 
deceniu mai târziu astfel de opinii deveniseră, de altfel, o obișnuință pentru presa rusă.

Consulii ruși din România primeau constant instrucțiuni de a-i monitoriza pe emi-
granți și de a-i asista pe agenții poliției secrete în identificarea și prinderea acestora. 
Grație răspunsului din noiembrie 1880 a consulului de Tulcea la o circulară a Depar-

82 Ornea, Viața lui Dobrogeanu-Gherea, p. 122–124.
83 După manuscrisul Воспоминания г. Костики Добруджану Геря (Каца) о первых годах его 

эмиграции и знакомстве с Хр. Ботевым, păstrat la Biblioteca Academiei Române, Cabinetul de 
manuscrise – Carte rară, A – 1586. A se vedea și Ornea, Viața lui Dobrogeanu-Gherea, p. 60–72.

84 C. Dobrogeanu-Gherea. Corespondență, ediție, studiu introductiv și note de Ion Ardeleanu și Nicolae 
Sorin, București, 1972, p. 66.

85 Documente privind istoria Romîniei. Războiul pentru Independență, doc. nr. 261, p. 444 și urm.
86 Apud В.Н. Виноградов, Очерки общественно-политической мысли в Румынии. Вторая 

половина XIX – начало XX в., Москва, 1975, p. 186.
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tamentului asiatic al Ministerului de Externe, cunoaștem, de fapt, și numele adevărate 
ale multor emigranți ruși prezenți la acea vreme în România, în special în localitățile de 
la Gurile Dunării87, nume care, în corespondența narodnicistă se ascundeau, de foarte 
multe ori, sub diverse pseudonime. Chiar dacă emigranții înșiși aveau la îndemână o 
rețea prin care se puteau informa din timp cu privire la activitatea agenților ruși88, pri-
mind deseori informații inclusiv de la importanți demnitari români, așa cum a fost și 
cazul lui Radu Mihai, prefect al poliției Bucureștiului89, deseori inevitabilul contact cu 
mașinăria țaristă de represiune nu putea fi evitat. În acest sens, arestarea lui Constantin 
Dobrogeanu-Gherea la Galați la sfârșitul lunii octombrie 1878 și transferarea ilegală a 
sa în Rusia este, de departe, exemplul cel mai cunoscut90.

În ciuda dificultăților amintite, de la mijlocul anilor 1870 numărul narodnici-
lor din România a crescut constant. Dacă în perioada anterioară cazurile de rămâ-
nere aici pentru perioade lungi erau foarte rare, cu excepția Dobrogei, acum tonul 
era dat de emigranții care luau în calcul șederi de lungă durată. La doar câteva luni 
după ce ajunsese la Iași, S. Katz îi scria lui N. Sudzilovski că are de gând să se sta-
bilească în România91. Ultimul, la rândul său, prin răceala afișată cu care interacți-
ona cu foștii săi tovarăși din emigrația londoneză, le comunica de fapt intenția de 
a se rupe de mișcarea narodnicistă și de a căuta provocări politice în alte părți92. În 
anii 1878–1881 atât Solomon Katz cât și Nikolai Sudzilovski, deveniți între timp 
Costică/Constantin Dobrogeanu93, respectiv Nicholas/Nicolae Russel94, au pus mai 
mult umărul la „treaba politică românească” decât la activități ale narodnicismului 
rus95. Prin implicarea lor, micile cercuri socialiste de la Iași și București au început 
să-și coordoneze tot mai mult acțiunile96, inițiind și câteva publicații de stânga97, 
care, prin articole ce îmbinau elemente din doctrinele narodniciste, în special din 
bakunism și lavrovism, și diverse curente socialiste europene98, nu au trecut neob-
servate99. Alături de încercările de a pune bazele unei prese socialiste, foștii narod-

87 Haupt, Revoluționari ruși în Romînia, p. 203–204.
88 C. Dobrogeanu-Gherea. Corespondență, p. 69, 77.
89 Arbure, În exil, p. 402–409.
90 Ornea, Viața lui Dobrogeanu-Gherea, p. 127–131.
91 C. Dobrogeanu-Gherea. Corespondență, p. 62.
92 Documente privind istoria Romîniei. Războiul pentru Independență, doc. nr. 312, p. 498–499.
93 De la mijlocul anilor 1880 a început să semneze și cu numele Gherea, sau Dobrogeanu-Gherea 

(Ornea, Viața lui Dobrogeanu-Gherea, p. 27–35).
94 Ghelerter, Din viața și activitatea doctorului Nicolae Russel, p. 358–359.
95 Ornea, Viața lui Dobrogeanu-Gherea, p. 206.
96 C. Dobrogeanu-Gherea. Corespondență, p. 77–78.
97 „Socialistul” (1877), „Besarabia” (1879), „România viitoare” (1880), „Înainte” (1880) (Presa 

muncitorească și socialistă din România, vol. I (1865-1900), partea I (1865-1889), redactor 
responsabil Ion Popescu-Puțuri, București, 1964, p. 34–78).

98 Виноградов, Очерки общественно-политической мысли в Румынии, p. 250–251; Michael Kitch, 
Constantin Dobrogeanu-Gherea and Rumanian Marxism, în „The Slavonic and East European 
Review, 55, no. 1 (Jan., 1977), p. 70–71.

99 Аксельрод, Пережитое и передуманное, p. 371.



574

nici publicau, în limba română, diverse broșuri de popularizare a ideilor de stânga 
și inițiau o serie de prelegeri publice. Pentru a-și încuraja tovarășii de idei, Russel 
însuși publica broșura Un studiu psychiatric urmat de câteva comentarii asupra 
ideilor sănătoase100 și organiza într-o cafenea foarte frecventată din Iași101 o serie 
de conferințe de popularizare102.

În corespondența purtată cu alți emigranți sau intelectuali români, precum și în tex-
tele publicate la sfârșitul anilor 1870 – începutul anilor 1880, atât Dobrogeanu-Gherea 
cât și Russel accentuau, câteodată chiar cu o insistență nedisimulată, identificarea nu 
doar cu mișcarea românească de stânga, ci și cu România ca țară. De pildă, în broșura 
Un studiu psychiatric, gândită de Nicolae Russel și ca o invitație la o polemică publică 
la adresa influentului ziar liberal „Voința națională” despre starea și rostul studențimii 
române, proaspătul doctor ieșean vorbea despre „junimea noastră [românească]”103.

În discuția privind îndepărtarea de către unii emigranți ruși de mișcarea narodni-
cistă rusă și asumarea României ca spațiu de identificare politică și culturală proprie 
un loc aparte ocupă cazurile lui Nicolae Zubcu-Codreanu și Zamfir Ralli-Arbore. 
Atât la Zubcu-Codreanu, ale cărui calități intelectuale nu au trecut neobservate de 
către contemporani, cât și la Ralli-Arbore, referirea la România și români apare, încă 
de la început, nu doar în contextul experimentului narodnicist, ci și ca patrie asumată 
în sens etnic și cultural. La un moment dat, în metamorfoză identitară a celor doi, 
Rusia devine chiar un spațiu inevitabil al alterității.

Nu este exclus ca în aprilie 1877, când îi comunica prietenului său intim că nu-și 
va mai redacta scrisorile către el în limba rusă, „poftindu-l” și pe acesta să-i scrie „de 
acum înainte românește”104, invitație căreia Russel îi va da de altfel foarte curând curs105, 
Zubcu-Codreanu să fi avut în minte nu doar intenția de a-l încuraja pe bunul să prieten 
să folosească limba română pentru a-i facilita astfel contactele cu bolnavii cu care inte-
racționa zilnic, ci de a-și anunța hotărârea de a îmbrățișa pe deplin identitatea române-
ască. Transformarea identitară a fostului militant narodnic rus, „un rus pur-sânge după 
educație”106, a fost și mai clar exprimată într-o altă epistolă, trimisă o lună mai târziu lui 
Dobrogeanu-Gherea, în care, sub impresia produsă de războiul cu Turcia, își împărtășea 
„gândurile” și „neliniștirile” privind „datoria ce trebuie acum îndeplinită”: „M-am gân-
dit și eu, neapărat, despre ceea ce trebuie să fac în împrejurările de față ale țării noastre; 
în ce chip să mă arăt că sunt vrednic de un adevărat fiu al națiunii române”107.

100 Iassy [Iași]: Tipo-Litografia Buciumului Român, 1880.
101 Meissner.
102 Ornea, Viața lui Dobrogeanu-Gherea, p. 205.
103 A se vedea și Adi Dohotaru, Socialiștii. O moștenire, Chișinău, 2019, p. 198–200.
104 Documente privind istoria Romîniei. Războiul pentru Independență, doc. nr. 324, p. 523.
105 N. Sudzilovski a însușit destul de repede limba română, reușind în câțiva ani să redacteze singur 

articolele pe care le va publica în presa de stânga din România (Аксельрод, Пережитое и 
передуманное, p. 371).

106 Ibidem.
107 Documente privind istoria Romîniei. Războiul pentru Independență, doc. nr. 328, p. 529.
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O opoziție mult mai clară față de fosta identitate rusească era exprimată de către 
Ralli-Arbore. Astfel, În exil, acesta își va justifica gestul de a părăsi pentru totdeauna 
mișcarea narodnicistă prin faptul că orice efort și sacrificiu al narodnicilor era sortit 
eșecului, de vreme ce „absolutismul asiatic secular paralizase în Rusia orice sentiment 
de civism în pătura cultă a societății”108. Această lipsă de civism ar și explica, potrivit 
lui Ralli-Arbore, faptul că, exceptând câteva nume sonore de „origine pur rusească”, ca 
Herzen sau Bakunin, majoritatea activiștilor narodnici importanți au aparținut altor gru-
puri etnice109. Drept urmare, continua fostul secretar al lui Bakunin, „a scrie și a tipări 
pentru publicul voiager prin Europa, a răspândi cărți și broșuri printre rușii care petrec 
pe la băi și Paris – era o ocupație care nu-mi surâdea deloc. Mă hotărâi dar să mă retrag 
din mișcarea revoluționară din Imperiul rus și să mă stabilesc în patria-mumă”110.

Pentru descoperirea și asumarea de către cei doi narodnici ruși de origine etnică 
română a noii identități este deosebit de relevantă chiar o parte a corespondenței dintre 
ei. Într-o scrisoare din februarie 1876, Zubcu-Codreanu îi atrăgea atenția lui Ralli-Ar-
bore asupra „datoriei” pe care au aveau intelectualii de stânga din Imperiul rus față de 
„cei peste un milion de români din Basarabia”: „Un român ca tine a scris o mulțime 
de broșuri pentru poporul rus, editezi un ziar pentru poporul rus111, ai scris cărți groase 
în limba rusă, dar nimic, absolut nimic pentru românii din Basarabia. Singură Хитрая 
Механика112, scrisă de un român, a avut zeci de ediții și s-a distribuit în zeci de mii de 
exemplare. Nu crezi oare că suntem culpabili de a fi uitat poporul nostru?! Nu crezi 
oare că împinși de a dărâma imperiul rus, am pierdut din vedere și nu ne ocupăm deloc 
pentru a pregăti pe românii din Basarabia de a se folosi de izbânda noastră”113.

În loc de epilog
În scrierea autobiografică Пережитое и передуманное, invocată deja, Pavel 

Axelrod își amintea de un incident care a avut loc la Iași la începutul lui martie 
1881. Revenit în fosta capitală a Moldovei în vara anului 1879, unde intenționa să-
și „aranjeze familia”, aflată de mai multă vreme aici, și să pună la cale transporturi 
de publicații către Rusia a organizației „Cernâi Peredel”114, „profesorul Liebich” a 
trebuit să rămână o perioadă mai lungă, fiind implicat și în activitățile socialiștilor 
locali. Imediat după asasinarea țarului Alexandru II, grupul socialist din Iași a dorit 
să organizeze o adunare într-o sală închiriată din timp, cu intenția declarată de a 

108 Arbure, În exil, p. 144.
109 Ibidem, p. 144–145.
110 Ibidem, p. 386.
111 Ziarul „Rabotnik”. A apărut la Geneva din ianuarie 1875 până în martie 1876.
112 Хитрая Механика. Правдивый рассказ откуда и куда идутъ мужицкія денежки. Broșură 

narodnicistă, apărută începând din 1874 în mai multe ediții și cu diferite titluri, despre modul de 
funcționare a impozitelor în Rusia, avându-l ca autor pe „Andrei Ivanov”. Numele adevărat al 
autorului a fost Vasilii E. Varzar (1851-1940), discipol al lui P. Lavrov și viitor statistician sovietic, 
care avea ascendență moldovenească.

113 Arbure, În exil, p. 219.
114 Аксельрод, Пережитое и передуманное, p. 369–373.
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aniversa un deceniu de la Comuna din Paris115. Deoarece autoritățile locale din Iași 
au decis însă, în urma unei intervenții a ministrului rus din România, să suspende 
adunarea respectivă, unii invitați s-au adunat la locuința lui Nicolae Russel, unde, 
o parte dintre ei, au fost arestați de către poliția română116. Au urmat percheziții la 
domiciliile multor activiști socialiști, inclusiv din alte orașe.

Aniversarea de către socialiștii din Iași a unui deceniu de la Comuna din Paris, 
sau marcarea de fapt a asasinării țarului Alexandru II, reflectată pe larg în presa ro-
mânească, a reprezentat un moment de cotitură în istoria emigrației politice ruse din 
România, moment asupra căruia vor reveni mereu și protagoniștii înșiși, cu interpre-
tări și evaluări deseori contradictorii. Aducându-și peste ani aminte de respectivul 
eveniment, Ralli-Arbore a ținut să puncteze răspunderea personală pe care ar fi avu-
t-o Russel pentru represiunile, care au urmat: „Arestările acestea au avut loc din vina 
lui Sudzilovski, care, aflându-se pe atunci în Iași, entuziasmat fiind de asasinarea lui 
Alexandru II, mi-a trimis mie, care ocupam la vremea respectivă un post de redactor 
la ziarul oficial românesc Roumanie, o telegramă prin care mă ruga să-l întreb pe 
ministrul de Interne, dacă nu s-ar putea organiza, cu ocazia asasinării lui Alexandru 
II, un miting cu drapele roșii. Fără a aștepta răspunsul, el a organizat totuși mitingul, 
adunând vreo 200 sute de oameni diferiți, printre care nu mai puțin de o treime erau 
spioni ruși. Știrile despre adunare, la fel ca și despre telegramă, au ajuns la legația 
rusă și a fost declanșată o întreagă poveste, în urma căreia Sudzilovski a fost obligat 
să părăsească România, iar eu m-am pricopsit cu mai multe neplăceri”117.

Chiar dacă aprecierile personale ale lui Ralli-Arbore pot conține și o mare doză de 
părtinire, știut fiind că între el și Russel relațiile nu erau dintre cele mai bune, cei doi 
vorbindu-și încă de pe la 1879 mai mult „la persoana a treia”118, cert rămâne faptul că 
incidentul a oferit Rusiei pretextul necesar pentru a relua, și cu mai multă insistență, 
solicitările adresate autorităților române pentru predarea „anarhiștilor” ruși activi în 
România, sau cel puțin expulzarea acestora din țară, așa cum procedase Franța la înce-
putul anului 1880 cu Lev N. Hartman119 și cu alți anarhiști ruși120. În timp ce emigranții 
ruși erau deținuți într-o închisoare din Iași, beneficiind, este adevărat, de un tratament 
rezervat mai degrabă unor somități decât unor prezumtivi criminali căutați de poliția 
rusă121, guvernul român negocia condițiile expulzării din România a celor mai activi, 
în discuție fiind și recunoașterea, la schimb, de către Imperiul rus a statutului de regat. 
Deoarece potrivit legislației românești de la acea vreme străinii nu puteau fi expulzați 

115 Ornea, Viața lui Dobrogeanu-Gherea, p. 207.
116 Ibidem.
117 Воспоминания Замфира Конт. Арбаре-Ралли о Судзиловском, Зубку-Кодряну, Ботеве, 

Нечаеве, П. и Л. Каравеловым. Ralli-Arbore amintește și de percheziții desfășurate la domiciliul 
său din București, în urma cărora au fost extrase mai multe documente privitoare la activitatea 
cercurilor de stânga din România.

118 Documente privind istoria Romîniei. Războiul pentru Independență, doc. nr. 384, p. 588–589.
119 Гросул, Международные связи российской политической эмиграции, p. 251–252.
120 Л. Гольденберг, Воспоминания (Продолжение), în „Каторга и ссылка”, 5, kn. 12 (1924), p. 116.
121 Аксельрод, Пережитое и передуманное, p. 375–378.
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din România pe motive politice, guvernul de la București a inițiat în regim de urgență 
o lege specială122, promulgată în data de 6/18 aprilie 1881, care, la articolul 1, preve-
dea că străinii care locuiesc în România pot fi expulzați, printr-o decizie a Consiliului 
de Miniștri, în cazul în care, „prin purtare” ar „compromite siguranța interioară sau 
exterioară a statului, sau ar tulbura liniștea publică, sau ar lua parte la lucrări având 
de obiect răsturnarea ordinii publice sau sociale în țară sau în străinătate”123. Imediat 
după publicarea legii amintite în „Monitorul Oficial”, guvernul român a decis să dea 
satisfacție parțială solicitărilor Rusiei și să deporteze din țară, prin Turcia, un mic grup 
de emigranți, dintre care cei mai cunoscuți erau Russel, Axelrod și Lazar B. Golden-
berg124. Ultimul ajunsese de scurtă vreme în România la invitația lui Russel pentru a se 
ocupa de tipografia socialiștilor din Iași125.

Dacă emigranții expulzați în 1881 au fost obligați să-și caute norocul în alte țări 
(Sudzilovski însuși a locuit până la moartea sa, în 1930, în Turcia, Bulgaria, Grecia, 
Franța, Belgia, Statele Unite, Hawai, Japonia, Filipine, China), mulți dintre foștii 
narodnici ruși au reușit să prindă rădăcini în România, „topindu-se” treptat în mediul 
politic și cultural românesc. Dintre aceștia, se desprind, fără îndoială, figurile lui 
Zamfir Ralli-Arbore și Constantin Dobrogeanu-Gherea.

Dobrogeanu-Gherea, numit peste ani de Axelrod „emigrantul rus românizat”126, 
prin publicistica sa a reușit nu doar să trezească și să mențină interesul unei părți a 
publicului educat din România pentru ideologiile de stânga, ci să se propulseze printre 
cei mai influenți intelectuali români din epocă. Deloc întâmplător, polemica sa de presă 
de la începutul anilor 1890 cu Titu Maiorescu, unul dintre cei mai influenți oameni de 
cultură și politicieni români din epocă, privind căile de dezvoltare ale României, este 
așezată printre cele mai importante controverse intelectuale de până la Primul Război 
Mondial. Despre dimensiunea intelectuală a lui Dobrogeanu-Gherea vorbește și recu-
noașterea care îi va veni în timp și dinspre alte figuri dominante ale spațiului public 
românesc din epocă. Mihail Kogălniceanu, căruia nu-i pot fi atribuite nici un fel de 
simpatii pentru ideile socialiste, a afirmat în timpul dezbaterii în Parlamentul României 
din luna mai 1890 a solicitării de obținere a cetățeniei depuse de către fostul narod-
nic următoarele: „am avut în gândul meu o împământenire, împământenirea celui mai 
mare critic care onorează literatura română, a domnului Gherea”127.

Odată cu obținerea cetățeniei române, cu toată opoziția ministrului rus de la 
acea vreme din România128, lungul drum al lui Constantin Dobrogeanu-Gherea în 
căutarea unei noi patrii găsise și un sfârșit formal.

122 Legea asupra străinilor.
123 Colecțiune de legiuirile României vechi și celei noi, câte s-au promulgat de la 1 ianuarie 1875 până 

la finele anului 1885, de Ioan M. Bujoreanu, volumul III, partea I, București, 1885, p. 754–755.
124 Аксельрод, Пережитое и передуманное, p. 377–380; Гольденберг, Воспоминания, p. 116–118.
125 Гольденберг, Воспоминания, p. 116. În Amintirile lui Goldenberg în loc de Iași apare eronat Galați.
126 Аксельрод, Пережитое и передуманное, p. 314.
127 C. Dobrogeanu-Gherea. Corespondență, VII; Ornea, Viața lui Dobrogeanu-Gherea, p. 25, 30–34.
128 Ornea, Viața lui Dobrogeanu-Gherea, p. 25, 32–33.



578

Revenind, în încheiere, la sintagma „emigrantul rus românizat” folosită de Axel-
rod, ar trebuie să mai punctăm încă o dată că aceasta nu se referea doar la Constantin 
Dobrobeanu-Gherea, sau la Zamfir Ralli-Arbore, ci și la alți narodnici ruși stabiliți în 
România în anii 1870 sau la începutul anilor 1880. Chiar dacă anvergura intelectuală 
și politică a acestora nu a fost nici pe departe comparabilă cu cea a lui Ralli-Arbore 
și Dobrogeanu-Gherea, unii dintre ei au lăsat urme în istoria intelectuală a României, 
ușor de identificat și urmărit. Pentru exemplificare, vom aminti aici doar cazul lui 
Victor Crăsesecu (Viktor Krasiuk). Cu origini în Basarabia și studii la Universitatea 
din Odesa, după un periplu prin Elveția și Statele Unite, acesta s-a stabilit în Româ-
nia, devenind în timp unul dintre reprezentanții importanți ai literaturii poporaniste 
inspirate în parte din narodnicismul rus129.

„IF YOU BEHAVE...”. STRATEGIES AND MODELS OF INTEGRATION 
OF THE RUSSIAN NARODNIK EMIGRES TO ROMANIA DURING THE 1870S

Starting from the 1860s, Romania came to be used by the Russian political emi-
gres for organizing the clandestine transport and smuggling of illegal and political-
ly subversive literature from Western Europe into Russia. During the mid-1870s, a 
number of small colonies of Russian Narodnik political emigres emerged in several 
Romanian cities (e.g., Iași, Bucharest, Ploiești, Galați). These emigres represented 
the dominant currents of Russian Populism, affiliated with Lavrov and Bakunin. The 
most important and prominent Russian emigres who pursued their political activity in 
Romania during the eighth decade of the nineteenth century included, among others, 
the following names: Pavel Axelrod; Nikolai Sudzilovskii (a.k.a. Dr. Russel); Zamfir 
Ralli-Arbore; Nikolai Zubkov (Nicolae Zubcu-Codreanu); Solomon Katz (Constan-
tin Dobrogeanu-Gherea). Some of the Russian Narodniks who had initially reached 
Romania as envoys and emissaries of the political circles which they belonged to gra-
dually integrated into the Romanian host society. Some of them, moreover, became 
prominent and significant public figures and contributed to Romania’s political and 
cultural development. The article discusses the strategies and models of coping with 
and integration into Romanian society chosen by the Russian Narodnik emigres.

Keywords: Russian Narodnik movement; political emigration to Romania; net-
works of emigres; integration strategies and models.
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129 Petre V. Haneș, Istoria literaturii românești, edițiunea III-a, București, 1929, p. 239–241.
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Anatolie LEȘCU

VIAŢA ŞI ACTIVITATEA LUI NICOLAE AGURA

Începutul anului 1917 a schimbat radical evoluția evenimentelor istorice. În 
urma tensiunilor sociale din februarie, la 2 martie 1917, în plin război mondial, Ni-
colae I semnează actul de abdicare, Rusia transformându-se dintr-o monarhie ab-
solutistă într-o republica democratică. Aceste evenimente au marcat profund întreg 
secolul XX, și în mod special Basarabia. În baza curentului democratic venit din 
Petrograd, în regiune s-a redeșteptat mișcarea de eliberare națională, având pe mili-
tari ca forța motrice ale acestui curent inovator. Pe întreaga întindere a frontului ră-
săritean, de la Marea Baltică până la Marea Neagră și Transcaucazia, cât și în spatele 
frontului, peste tot, unde erau militari basarabeni, se înființau comitetele ostășești și 
a ofițerilor moldoveni care cereau insistent autonomia Basarabiei. Un rol hotărâtor în 
oficializarea acestor deziderate a avut Congresul Ostașilor Moldoveni. În realizarea 
deciziilor Congresului Ostașilor Moldoveni a început procesul constituirii Sfatului 
Țării, organ politic suprem a Basarabiei, care la 21 noiembrie 1917 și-a început ac-
tivitatea prin asumarea puterii politice supreme în ținut. La 8 decembrie 1917 a fost 
creat organul executiv a Sfatului Țării – Consiliul Directorilor Generali (guvernul), 
în cadrul căruia la funcția de Director general de Război și Marină a fost numit un 
militar de carieră, căpitanul (maior) Teodosie Cojocaru. Sarcina principală, care stă-
tea în fața Directoratului era crearea cât mai urgentă a armatei regulate, puse în ser-
viciul Sfatului Țării. Pentru realizarea acestui obiectiv, armata avea nevoie, în primul 
rând, de organe viabile de conducere, capabile să activeze eficient în condițiile unei 
situații politice interne și externe foarte încordate – Directoratul General de Război 
și Marină și Marele Stat Major. Reieșind din practica existentă din armata rusă, îm-
bogățită de experiența Primului război mondial , Directoratul era să fie transformat 
într-un organ politic, pe când Marele Stat Major își asuma conducerea operativă a 
trupelor în curs de înființare. Directoratul structural era compus din trei componente 
– Directoratul propriu-zis, Marele Stat Major, Direcțiile și Serviciile de specialitate.

Importanta funcție de șef Serviciu, și apoi Birou Informație, era deținută de 
rotmistrul Nicolae Afanasie Agura. Nicolae Agura s-a născut la 27 iulie 1873, în 
familia preotului Catedralei din Ismail, părintele Afanasie, de origine bulgară. La 
vârsta de zece ani, Nicolae susține examenul de admitere în Gimnaziul (Liceul) din 
orașul natal ,unde a învățat până în clasa a șasea (1883-1891)1,când, datorită unor 
circumstanțe familiale, este nevoit să se transfere la Gimnaziul (Liceul) nr. 1 din 
Chișinău2. La 20 aprilie 1892 depune cerere ca să fie eliberat din Gimnaziu cu susți-
nerea examenului de maturitate pentru a întra în serviciul militar în calitate de ostaș 

1 ANRM, F. 1862, inv. 25, dosar 651, f. 122.
2 Ibidem, f. 117.
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cu termen redus3. Examenul îl susține în cadrul Liceului Richelieu din Odesa. La 11 
august 1893 se înrolează în Regimentul 22 Astrahan de dragoni (ulterior regimentul 
8 Astrahan de dragoni) de unde este detașat, la 12 august 1894, la studii în Școala de 
cavalerie din Elisavetgrad. După terminarea studiilor la 2 august 1895 și conferirea 
gradului de cornet, este transferat în Regimentul 8 Smolensk de dragoni, îndepli-
nind funcțiile de comandant de detașament cercetare, adjutantul regimentului. La 15 
martie 1898 este avansat în grad de porucic. La proprie inițiativă, se transferă, la 22 
octombrie 1898, în Regimentul 33 Izium de dragoni (11 Izium de husari)4. 

Crescut într-un mediu multietnic, vorbitor, de mic copil, a trei limbi – bulgară, 
rusă și română, decide de-a continua studiile în Institutul de Limbi Orientale din St. 
Petersburg, cunoscut centru de pregătire a cadrelor pentru serviciile secrete ale Ru-
siei. După susținere cu succes a examenelor, la 29 august 1893, este admis la studii, 
simultan înscrindu-se pentru studii și la facultatea de Drept ai Universității din capitala 
Imperiului Rus. Specialitatea sa de studiu era istoria și limbile popoarelor din Orientul 
Apropiat. Pe parcursul anilor de studiu, la 15 martie 1902, este avansat în grad de șta-
b-rotmistru. Este apreciat ca unul din cei mai buni studenți, absolvind, la 30 mai 1903, 
cu mențiune, studiile respective, cât și cele din universitate. Pentru cunoștințe și rezul-
tatele excelente obținute pe timpul studiilor, Nicolae Agura este avansat, excepțional, 
în grad de rotmistru cu dreptul de a preda istoria, geografia și limba franceză în toate 
instituțiile liceale, cât și topografia în școlile militare din țară. La cererea personală, la 
25 septembrie 1903, se eliberează din serviciul militar și se transferă în cadrul Minis-
terului de Externe, în Departamentul Orientului Apropiat5. Simultan, își începe activi-
tatea didactică în calitate de profesor de istorie a Orientului Apropiat, istoria compa-
rativă a limbilor turce și tătare, cât și de literatura franceză în Corpul de Cadeți din St. 
Petersburg. Cunoștințele sale vaste privind istoria Imperiului Otoman au fost apreciate 
pe merit de către conducerea Ministerului, care, la 26 aprilie 1904, l-au selectat pentru 
a fi detașat în adresa ambasadei Rusiei la Constantinopol.

În anul 1904 în Imperiul Otoman a fost înființată de către puterile europene, cu 
acordul guvernului otoman, o misiune care avea ca scop înființarea în posesiunile 
europene a Turciei a organelor polițienești sub comanda ofițerilor detașați de către 
țările respective. Sarcina de a înființa aceste detașamente în Macedonia, cu centrul 
la Salonic îi revenea Rusiei. Important era ca membrii misiunii să cunoască limbile 
bulgară, vlahă (română), turcă și să fie înzestrați cu capacitate de a culege și analiza 
informația de pe teren. Activitatea sa în calitate de ofițer de informații sub acoperire 
a început în 1904, în cadrul misiunii militare ruse din Macedonia. Deloc întâmplător 
ca unul din cei selectați era și Nicolae Agura6. Deoarece misiunea avea un caracter 

3 Ibidem, f. 115.
4 ANRM, F. 3401, inv. 2, dosar 2349, f. 63 verso.
5 Ibidem, f. 64.
6 Казанова, Ю. Русская военно-инструкторская миссия в Македонии: формирование и 

начало работы. (Из истории реализации Мюрцштегской программы). În: Русский Сборник: 
исследования по истории России, Т. VI, M.: МОДЕСТ КОЛЕРОВ, 2009, p. 101.
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militar, el este reactivat, la 27 mai 1904, în serviciul militar cu înscriere în listele 
regimentului 2 cavalerie de rezervă. Ajungând în capitala Imperiului Otoman este 
cooptat, la 18 iulie 1904, în subcomisia de elaborare a regulamentelor privind acti-
vitatea organelor locale și polițienești pentru Macedonia, cu sediul la Salonic, înde-
plinind funcția de expert în domeniul financiar și fiscal, iar la 30 septembrie 1904, 
este numit inspector-reorganizator (guvernator) a ținutului Salonic-Vardar, regiunea 
cea mai importantă în cadrul posesiunilor otomane din Balcani7. În calitatea sa de 
guvernator de-facto a ținutului, a inspectat întreagă regiune, colectând informație 
prețioasă nu numai pentru Ministerul de Externe, dar și pentru Marele Stat-Major 
privind situația militară, politică, socială, etnică și confesională. Totodată, desfășura 
și o muncă științifică titanică, traducând întreaga legislația otomană în limba fran-
ceză și întocmind un Dicționar ruso-turc și turco-rus, care a fost editat în vara anu-
lui 1905. Pentru efortul depus în traducerea Codului de legi ale Imperiului Otoman 
din limba turcă în cea franceză, la 19 octombrie 1905 îi sunt aduse cele mai calde 
mulțumiri din partea Academiei franceze prin intermediul ambasadorului Franței la 
Constantinopol.

Altă misiune importantă încredințată lui Nicolae Agura era aceea, de a elabora 
planul modernizării sistemului penitenciar otoman, care nu corespundea nevoilor 
timpului. La 15 martie 1906, se eliberează din nou din serviciul militar activ și este 
trecut în statele Ministerului de Externe. Pentru eforturile depuse în modernizarea 
Imperiului Otoman, la 18 octombrie 1906, este decorat de către sultanul Abdul-Ha-
mid al II-lea, cu ordinul Osmanie, clasa a 3-ea, iar la 10 februarie 1909, cu ordinul 
Medjidie, clasa a 2-a. La rândul său, guvernul rus, la 1 ianuarie 1907, îl decorează 
cu ordinul Sv. Stanislaw, clasa a 2-a8. Activitatea sa în Imperiul Otoman a durat până 
în 19099. După terminarea misiunii în Macedonia, Nicolae Agura se întoarce, la 29 
martie 1909, în Rusia și este primit în audiență personală de către Nicolau al II-lea, 
căruia îi prezintă lucrările sale științifice – „Schița istorică a Macedoniei”, „Proble-
mele umanitare internaționale nerezolvate” și „Albumul cu fotografii și imagini ale 
diferitelor delicte”, lucrări, pentru care, la 18 aprilie 1909, i-a fost exprimată Înaltă 
bunăvoință, iar la 9 mai 1909, a fost decorat de către guvernul francez cu ordinul 
Legiunea de Onoare.

Experiența obținută în Imperiul Otoman în domeniul reformării sistemului pe-
nitenciar l-a determinat pe N. Agura să treacă din Ministerul de Externe în cel de 
Justiție, în cadrul Direcției generale ale Închisorilor, fiind numit, la 1 august 1910, 
în funcție de ajutor șef secție administrativă și inspectorat cu îndeplinirea simultană 
a funcției de redactor șef adjunct a revistei „Curierul Închisorilor”. În postura nouă 
este însărcinat cu elaborarea măsurilor, menite să îmbunătățească gestionarea admi-
nistrativă a locurilor de detenție și rațiile alimentare ale deținuților. La 18 decembrie 

7 ANRM, F. 3401, inv. 2, dosar 2349, f. 64 verso.
8 Ibidem, f. 65.
9 Каширин, В. Дозорные на Балканах: русская военная разведка в странах балканского 

полуострова накануне и в годы Первой мировой войны. М.: ВИКМО-М, 2014, p. 127.
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1910, este delegat la lucrările Congresului Internațional a Serviciilor Penitenciare, 
desfășurate la New York, SUA10. Inspectând închisorile, a militat pentru înființarea 
orfelinatelor pentru copiii deținuților și celor expulzați cu deschidere pe lângă aceste 
orfelinate a unor școli de meserii. Totodată, la inițiativa sa, în Kiev a fost înființat un 
Tribunal specializat pentru minori. Activitatea sa pe tărâmul îmbunătățirii condițiilor 
de detenție a fost apreciată nu numai de societate, dar și de autorități, care, la 1 ia-
nuarie 1912, l-au decorat cu ordinul Sf. Ana clasa a 2-a. În calitate de specialist con-
sacrat în domeniul fenomenului criminalității la adolescenți, la 11 ianuarie 1912 este 
delegat în inspecție la Ecaterinoslav (Nipro) cu misiunea de a reorganiza activitatea 
coloniei pentru minori din localitate. După terminarea misiunii, la 25 martie 1912, 
este numit în funcție de șef Inspectoratul Închisorilor din guvernământul Herson, cu 
includere în subordinea sa a penitenciarilor din Nicolaev și Odesa. În conformitate 
cu viziunile sale democratice privind funcționarea sistemului penitenciar, a construit 
pe lângă ocna din Nicolaev un spital și atelier de lucru pentru ocnași. În continuare, 
în interes de serviciu, la 29 ianuarie 1914, este transferat la funcția similară în gu-
vernământul Astrahan11. În perioada Primului război mondial a transformat sistemul 
penitenciar din această regiune ale imperiului în unul model, fapt, pentru care, la 
1 ianuarie 1916, este decorat cu ordinul Sf. Vladimir clasa a 4-a. Activitatea sa în 
domeniul reeducării celor condamnați a fost apreciată și de noul guvern Provizoriu, 
care, la 6 aprilie 1917, l-a numit pe Nicolae Agura ajutor de Comisar al guberniei 
Astrahan (Vice guvernator).

Ocupând o funcția înaltă în ierarhia puterii Guvernului Provizoriu, N. Agura 
era perfect informat despre evenimentele care se derulau în fostul imperiu și în mod 
special în Basarabia natală și pe Frontul Românesc. Ca fost militar de carieră, la 24 
august 1917, depune cerere de reactivare în serviciul militar, cerere, acceptată de Gu-
vernul provizoriu. Prin ordinul Ministrului de Război, este numit în funcția de ofițer 
de stat-major pentru misiuni speciale cu detașarea sa în Armata a 4-a, care lupta pe 
Frontul Românesc. Ajungând, la 7 septembrie 1917, la locul de serviciu, este numit 
în funcție de anchetator militar. Situația creată în armată la momentul sosirii sale era 
una foarte dificilă și încordată. Propaganda subversivă bolșevică în rândul ostașilor 
influența negativ asupra stării combative și moralului a militarilor. Pentru a contraca-
ra această agitație, la 15 octombrie 1917, Nicolae Agura este urgent chemat la Iași, la 
cartierul general a trupelor ruse și numit șef Secție Politică a Frontului Românesc12. 
În această postură, Nicolae Agura, cu experiența sa enormă în diferite domenii de 
activitate – militară, diplomatică, juridică didactică, științifică, era persoana cea mai 
potrivită pentru a contrabalansa agitația bolșevică. La ordinul generalului D. Șcer-
bacev, pleacă pe front, unde, în zilele de 19-22 octombrie, se opune energic agitației 
anarhiste și prin alocuțiunile sale înflăcărate ținute în fața trupei, menține pe poziții 

10 ANRM, F. 3401, inv. 2, dosar 2349, f. 65 verso.
11 Ibidem, f. 66.
12 Ibidem, f. 66 verso.
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de luptă o divizie de infanterie din cadrul CA 33, care planifica să lepede pozițiile 
de apărare și să se retragă în spatele frontului. Acest exemplu confirmă ipoteza că 
agitației bolșevice s-ar putea rezista cu succes prin oponenții bine pregătiți, dar care, 
din păcate, erau puțini la număr și în majoritatea cazurilor ne cunoscuți de autorită-

țile Guvernului provizoriu, îmbătați de 
senzația puterii.

După puciul bolșevic din 25 oc-
tombrie 1917 din Petrograd, devenea 
clar că situația din Rusia s-a schim-
bat radical, ea scufundându-se tot mai 
adânc în abisul anarhiei. În astfel de 
condiții, la 6 decembrie 1917, rotmis-
trul Nicolae Agura depune raport pe 

numele generalului Șcerbacev pentru a fi transferat cu serviciul în trupele teritoriale 
a Republicii Moldovenești și pleacă din Iași la Chișinău. Sosind în capitala Basa-
rabiei, este angajat în Ministerul de Război, unde activează până la Unire, după ce 
se angajează în Direcția (Ministerul) Agriculturii, iar din 1918 și până în anul 1932 
activează în calitate de profesor de istorie și literatura franceză la Liceul „A. Donici” 
din Chișinău. În 1932 se pensionează, dar continuă activitatea didactică la școala pri-
mară nr. 29 de pe șoseaua Băcioi13. Totodată, este trecut în rezerva armatei române cu 
grad de maior14 și practică avocatura15, locuind, până la ocupație, la Chișinău, pe str. 
Pavlovscaia (Petru Rareș), 4. La 5 noiembrie 1940 este arestat de către autoritățile 
sovietice și condamnat, la 19 aprilie 1940, la expulzare în Kazahstan pe un termen 
de 5 ani, de unde nu se mai întoarce.

THE LIFE AND ACTIVITY OF NICOLAE AGURA

In the context of the First World War, of the Revolution from 1917, the new 
constituted Republic of Moldova was forced, first of all, to form its own armed units. 
The formation of the national army was carried out by military personnel, including 
Nicolae Agura, Head of Information Office, in Moldavian Democratic Republic. 

Keywords: Nicolae Agura, Minister, General, Sfatul Tarii, Bessarabia, First 
World War.
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13 Ibidem, f. 11.
14 Monitorul Oficial, nr. 271 din 28 martie 1920.
15 Figuri contemporane din Basarabia. Vol. 1. Chișinău, Editura „ARPID”, 1939, p. 2.
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Sorina Paula BOLOVAN, Ioan BOLOVAN

MEMORIE ŞI RECUNOŞTINŢĂ: VASILE STROESCU 
ÎN CONŞTIINŢA PUBLICĂ A ROMÂNILOR 

DIN TRANSILVANIA (1926)

Istoria modernă și contemporană a românilor are puține personalități care să 
fi marcat într-un mod fecund și profund destinul națiunii noastre (cu excepția, bi-
neînțeles, a câtorva conducători politici: domnitori, regi, prim-miniștri, ). În galeria 
acestor figuri ilustre, Vasile Stroescu ocupă un loc privilegiat și binemeritat. Într-o 
epocă dificilă a istoriei noastre, la începutul secolului XX, când se făceau eforturi 
consistente pentru desăvârșirea statului național unitar, ori după înfăptuirea Români-
ei Mari, când demagogia și obținerea ușoară de capital politic erau în floare, Vasile 
Stroescu s-a remarcat prin „tăcere” și, mai ales, prin acțiune (este semnificativ în 
acest sens titlul unei cărți recente scrise de Constantin I. Stan și dedicată lui Vasile 
Stroescu: Minunata tăcere a unui boier basarabean.1 Aceste trasături esențiale ale 
sale, acțiunile și tăcerea (respectiv modestia) au fost remarcate chiar și de câțiva din-
tre contemporanii săi, după cum sublinia în 1926 Onisifor Ghibu, altă mare persona-
litate a istoriei române din secolul XX: „Fără să fie un om înalt, un mare scriitor sau 
savant, Stroescu depășește prin acțiunile sale și prin calitățile sufletești rar întâlnite 
toate “mărimile” vieții publice de astăzi”.2

Născut în 11 noiembrie 1845 în ținutul Hotinului, într-o veche și distinsă fami-
lie din Basarabia, Vasile Stroescu și-a început studiile în Chișinău și Odesa și le-a 
continuat la universitățile din Moscova, St. Petersburg și Berlin. A lucrat un timp ca 
judecător la Tribunalul din Hotin, după care s-a retras pe moșiile moștenite de la tatăl 
său, pe care le-a administrat cu înțelepciune, devenind unul dintre oamenii cei mai 
bogați ai vremii. A fost preocupat de bunăstarea materială și spirituală a românilor 
din regiunea sa natală (Basarabia), dar și de cea a românilor din Vechiul Regat și, mai 
ales, de cea a conaționalilor săi din Monarhia austro-ungară. În condițiile campaniei 
virulente de maghiarizare pe care autoritățile de la Budapesta au declanșat-o la în-
ceputul secolului XX,3 donațiile imense pe care Vasile Stroescu le-a făcut bisericilor 
ortodoxe și greco-catolice din Transilvania, pentru sprijinirea financiară a asociații-

1 Constantin I. Stan, Minunata tăcere a unui boier basarabean. Vasile Stroescu (1845-1926), București, 
Editura Fundației Culturale Române, 1999, 153 p.

2 Onisifor Ghibu, Oameni între oameni. Amintiri, selecție și introducere de Ion Bulei, text stabilit 
de Octavian O. Ghibu, note și comentarii de Ion Bulei, Octavian O. Ghibu, Șerban Polverejan, 
București, Editura Eminescu, 1990, p. 472.

3 Ioan Bolovan, Transilvania la sârșitul secolului al XIX-lea și la începutul secolului XX. Realități 
etno-confesionale și politici demografice, Cluj-Napoca, Editura Presa Univesitară Clujeană, 2000, 
p. 44.
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lor culturale și a școlilor românești, au avut o contribuție dintre cele mai importante 
la întărirea conștiinței naționale.

Spre sfârșitul Primului Război Mondial, când Imperiul Țarist era în plină dez-
membrare, Vasile Stroescu s-a implicat activ și, mai ales, material, în lupta de re-
deșteptare națională în Basarabia. Unirea acestei provincii cu România, în 27 martie 
1918, datorează enorm ilustrului boier și mecena Vasile Stroescu, iar prezența sa 
la Paris, în toamna anului 1918, în cadrul Consiliului Național al Unității Române, 
a constituit un sprijin important la acțiunea politico-diplomatică pentru formarea 
României Mari4. În primul parlament al Noii Românii, Vasile Stroescu a fost ales 
președinte datorită prerogativei de vârstă; în viitoarea sa activitate Stroescu s-a ținut 
departe de demagogie, arivism și de meschinăriile jocurilor politice.

În articolul de față5 ne-am propus să analizăm cum a fost percepută moartea lui 
Vasile Stroescu (survenită în 15 aprilie 1926 la București) în conștiința publică din 
Transilvania, regiune care s-a bucurat din plin, înainte de Primul Război Mondial, 
de susținerea generoasă și dezinteresată a liderului basarabean. De ce un asemenea 
subiect? Pentru simplul fapt că pe vremea când mii de transilvăneni beneficiau de 
ajutorul său, presa din Transilvania și corespondența liderilor politici români au pre-
zentat în mod regulat acțiunile nobile ale boierului basarabean. După moartea sa, 
recuperarea memoriei, biografiei și activității lui Vasile Stroescu a căzut în sarcina 
istoriografiei. Am încercat, așadar, să surprindem în cele ce urmează în ce fel dispa-
riția lui Vasile Stroescu s-a reflectat în presa românească din Transilvania, având în 
vedere că în acel moment presa era instrumentul mediatic cu cel mai mare impact 
social și mental.

Am parcurs pentru intervalul temporal aprilie-iunie 1926 toate tipurile de publi-
cații – de la cotidiane, bisăptămânale sau săptămânale până la reviste culturale săp-
tămânale sau lunare – apărute în 12 orașe mari din Transilvania: Cluj, Sibiu, Brașov, 
Oradea, Arad, Timișoara, Satu Mare, Deva, Lugoj, Blaj, Zalău, Turda. Am preferat 
aceste eșantioane-publicații care apăreau la nivel local și erau difuzate în toată re-
giunea pentru că, după părerea noastră, au avut un impact mai puternic asupra pu-
blicului transilvănean decât ziarele centrale tipărite în capitala țării. Pe de altă parte, 
existau încă multe locuri în care publicațiile centrale nu reușiseră să pătrundă și să-și 
câștige un public constant. Trebuie să precizăm că presa centrală a prezentat în mod 
diferit decesul și înmormântarea lui Vasile Stroescu. De exemplu, cotidianul Uni-
versul a inclus în patru numere consecutive (din 16 în 19 aprilie 1926) informții mai 
generale privind personalitatea lui Vasile Stroescu, funeraliile naționale organizate 
de guvern etc., aceste știri figurând fie pe prima pagină (numerele 87 și 89), fie pe 
paginile de mijloc ale publicației, ce conțineau știrile de ultimă oră și alte informații.

4 A se vedea în acest sens Alina-Cătălina Ibănescu, Propagandă și război. Misiunea intelectualilor 
români la Paris (1917-1920), Teză de doctorat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2017.

5 O formă restrânsă a acestui material a fost publicată de Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Vasile 
Stroescu dans la conscience publique de Transylvanie, în „Transylvanian Review”, 2002, vol. XI, no. 2, 
pp. 22-29.
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Prima observație pe care o putem face după radiografierea presei românești a tim-
pului este că moartea lui Vasile Stroescu a fost reflectată în mod inegal la nivelul Tran-
silvaniei: în câteva orașe au apărut articole mai ample, în altele moartea lui Stroescu a 
fost menționată doar în trecere. Orașele Cluj și Arad s-au remarcat atât prin numărul 
publicațiilor, cât și prin conținutul articolelor. La Cluj, care după Marea Unire devenise 
centrul spiritual al românilor transilvăneni, evenimentele legate de moartea lui Vasile 
Stroescu au fost prezentate în cotidianele Biruința și Patria, dar și în săptămânalul 
Societatea de mâine. Ziarul Biruința s-a impus nu numai prin faptul că a publicat în 
trei numere consecutive informații despre originea, cariera și acțiunile nobile ale lui 
Vasile Stroescu, dar și datorită implicării responsabile a lui Onisifor Ghibu, care în 
numărul din 17  aprilie 1926 a publicat un amplu material cu titlul „Cine a fost Vasile 
Stroescu”. Dincolo de recunoașterea binemeritată a acțiunilor lui Stroescu, acest arti-
col este marcat de caracterul aparte al legăturii dintre defunct și liderul transilvănean, 
care îi dedicase înainte de război două dintre lucrările sale. Onisifor Ghibu și Vasile 
Stroescu au colaborat între 1917 și 1918 la procesul greoi care urmărea să ajute Basa-
rabia să iasă de sub influența rusească și să se unească cu România. Iată un fragment 
din articolul lui Onisifor Ghibu apărut pe prima pagină a cotidianului Biruința din 17 
aprilie 1926: „Odată cu Vasile Stroescu coboară în mormânt figura cea mai grandioasă 
a românismului de astăzi, cel mai perfect caracter pe care l-am cunoscut în viața mea”.6 
Materialul lui Onisifor Ghibu se remarcă printr-un conținut echilibrat, consacrând un 
spațiu relativ egal originii și activității lui Vasile Stroescu în Basarabia, Transilvania și 
Vechiul Regat. Autorul dezvăluie motivul interesului deosebit manifestat de Stroescu 
față de cauza românilor transilvăneni: este vorba despre citirea cărții lui Ioan Slavici, 
Die Rumänien in Ungarn, Siebenbürgen und der Bukowina (1918), din care boierul 
basarabean a putut cunoaște situația dramatică a conaționalilor săi sub dominația aus-
tro-ungară. Renumitul pedagog Onisifor Ghibu nu a ratat ocazia de a sublinia compo-
nenta morală a acțiunilor caritabile ale lui Vasile Stroescu: „Din câte știu, există puține 
sate care să nu fi primit, între 1909 și 1914, ajutoare pentru școlile și bisericile lor din 
partea nobilului binefăcător. Fiecare dintre aceste donații era însoțită de o scrisoare, ce 
conținea idei din cele mai strălucite. Scrisorile sale conțineau uneori mustrări drasti-
ce”.7 Același ziar Biruința a publicat, în numărul său din 20 aprilie 1926, cuvântarea pe 
care Ioan Lupaș, ministrul protecției sociale în guvernul Averescu, a ținut-o în 17 apri-
lie, cu ocazia funeraliilor lui Vasile Stroescu organizate la Biserica Albă din București. 
În discursul său, el a transmis omagiile ASTREI pentru binefacerile pe care Stroescu 
le-a făcut Transilvaniei. Având în vedere pregătirea sa de preot, cuvântarea lui Lupaș 
a fost încărcată de maxime și comparații biblice, printre care abia s-au strecurat câteva 
date privind biografia și activitatea lui Vasile Stroescu.8

6 „Biruința”, Cluj, nr. 2, 17 aprilie 1926, p. 1.
7 Ibidem, p. 2.
8 „Marele boier basarabean Vasile Stroescu, trecând prin satele și orașele transilvănene, avea deosebita 

satisfacție sa constate că, toate daniile sale, gospodărite cu înțelepciune, erau pretutindeni de un ajutor 
real și efectiv. Ele erau asemenea sămânței binecuvântate din Evanghelie, care n-a căzut nici printre
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Cotidianul Patria a publicat două materiale: în 16 aprilie, pe prima pagină, un 
articol de fond nesemnat, ce prezenta pe scurt cele mai importante momente din via-
ța și activitatea lui Vasile Stroescu; în 22 aprilie, un articol ce reproducea o scrisoare 
de încurajare pe care Vasile Stroescu o trimisese înainte de Primul Război Mondial 
lui Nicolae Jugănaru, fost redactor la Drapelul și la Gazeta Transilvaniei, închis la 
Seghedin de guvernul maghiar din cauza convingerilor sale. Cităm din acest articol: 
„Publicăm câteva rânduri din marele defunct din dorința de a dezvălui că prin grija 
manifestată față de cei persecutați de cruzimea străină a dovedit că are un mare suflet 
de român: <...Ei, mârșavii – scria Vasile Stroescu – nu vor să înțeleagă că oamenii 
importanți, oamenii cu idei și cu sentimente nu pot fi învinși nici de lanțuri, nici de 
închisori>...”.9 Tot la Cluj, săptămânalul Societatea de mâine, în numărul său din 18 
aprilie, a inclus un articol consistent redactat de Horia Trandafir, care lăuda donațiile 
substanțiale pe care Vasile Stroescu le-a făcut românilor din Transilvania, oferind 
și alte date memorabile din biografia liderului basarabean. Sfârșitul acestui articol 
este revelator și are multiple reverberații în actualitate: “Așadar, pe lângă modestie, 
caracter și concepție culturală, prin activitatea culturală desfășurată în Transilvania, 
Vasile Stroescu a afirmat o dată mai mult unitatea spirituală a tuturor românilor și 
a arătat că marele drum al poporului nostru trece prin filiera culturii”.10 Trebuie de 
asemenea să precizăm că George Spacu, rectorul Universității din Cluj, a trimis o 
telegramă cu ocazia funeraliilor lui Stroescu, care a fost publicată în ziarul Universul 
din 18 aprilie 1926.

Aradul a fost un alt oraș din Transilvania care a reflectat în mod satisfăcător 
moartea lui Vasile Stroescu. În acest oraș de pe malul Mureșului, tristele evenimente 
petrecute la mijlocul lunii aprilie 1926 au fost descrise de trei publicații românești 
locale. Cotidianul Tribuna Nouă a inclus, în numerele sale din 16 și 20 aprilie, câte-
va informații succinte privind originea, cariera și acțiunile lui Vasile Stroescu, ca și 
funeraliile naționale organizate de guvern. La rândul său, bisăptămânalul Cuvântul 
Ardealului a alocat, în două numere, un spațiu adecvat prezentării personalității lui 
Stroescu. În numărul din 18 aprilie, un articol de fond de pe prima pagină evoca 
originea și biografia boierului basarabean, menționând la final că: „Vasile Stroescu 
a fost românul care a sprijinit și ajutat Poporul, Școala și Biserica în vremuri grele, 
atât în Vechiul Regat, cât și în celelalte regiuni”.11 Autorul sublinia de asemenea 
efortul financiar consistent al lui Stroescu la înființarea unei școli de fete la Arad 
(100.000 de coroane). Numărul din 22 aprilie 1926 al aceleiași publicații reproducea 
cuvântarea lui Ioan Lupaș ținută cu ocazia funeraliilor organizate la Biserica Albă 
din București. În fine, săptămânalul ecleziastic editat de Episcopia Ortodoxă din 
Arad Biserica și Școala, a alocat câteva fraze, în numerele din 25 aprilie și 2 mai, 

spini, nici la marginea drumului, nici pe pietriș, ci pe pământul cel mai bun, în stare a da roade însutite 
și de o mie de ori mai bune”, în „Biruința”, Cluj, nr. 4, 20 aprilie 1926, p. 2.

9 „Patria”, Cluj, VIII, nr. 87, 22 aprilie 1926, p. 1.
10 „Societatea de mâine”, Cluj, III, nr. 16, 18 aprilie 1926, p. 306.
11 „Cuvântul Ardealului”, Arad, I, nr. 2, 18 aprilie 1926, p. 1.
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personalității defunctului, ce conțineau cele mai semnificative date biografice, cu 
excepția originii sale! Un alt fapt menționat era parastasul oficiat în 25 aprilie 1926 
în catedrala ortodoxă a orașului, în prezența unui public numeros, în fața căruia a fost 
evocată personalitatea defunctului.

Bisăptămânalul Telegraful Român ce apărea la Sibiu, sub egida Mitropoliei Or-
todoxe a Transilvaniei, a marcat destul de amplu moartea lui Vasile Stroescu. În 
numărul 31-32 din 21 aprilie 1926, primele două pagini prezentau diverse informații 
despre viața și activitatea lui Vasile Stroescu, insistând asupra numeroaselor sale 
acțiuni caritabile din Transilvania, printre care donația de 220.000 de coroane făcu-
tă consistoriului mitropolitan de la Sibiu. Se descria parastasul oficiat în 18 aprilie 
de către mitropolitul Nicolae în catedrala orașului, la sfârșitul căreia înaltul ierarh 
„a dezvăluit enoriașilor și tineretului școlar ce a însemnat Vasile Stroescu pentru 
noi, transilvănenii”.12 Acest ziar publica și circulara pe care mitropolitul Nicolae 
a adresat-o, în 20 aprilie, tuturor bisericilor ortodoxe, privind oficierea unui paras-
tas în memoria lui Vasile Stroescu în data de 25 aprilie. Această slujbă religioasă a 
fost oficiată în întreaga mitropolie. Inițiativa mitropoliei din Sibiu a fost exemplară, 
pentru că, datorită parastasurilor oficiate în toate parohiile ortodoxe, chiar și acolo 
unde publicațiile centrale sau regionale nu pătrundeau, publicul român a aflat despre 
sacrificiile materiale imense ale lui Vasile Stroescu, care au constituit un sprijin ne-
măsurat pentru păstrarea identității naționale în Transilvania înainte de Primul Răz-
boi Mondial. Numărul acesta republica o poezie scrisă și publicată în 1910, dedicată 
marelui mecena basarabean, poezie care, deși modestă din punct de vedere estetic, 
transmite un mesaj patriotic vibrant. Același ziar din Sibiu include, în numărul 34 
din 30 aprilie 1926, un articol intitulat „Donație despre care nu s-a vorbit”, ce relua 
o știre mai veche publicată într-o gazetă din București, anume că Stroescu, impresi-
onat de expoziția din București din 1906, a făcut o donație de 200.000 de lei pentru 
construirea unei catedrale impunătoare în capitala României.

Rămânând în cadrul publicațiilor și instituțiilor bisericești, trebuie remarcat 
efortul consistoriului episcopal ortodox din Caransebeș de a marca așa cum se cu-
venea moartea lui Vasile Stroescu. Astfel, publicația locală săptămânală Foaia diece-
zană a consacrat tristului eveniment petrecut la București două numere consecutive, 
în 25 aprilie și 2 mai 1926. În aceste două numere au fost incluse date referitoare la 
biografia lui Vasile Stroescu atât pe prima pagină, cât și în interiorul revistei, sublini-
ind implicarea boierului basarabean în lupta românilor transilvăneni pentru păstrarea 
conștiinței naționale și promovarea progresului material al națiunii române.

În contrast cu eforturile forumurilor bisericești ortodoxe de a aduce omagii me-
moriei lui Vasile Stroescu, pe măsura acțiunilor caritabile ale acestuia, mitropolia 
greco-catolică din Blaj a înregistrat în mod superficial moartea boierului basarabe-
an. Revista lunară Cultura creștină nu a menționat evenimentul, iar săptămânalul 
Unirea l-a menționat în treacăt, deși guvernul organizase funeralii naționale. Astfel, 

12 Telegraful român, Sibiu, LXXIV, nr. 31-32, 21 aprilie 1926, p. 2.
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în numărul 16 din 17 aprilie 1926, câteva fraze de pe pagina a treia prezentau în 
mod telegrafic personalitatea defunctului13, în vreme ce moartea unor protopopi gre-
co-catolici, survenită în același interval temporal, ocupau un spațiu mult mai mare. 
Atitudinea presei greco-catolice din Blaj în anul 1926 a fost total diferită de cea din 
anii 1910-1912, când acțiunile generoase ale ale lui Vasile Stroescu (implicit față 
de școlile greco-catolice) fuseseră foarte lăudate în publicațiile editate sub egida 
mitropoliei blăjene. Suma donată inițial mitropoliei pentru susținerea școlilor unite 
era de 100.000 coroane, dar au mai fost făcute ulterior și alte donații. La atacurile 
malițioase ale unora că el, de confesiune ortodoxă, ar fi donat altei confesiuni o așa 
sumă mare, Stroescu și-a explicat gestul, spunând: „Spre fericirea noastră diferența 
de confesiune nu ne desbină pe noi. Neamul românesc, deși aparținând la două 
confesiuni, în aspirațiunile lui naționale, rămâne unit și nedivizat. Unitatea aceasta 
provine din sentimentul național, puternic al tuturor, și, în mare parte, se datorește 
demnității clerului de ambele confesiuni14.

Presa din numeroase alte orașe din Transilvania a marcat decesul lui Vasile 
Stroescu în funcție fie de spațiul tipografic de care dispunea, fie de posibilitățile 
de informare ale ziariștilor. Bisăptămânalul Gazeta Transilvaniei care apărea la 
Brașov a prezentat în numărul său din 18 aprilie 1926, pe prima pagină, doar câte-
va fraze despre biografia lui Vasile Stroescu. Săptămânalul Răsunetul din Lugoj a 
prezentat informații despre defunct în două numere consecutive. În numărul din 18 
aprilie 1926, într-un articol de fond de pe pagina a doua, publicul local era anunțat 
că “s-a stins unul din marii binefăcători ai poporului român, Vasile Stroescu; foarte 
generos, el a donat milioane pentru a ajuta instituțiile românești din fostul Impe-
riu Austro-Ungar. Regretatul Vasile Stroescu, originar din Basarabia, prezidase în 
calitate de președinte datorită prerogativei de vârstă primul parlament al României 
unite”.15 Același ziar reproducea în numărul său din 25 aprilie 1926, tot pe pagina a 
doua, articolul scris de Onisifor Ghibu pentru publicația clujeană Biruința cu titlul 
„Cine a fost Vasile Stroescu”. În consecință, cititorii ziarului lugojan au beneficiat 
de suficient de multe date pentru a putea onora și perpetua în mod adecvat memo-
ria marelui mecena.

13 „În istoria românismului din provincia de dincolo de Prut se remarcase, alături de câţiva tovarăşi 
de simţire românească, încă de mult, dar pe. pământul liber românesc şi în Ardealul nostru oprimat 
numele lui a pătruns abia în primul deceniu al veacului 20, când în cele mai grele împrejurări ale 
şcolilor noastre a venit să împartă ajutoarele sale cu o mână atât de largă, încât ceice nu-1 cunoşteau 
şi nu mai auzise nimic despre el, îl socoteau mai curând o figură legendară, sub firma căruia ar fi 
înţeles statul român să ne ajute în lupta cumplită pentru păstrarea sufletului românesc prin şcoala 
confesională. După înfăptuirea României întregite, Vasile Stroescu a ajuns să prezideze, ca preşedinte 
de vrâsta, întâiul parlament al ţării, fiind şi după aceea aproape în permanenţă membru în Corpurile 
ei legiuitoare, creindu-i-se mai nou chiar o senatorie de drept. Iar acum, la moartea sa, guvernul i-a 
decietat funeralii naţionale, pe cari le-a meritat pe bună dreptate”, cf. „Unirea”, Blaj nr. 16, 17 aprilie, 
1926, p. 3.

14 „Răvașul”, Cluj, Anul VIII, iunie-iulie 1910, p. 198.
15 „Răsunetul”, Lugoj, V, nr. 16, 18 aprilie 1926, p. 2.
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Săptămânalul Gazeta Hunedoarei care apărea la Deva a inserat în numărul din 
21 aprilie 1926, pe prima pagină, patru articole referitoare la moartea lui Vasile Stro-
escu: o succintă biografie, cuvântarea patriarhului Miron Cristea și pe cele ale miniș-
trilor Ion Petrovici și Ioan Lupaș ținute cu ocazia funeraliilor naționale organizate de 
guvernul Averescu. Gazetele săptămânale Meseșul din Zalău și Arieșul din Turda au 
oferit cititorilor informații sintetice despre defunct.

Moartea patriotului basarabean Vasile Stroescu, survenită în 15 aprilie 1926, 
într-o perioadă în care societatea românească era absorbită de alegerile generale care 
urmau să aibă loc în luna mai, a fost percepută în mod diferit în Transilvania, pro-
vincie pentru care Stroescu făcuse acte de caritate de o valoare inestimabilă înainte 
de Primul Război Mondial. Unele instituții și publicații au mediatizat în mod adec-
vat acest moment, altele au făcut-o mai puțin. Într-o Românie Nouă aflată încă „în 
derivă” în ceea ce privește integrarea organică și armonioasă a tuturor privinciilor 
unite în 1918, exemplul lui Vasile Stroescu ar fi trebuit să fie valorizat mai bine, în 
sensul de a oferi modele de conduită. Personalitatea boierului basarabean a marcat 
numeroase generații de intelectuali transilvăneni care i-au datorat acestuia enorm, 
benefiicind de burse și posibilități de a urma școli medii și superioare în monarhie 
sau în străinătate16. În concluzie, ținem să menționăm acțiunea cu totul specială a 
pedagogului național Onisifor Ghibu, care în aprilie 1926 a inspirat omagiul adus la 
Cluj memoriei celui ce n-a precupețit niciun efort înainte de 1918 pentru a-i ajuta pe 
românii din Imperiul Austr-Ungar. Cuvintele pe care Onisifor Ghibu le scrisese în 
1912, când donațiile lui Stroescu dădeau deja roade în lupta pentru păstrarea identi-
tății naționale, rămân valabile pentru posteritate: „Vasile Stroescu, printr-un gest de 
o măreție antică, a făcut să ajungă la autoritățile noastre bisericești, școlare și cul-
turale frumoasa sumă de aproape un milion de coroane, cu scopul de a ajuta cultura 
și în primul rând Școala românească din Transilvania. Datorită acestei acțiuni, care 
este cu atât mai nobilă cu cât este destul de rară în zilele noastre, Domnul Stroescu a 
intrat în Panteonul românilor nemuritori”.17

16 Cornel Sigmirean, Gheorghe Cojocaru, Un mécène de la culture roumaine en Transylvanie: Vasile 
Stroescu, în „Transylvanian Rewiew”, 2015, vol. XXIII, nr. 4.

17 Apud Onisifor Ghibu, op. cit., p. 470.
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MEMORY AND GRATITUDE: VASILE STROESCU IN THE ROMANIAN PUBLIC 
CONSCIOUSNESS FROM TRANSYLVANIA (1926)

In this article, we deal how Vasile Stroescu’s death was perceived in the public 
consciousness in Transylvania, a region that fully enjoyed, before the First World 
War, the generous and selfless support of the Bessarabian leader. We tried, therefore, 
to capture how Vasile Stroescu’s disappearance was reflected in the Romanian press 
in Transylvania, given that at that time the press was the media tool with the greatest 
social and mental impact.

Keywords: Vasile Stroescu, Transylvania, Romanians, newspapers, 1926.
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Cătălin TURLIUC

REFORMA AGRARĂ DIN ROMÂNIA INTERBELICĂ 
ÎN CONTEXT CENTRAL-EST EUROPEAN

Gândite, reglementate juridic și puse în practică de-a lungul istoriei, în secvențe 
cronotopice diferite, reformele agrare au survenit, mai totdeauna, ca urmare a unor 
acumulări de tensiuni economico-sociale și politice, de ”muniție socială”, care au 
marcat momentele de fractură în evoluția generală a societăților. Acesta a fost ca-
zul primelor reforme agrare cunoscute în istorie, cea rezultată din legile lui Solon 
în vechea Eladă sau cea a fraților Tiberius și Caius Gracchus în Roma antică. Mai 
totdeauna, nucleul unor astfel de măsuri a fost transferul proprietății funciare, în 
varii formate și dimensiuni către cei lipsiți de pământ ori deținători ai unor suprafețe 
insuficiente nevoilor familiale. În mod evident, dincolo de dimensiunea economică 
a unor astfel de măsuri motivate economic, etic sau politic ori ideologic în vremurile 
mai apropiate nouă, ceea ce este fundamental de subliniat este puternicul aspect so-
cial al acestora. Este deja un truism faptul că asemenea măsuri legislative nu au avut 
consecințe economice benefice imediate la nivelul general al societății, ci ele s-au 
răsfrânt la distanțe mai mari în timp și cu rezultate de multe ori contradictorii. Ex-
periențele în acest domeniu din istoria noastră recentă, post 1989, pot ilustra foarte 
bine această realitate. 

Prin reformă agrară specialiștii înțeleg cel mai adesea măsuri legislative care 
includ redistribuirea proprietății funciare, politici guvernamentale vizând creditul, 
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cooperația, comerțul, introducerea de măsuri care să faciliteze schimbarea structurii 
din domeniul agrar existente în acord cu nevoile și viziunea asupra evoluției socie-
tății și economiei.

Un alt aspect important care a jucat un rol semnificativ în declanșarea preocupă-
rilor și activităților de reformă în ceea ce privește domeniul fundamental al agricul-
turii din societățile antice, medievale sau moderne a fost nevoia de a preîntâmpina 
izbucnirile violente sub forma răscoalelor țărănești care au marcat istoria generală a 
multora dintre statele lumii și a majorității covârșitoare a statelor de pe continentul 
nostru. Acolo unde și când factorii decidenți ai societății nu au înțeles nevoile și aspi-
rațiile celor de jos și au preferat un status-quo favorabil doar elitelor stăpânitoare de 
pământ și control asupra unei forțe de muncă neemancipată civil și politic zguduirile 
sociale sub forma răscoalelor au devenit inevitabile și au pus sub semnul întrebării 
ordine internă a statelor.

În cazul istoriei noastre o serie întreagă de particularități trebuie subliniate pen-
tru a înțelege specificul legilor și reformelor agrare în contextul ”chestiunii” sau 
”problemei agrare” românești. Dincolo de ceea ce este ”bun comun” în cunoașterea 
istoriei naționale, de evenimentele istorice aflate în conexiune directă cu problemati-
ca agrară (regimul juridic al țăranilor dependenți și a celor liberi,răscoalele medieva-
le sau cele din epoca modernă ( 1888 sau 1907) cei mai puțin familiarizați cu istoria 
dreptului românesc vor trebui să înțeleagă regimul juridic al proprietății funciare (de 
la jus valahicum la dreptul modern), dreptul familiei, absența dreptului primogeni-
turii (cum era cazul în legea salică sau ripuarică), existența dreptului de protimisis 
(preemțiune) etc. pentru a descifra eficient sorgintea ”chestiunii țărănești” și a ”pro-
blemei agrare” de la noi. Remanențele juridice și de forma mentis au jucat și joacă 
un rol important în înțelegerea specificităților noastre în ceea ce privește subiectul 
abordat de noi. Pentru o mai bună înțelegere a tradițiilor diferite legate de proprieta-
tea asupra pământului în zona central est europeană este necesară precizarea că dacă 
în spațiul românesc a existat tradiția izvorâtă din dreptul roman ca pamântul lăsat 
moștenire să revină tuturor moștenitorilor în mod egal, în lumea slavă a coexistat 
proprietatea familială comună și transmiterea pământului unui singur moștenitor – 
cazul Cehoslovaciei, Iugoslaviei, Bulgariei și unei părți a Poloniei, sau a tradiției 
dreptului germanic al primogeniturii în cazul Ungariei, a unei părți a Poloniei și 
zonei baltice. Firește aici trebuie adăugată diferența între obșțea sătească la români 
și zemstva specifică slavilor. 

Odată cu intrarea în lumea modernă la sfârșitul veacului al XVIII-lea și în-
ceputul celui următor, cu occidentalizarea și mai apoi modernizarea societății ro-
mânești, problema agrară a devenit cronică și a început să ocupe agenda politică 
și pe cea publică a vremii. Episoadele ”acute” materializate în marile frământări 
sociale țărănești au adus în avanscena politicii românești noi preocupări pentru 
rezolvarea ”chestiunii agrare”. Zavera lui Tudor, proiectele reformatoare ale eli-
telor grupate în diverse societăți și asociații secrete sau discrete, Revoluția de 
la 1848, geneza statului național modern roman și opera reformatoare a Dom-
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nitorului Unirii, Alexandru Ioan I, nașterea partidelor politice și programele lor 
(liberali, conservatori, social democrați ș.a.m.d.), Războiul de Independență și 
cel balcanic care a prefațat intrarea noastră în prima conflagrație mondială, toate 
acestea au și o componentă, mai mult sau mai puțin evidentă, aflată în conexiune 
cu problema agrară. Pentru a concluziona sumar asupra acestei perioade afirm că 
între latura națională și cea socială a evoluției societății noastre s-a manifestat 
constant o relație de feed-back. 

În fine, pentru a conchide asupra acestei părți introductive se cuvine a fi subli-
niat faptul că România, ca și celelalte state central-est europene, cu excepția notabilă 
a unor zone ale Imperiului austro-ungar (plasate în Cisleithania) au avut un profil 
agrar accentuat, înregistrând un retard notabil în dezvoltarea lor industrială. Ritmul 
modernizării nu a fost unul spectaculos și încercările de a ”telescopa” modernitatea 
au lăsat în urmă grave probleme de ordin social și, firește, național, acolo unde puteri 
imperiale vecine și-au extins teritoriile și influența. În general țărănimea din acest 
spațiu a fost suprapusă de o clasă nobiliară și de o burghezie alogenă puțin interesată 
de meliorism social și de nevoia emancipării celor mulți. Primul război mondial va 
duce la schimbarea bruscă și uneori radicală a situației odată cu apariția unor noi 
state naționale sau desăvârșirea unității altora, cu afirmarea unor noi ideologii și cu 
prilejul marilor reforme îndreptate spre voitele așteptatele și necesarele transformări 
sociale modernizatoare.

Prima conflagrație mondială a marcat debutul unei noi ordini internaționale și 
a unor transformări de amploare la nivel geopolitic, ideologic, economic, social, 
cultural ș.a.m.d. neanticipate de marea majoritate a celor implicați în declanșa-
rea, desfășurarea și chiar finalizarea acestui moment de covârșitoare importanță 
pentru evoluția ulterioară a istoriei umanității. Caracterul acestui război a fost în 
mod fundamental diferit faţă de conflictele anterioare, fiind bazat pe producerea 
în masă a armamentului, pe transportul mecanizat, pe rolul mult mai important al 
“frontului de acasă” (Home Front), etc. De fapt, a fost primul război total, în care 
beligeranţii au fost obligaţi să-şi mobilizeze toate resursele militare, industriale şi 
umane într-un conflict nemaiîntâlnit ca scară şi impact. Pierderile de vieţi ome-
neşti din Balcani – zona declanşării războiului – și zona central est europeană au 
fost enorme; economiile statelor au fost devastate atât de invazii şi jafuri, cât şi 
de nevoile purtării războiului; unele state au fost distruse şi au dispărut la sfârşitul 
conflictului – recte imperiile care dominau și controlau această zonă iar altele au 
apărut sau şi-au desăvârşit unitatea naţională. Când războiul a izbucnit, cea mai 
mare parte a militarilor, ca şi a politicienilor secondaţi de opinia publică, au prezis 
un război scurt, de mişcare, care s-ar fi terminat până la Crăciunul anului 1914. 
Nimeni însă nu a evaluat corect efectul puterii sporite al armelor moderne, care au 
oferit avantaje uriaşe apărării poziţiilor. Iluzia unui „război scurt” a persistat şi s-a 
extins în cercurile militare, ca şi în cele politice şi ale opiniei publice în general. 
Aceasta nu înseamna că liderii nu se aşteptau la pierderi grele, însă pentru marea 
lor majoritate, durata războiului a fost mult peste estimările lor. Populaţia civilă a 
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ambelor tabere beligerante a întâmpinat iniţial războiul cu patriotism, însă entu-
ziasmul a scăzut gradual odată cu pierderile uriaşe din marile bătălii şi, în special, 
datorită bătăliilor din cadrul răboiului de poziţie, ale căror rezultate nu erau mar-
cate de mari schimbări ale liniilor frontului. Aceste elemente, la care firesc se pot 
adăuga și altele, au accelerat în perioada imediat postbelică nevoia de schimbare, 
de reașezare și reformare a societăților în acord cu noile imperative ale epocii con-
centrate în direcția modernizării și democratizării, a consolidării statelor naționale 
din zona de care mă ocup în acest studiu. Un alt element fundamental al contex-
tului în care reformele s-au produs în acest spațiu al continentului a fost pericolul 
bolșevismului, pe fondul radicalizării maselor paupere, al consecințelor dramatice 
ale efortului de război, a succesului repurtat în Rusia sovietică și a capacității sale 
de a mobiliza nemulțumiții ordinii capitaliste a lumii.

Înainte de a prezenta în context central- est european reforma agrară din Ro-
mânia din anul 1921 se cuvin a fi menționate câteva din elementele procesului 
gradual de modernizare și democratizare a societății noastre la sfârșitul secolului 
al XIX-lea și primele decenii ale secolului trecut. Din perspectiva istoriei noastre 
naţionale şi referindu-ne la zorii veacului trecut, menţionăm din capul locului, că 
între procesul de modernizare şi cel al democratizării a existat o strânsă legătură, 
cele două potenţându-se reciproc. Afirmarea pe cale modernă a Vechiului Regat a 
presupus o primă etapă a occidentalizării, urmată firesc de cea a unei modernizări 
cu specificităţile ei, dublată de sesizabile tendinţe şi eforturi pe calea democratiză-
rii. Ceea ce primează, în opinia mea, în analiza acestei scurte perioade istorice pre-
mergătoare războiului de întregire naţională este, în primul rând, ritmul şi calitatea 
intrinsecă a proceselor modernizatoare şi de democratizare şi mai puţin cantitatea 
sau analiza comparativă cu Occidentul dezvoltat – analiză favorizată cu predile-
cţie de o pletoră de istorici în defavoarea unei eventuale comparaţii cu vecinătatea 
apropiată. În acest context, transferul normativ este un element important şi trebu-
ie luat în calcul dacă conchidem că România debutului de secol al XX-lea se afla 
în plin proces de sincronizare cu Europa – încă primadonă pe scena istoriei şi în 
raporturile internaţionale ale acelor vremi. Modernizarea nu a fost un proces care 
s-a desfăşurat uniform şi egal în spaţiul românesc, după cum şi democratizarea nu 
a avut o evoluţie liniară şi lipsită de obstacole, dar ambele procese au avut în mod 
incontestabil o linie evolutiv ascendentă. Mă pronunţ încă de la început împotriva 
celor care motivaţi de prezenteism şi corectitudine politică, de interese – adesea 
personale – de moment ori de conjuncturi pasagere reclamă lipsa “patriotismului 
constituţional” sau intoleranţa faţă de diverse grupuri minoritare (entice, confesi-
onale etc.) pentru a sublinia un decalaj real şi de necontestat faţă de alte societăţi 
aflate în alte etape şi conjuncturi ale dezvoltării lor istorice. În acest context, în 
România de atunci, în ecuaţia proceselor de democratizare şi modernizare trebuie 
introdus şi factorul naţional (ideea naţională cu sublimatul ei la nivel cultural, 
doctrinar şi politic), pentru a creiona o schiţă veridică a unor realităţi în general 
cunoscute, dar puţin înţelese de contemporanii noştri.
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Reiterez că fără o înţelegere exactă a paradigmei pe care s-a construit şi se con-
struieşte încă modernitatea noastră, explicaţiile unei histoire historisante pot fi lip-
site de orizont, iar latura normativă şi predictivă alături de cea descriptivă şi expli-
cativă pot rămâne nesatisfăcute convenabil atât pentru istoric, cât şi pentru orice alt 
investigator al câmpului social. Mai concret, ni se pare greu de înţeles ideea (teoria) 
maioresciană şi, în fond, profund junimistă, a formelor fără fond, modul propriu 
de raportare a ceea ce unii cercetători au numit “liberalismul sectar” românesc la 
societatea noastră, socialismul bahluvian şi cel dâmboviţean, conservatorismul de-
mocrat sau cel progresist ş.a.m.d. – ca să ne limităm doar la aceste importante filoane 
ideologice, doctrinare şi politice din a doua jumătate a veacului al XIX-lea şi primii 
ani ai secolului trecut – în absenţa unei convenabile poziţionări între moderniza-
re şi occidentalizare a modului în care a evoluat societatea românească. Mai mult, 
principalele aspecte ale dezvoltării social-economice, spinoasa “chestiune agrară”, 
instituţionalizarea puterii politice în noile cadre ale statului naţional şi raporturile 
stat-biserică, sistemul juridic şi legislativ – inclusiv legislaţia de excepţie a învoi-
elilor agricole – curentele “semănătorismului” şi “poporanismului” alături de alte 
forme de manifestare în orizont cultural – şi exemplele pot continua – pot fi doar 
parţial şi incomplet înţelese în absenţa raportării lor la procesul modernizării şi/sau 
occidentalizării. Componenta democratizării nu poate fi nici ea înţeleasă pe deplin în 
lipsa corelării acestui proces cu cel al modernizării.

Modernizarea implică o revoluţie intelectuală, tehnologică şi socială transfor-
mând relaţiile fundamentale ale individului cu timpul, natura, omenirea. Timpul, 
spre exemplu, nu mai este perceput ciclic sau repetitiv, ci ca un proces, o matrice 
a schimbării coerente. Natura este percepută de omul modern ca fiind inteligibilă 
şi marcată de o ordine inerentă. Cercetarea ştiinţifică are drept scop pătrunderea 
acestei ordini, iar tehnologia transformarea naturii potrivit scopurilor umane. Ro-
lul ştiinţei şi tehnologiei este acela de a schimba locul fiinţei umane în natură şi so-
cietate prin ingineria socială şi diviziunea muncii. Văzută astfel, modernizarea ne 
apare ca un termen comprehensiv şi neutru din punct de vedere etic. Interpretarea 
modernizării, difuziunea şi uniformitatea sa creează însă conuri de umbră, diferen-
de şi dispute cu vădite implicaţii politice. Cu riscul asumat al unui reducţionism 
putem afirma că: Politica modernizării a avut drept scop nu numai transferul 
de tehnologie şi a modului propriu de producţie, ci şi a idiomului liberal şi al 
instituţiilor de tip occidental.

Modul în care România modernă s-a încadrat în tiparele europene din veacul 
naţionalităţilor, ritmul şi maniera în care s-au petrecut toate acestea, sunt exemple 
peremptorii pentru ceea ce se petrece în stricta actualitate. E de ajuns să invocăm aici 
formule celebre precum: „România este Belgia Orientului”, „România este Japonia 
europeană”, „Bucureştii sunt Micul Paris” stereotipuri ades invocate în epoca despre 
care vorbim pentru a ilustra importanţa unei astfel de discuţii.

Analizele punctuale, ca şi lucrările de sinteză şi cele monografice dedicate pe-
rioadei pe care o luăm în discuţie, au relevat cu asupra de măsură faptul că procesul 
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modernizării din România a fost unul care a difuzat inegal, cu ritmuri şi amplitudini 
uneori remarcabile, dar şi cu întârzieri greu de justificat, mai ales în domeniul agrar, 
sector ce ocupa quasi-majoritatea populaţiei active a ţării. Izbucnirile violente din 
1888 şi mai ales cea din 1907 au dovedit “fracturile” din societate şi imposibilitatea 
de a le acoperi convenabil de către elite. “Chestiunea agrară” va însoţi permanent 
orice problemă de politică majoră a României etapei despre care vorbim. Fiind o pro-
blemă structurală a societăţii noastre, situaţia din acest domeniu va fi expusă cel mai 
puţin procesului occidentalizării şi modernizării şi va reprezenta o sursă de acumula-
re a “muniţiei” sociale. Structura şi distribuirea proprietăţii funciare au fost nucleul 
chestiunii iar paleativele imaginate (sistemul arendăşesc, creditul rural, vânzările de 
pământ din domeniul public al statului, legea “însurăţeilor”, legea asigurărilor în do-
meniul agricol, obştile ţărăneşti ş.a.) nu s-au dovedit a fi soluţii complete şi de lungă 
durată. Condiţiile pedoclimatice dificile din unii ani şi crizele agricole europene au 
dovedit slăbiciunea şi “expunerea” nepermisă la hazardul naturii şi al pieţei a unui 
segment fundamental şi precumpănitor al economiei româneşti din epocă. 

Spectrul relaţiilor juridice din societatea noastră în secvenţa cronotopică despre 
care vorbim ne dezvăluie că în acest domeniu asistăm la o occidentalizare rapidă, la 
impunerea uneori superficială a unor norme şi valori de strictă provenienţă occiden-
tală. Constituţia de la 1 iulie 1866 precedată de codurile civil, penal, de procedură 
civilă şi penală, Codul comercial din 1887 sunt nu numai de sorginte occidentală, ci 
îşi şi propun “europenizarea” şi occidentalizarea societăţii noastre. 

Se cuvine a sublinia faptul că România modernă a sfârșitului de veac al XI-
X-lea și în primele decenii ale secolului trecut a parcurs o etapă importantă pe 
drumul modernizării sale și că toate datele statistice de ordin istoric pe care le 
avem consfințesc acest lucru. În paralel cu marile procese care au vizat palierul 
socio-economic și pe cel cultural spiritual se cuvin menționate și cele specifice 
palierului instituțional-politic. În cadrul acestora din urmă, emanciparea civilă și, 
mai apoi, cea politică începute încă în primii ani de existență ai statului național 
modern român, vor cunoaște evoluții semnificative. Într-un memorabil text din 
1913, savantul Simion Mehedinți scria un adevărat elogiu țăranului român, cel 
menit a fi destinatarul principal al reformelor imperios necesare: „Țăranul e aristo-
crația – singura aristocrație de rasă și de suflet a acestei țări. E ochiul care vede mai 
departe decât al nostru, al celor tociți de viața orășenească; e urechea care aude mai 
bine – aude și „cum crește iarba”; e piciorul care aleargă mai repede; e sufletul bun 
care îndură mult și multe fără să se plângă; e creatorul limbei; e tiparul inalienabil 
al rasei; e ogorul din care es „mutațiile”; adică e cea mai sigură temelie a neamului 
în prezent și cea mai mare nădejde pentru viitor”1

Pentru a sintetiza conchidem cu informația că în anul 1900 economia României 
moderne însemna 0,82 % din economia lumii2. 

1 S. Mehedinți, Poporul – 1913, Minerva, București, 1913, p. 126.
2 Spre comparaţie, în 2015 economia României nu reprezenta mai mult de 0,34% din economia lumii.
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Două chestiuni considerate drept majore în epocă marcau drumul nostru spre 
modernitate: chestiunea agrară, cu toată pletora sa de implicații și complicații și 
problema democratizării țării prin implicarea cât mai multor români în viața politi-
că a statului, problemă conectată direct cu sistemul electoral. Cele două probleme 
erau percepute ca fiind interconectate așa cum o demonstrează și cuvintele lui I. 
G. Duca: „Numai creându-se o altă bază electorală se poate rezolva în întregime și 
radical chestia agrară, numai când nu vor exista neștiutori de carte vom putea vorbi 
de progrese temeinice în această țară”3. Principala forţă politică cu putere de de-
cident care se va afla în avangarda programului reformator va fi Partidul Naţional 
Liberal şi de aceea în cele ce urmează mă voi concentra asupra activităţii acestuia 
derulată în acest sens. Încă în programul elaborat în 1892 liberalii au înscris ches-
tiunea votului universal însă numai ca o perspectivă și ca o consecință a îmbună-
tățirii condiției socio-economice a țăranilor. Ajungerea la șefia guvernului și apoi 
a partidului a lui Ion I.C. Brătianu după retragerea lui D.A. Sturdza, în condițiile 
cunoscute, cu sprijinul constant și consistent a lui Eugeniu Carada, a deschis un 
nou capitol în lunga serie de evenimente care au marcat procesul emancipării po-
litice la români. Maniera în care se va realiza însă acest proces în anii dominați de 
figura lui Ion I.C. Brătianu va fi una izvorând aproape strict din tradiția noastră. În 
chiar discursul rostit la învestitura sa în fruntea partidului el afirma un crez de care 
nu s-a despărțit nicicând: „Ținta Partidului Național-Liberal încă de la întemeiere 
a fost dezvoltarea forțelor naționale de orice fel și pe orice tărâm. Forțele morale, 
intelectuale, militare și economice, toate forțele naționale, dezvoltate astfel, încât 
să putem zice la fiecare moment că suntem conștienți de deviza trecutului nostru, 
formulată astfel de unul din conducătorii Partidului Național-Liberal: prin minți-
le, prin inima și brațele noastre”. Dacă adăugăm la aceste cuvinte și fraza sa: „În 
granițele teritoriului național român voim să creștem patrimoniul comun al lumii 
civilizate”4 vom înțelege natura viziunii sale pentru destinul națiunii în rândurile 
căreia s-a născut.

Interpretând corect radiografia societății românești și intuindu-i necesitățile 
stringente, în ciuda atentatului împotriva sa din 1909, Ion I. C. Brătianu și apro-
piații săi au cuprins în manifestul program expus la 25 ianuarie 1911 ideea refor-
melor agrară și electorală, subiect de profundă dezbatere pentru elita politică și nu 
numai, mai ales după momentul 1907. În celebra scrisoare program publicată de 
„Viitorul”, oficiosul partidului, la 2/20 septembrie 1913 Ion. I.C. Brătianu revenea 
în forță asupra ideii reformelor agrară și electorală, devenite imperioase în viziu-
nea sa după încheierea celui de-al doilea război balcanic. În congresul partidului 
survenit două săptămâni mai târziu Ion I.C. Brătianu cerea colegilor săi o decizie 
clară în privința rezolvării problemei agrare prin intervenția statului, cu dreptul 
de expropriere și constituirea unui singur colegiu electoral. Acuzat de adversarii 

3 Vezi, Voinţa Naţională, XXVII/1910, Nr. 7603, 27 noiembrie, p. 1.
4 Ion I. C. Brătianu, Cuvintele unui mare român, Craiova, f.a., pp. 48-49.
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săi, conservatorii, că urmărește în exclusivitate interesele electorale ale partidului 
său prin propunerea unui nou sistem al alegerilor, el răspundea: „Am crezut că e 
necesară o viață nouă care să solidarizeze masele mari cu viața statului și care să 
dea, totodată, posibilitatea ca o lucrare continuă de educație și administrație să 
nu mai fie distrusă prin nevolnicia și nemernicia acelora pe care nu-i controlea-
ză nici o opinie publică hotărâtă și bine organizată. Am văzut că de aici înainte 
trebuie lărgite temeliile vieții politice, că trebuie deschise ferestrele, pentru ca un 
aer mai sănătos să intre în casa obștească unde se determină interesele statului”5. 
Necesitatea acestei reforme electorale a fost pe larg popularizată de lideri ai par-
tidului în numeroase întruniri publice și bătrânul monarh Carol I a acceptat-o, sub 
rezerva moderațiunii și a unui argument formulat astfel: „Nu e bine, Sire, să lăsați 
o problemă așa grea nerezolvată succesorului vostru; aveți datoria să-i transmiteți 
Coroana fără greutățile unei asemenea chestiuni nedeslegate”6. Veniți la guverna-
re la începutul anului 1914 național-liberalii au pregătit modificarea Constituției 
pentru a face posibilă aplicarea reformelor dar evenimentele politice ale anului și, 
în primul rând, izbucnirea primei conflagrații mondiale a împiedicat finalizarea 
lucrărilor Adunării Constituante și implicit a reformelor preconizate. La 23 martie 
19177 Regele Ferdinand a adresat soldaților de pe front o proclamație prin care li 
se promitea împroprietărirea. O lună mai târziu, la 23 aprilie reînnoia promisiunea 
împroprietării8. Sub impulsul realităților dramatice ale războiului de întregire a 
neamului și a evenimentelor conexe din Rusia, reforma electorală prin instituțio-
nalizarea colegiului unic nu mai era suficientă și, de aceea, principiul sufragiului 
universal a început a fi vehiculat din ce în ce mai des. În vizita sa la Petrograd, în 
martie 1917, Ion I.C. Brătianu arăta că în România prin reforma agrară și votul 
universal, Camerele își vor spori numărul votanților de la 180.000 la 1.200.000, iar 
țărănimea va primi 2.300.000 ha de pământ9. În tragicele zile când Iașul devenise 
„capitala rezistenței până la capăt” într-un discurs ținut la 8 mai 1917, Ion I.C. Bră-
tianu arăta: „Sufragiul universal și exproprierea, aceste două principii au devenit 
patrimoniul comun al tuturor și votarea lor se poate obține fără discuții pătimașe 
care să tulbure liniștea sufletească a țării…”10. Mai mult, două zile înainte la 6 mai 
1917, pe fondul acelorași dezbateri referitoare la reforme, liderul liberal afirma 
cu putere de oracol: „…atât sufragiul universal, cât și principiul exproprierii sunt 
cerute nu numai de spiritul vremii în care trăim, dar și de necesitățile pe care ni 
le impune introducerea suveranității noastre dincolo de Carpați”11. Discuția celor 

5 Idem, Discursurile lui Ion I.C. Brătianu, publicate de George Fotino, Bucureşti, 1940, vol .IV, p. 155.
6 I.G. Duca, Amintiri politice, Jon Dumitru , Munchen, 1981, vol. I, p. 103.
7 Stil vechi.
8 N. Iorga, O viață de om, vol. I, București, 1934, p. 270.
9 A. Stan, M. Iosa, Liberalismul politic în România, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996, p. 368.
10 Ibidem, p. 369.
11 Apud, C. Neagu, Guvernul liberal Ion I.C. Brătianu (29 noiembrie/12 decembrie 1918 – 27 

septembrie 1919, Iaşi, 1998, p. 32.
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două reforme a durat de la 20 mai până la 14 iunie 1917, până în preajma epopei-
celor lupte de la Mărăști, Mărășești și Oituz. Modificarea Constituției în iulie 1917 
prin revizuirea art. 1912,57 și 67 – care a rezultat în urma votului – a deschis calea 
înfăptuirii celor două reforme de importanță capitală în siajul primei conflagrații 
mondiale. 

În mod evident, în întreg spațiul central-est european situația generată de pro-
cesele modernizatoare și de desfășuarea și rezultatele primei conflagrații mondiale 
nu era fundamental diferită de cea a țării noastre, de unde și necesitatea ca în 
aceste state (fie ele nou apărute sau care și-au desăvârșit unitatea națională) re-
formele agrare și cele electorale să se impună pe agenda politică și cea publică. 
În Vechiul Regat în primele decenii ale secolului trecut 27,5% din gospodăriile 
țărănești dețineau între 0 și 5 ha iar în Transilvania aproape 17% dintre țărani ave-
au în proprietate loturi de până la 10 iugăre (dintre aceștia peste 70% erau etnici 
români). În Bucovina situația era similară mica proprietate și cea mijlocie (sub 50 
ha) reprezentând circa 26% din suprafața provinciei13. În Basarabia se constată 
aceiași inechitate a distribuirii pământului între marea proprietate și majoritatea 
locuitorilor țărani. Prin comparație, în unele țări din zona de care mă ocup marea 
proprietate deținea la debutul interbelicului o pondere mai mare în Ungaria și Slo-
vacia (54,8%, respectiv 51,45%) și mai mică în Cehia (32,5%), Austria (40,10%), 
Polonia (44,8%)14. În această din urmă țară procentul țăranilor lipsiți de pământ era 
în perioada de care ne ocupăm de circa 17%, în Lituania 20%, în Letonia – înainte 
de izbucnirea războiului – 55%, iar în Estonia aproape 66%15. În Bulgaria 63,1% 
dintre proprietarii de pamânt dețineau sub 1 ha16.

Desigur, bogata literatură dedicată reformei agrare din 1921 din România17a 
prezentat și analizat cvasiexhaustiv aspectele relevante ale reformei agrare din de-

12 Art. 19 introduce în Constituție alături de cauzele de utilitate publică și expropierea pentru cauză de 
utilitate națională cu scopul de a se putea vinde țăranilor mobilizați și familiilor lor pamânt.

13 Apud, Gh. Hristodol ”Agricultura României între anii 1919-1939” în V. Pușcaș, V. Vesa, Dezvoltare 
și modernizare în România interbelică 1919-1939. Culegere de studii, București, 1988, pp. 142-143.

14 Ibidem, p. 143.
15 Klaus Richter, ”Post-war Agrarian Economic Policies (East Central Europe) in International 

Encyclopedia of the First World War, online edition.
16 Vezi, Hans Jorgensen, ”The Inter-War Land Reforms in Estonia, Finland and Bulgaria: A Comparative 

Study” in Scandinavian Economic History Review, vol. 54, 2006, pp. 64-97.
17 Datorită pletorei de studii din epocă și a producției istoriografice ulterioare o enumerare, fie ea și 

sumară, ar ocupa un spațiu considerabil, mă mărginesc la a aminti doar câteva lucrări din a doua 
jumătate a secolului trecut începând cu cea semnată de Dumitru Șandru, Reforma agrară din 1921 în 
România, Editura Academiei R.S.R., București, 1975; O. Parpală, Aspecte din agricultura României 
1920-1939, București, 1966; V. Bozga, Criza agrară din România între cele două războaie mondiale, 
București, 1975, V. Liveanu,M. Rusenescu, T. Lungu, M. Iosa, I. Kovacs, V. Bozga, Relații agrare și 
mișcări țărănești în România 1908-1921, București 1967. Constat deopotrivă și faptul că în ultimele 
decenii preocuparea pentru acest subiect nu a mai fost la fel de consistentă și numărul studiilor 
dedicate subiectului a scăzut cu excepția analizelor făcute în cadrul unor volume dedicate evoluției 
generale a economiei românești în perioada interbelică și a cusurilor universitare.
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butul perioadei interbelice și a oferit datele și cifrele cele mai diverse care oglin-
desc realitățile generate de acest efort legislativ complex și complicat în aceași 
măsură. Mă voi mărgini deci la cîteva dintre acestea pentru a ilustra concret di-
mensiunile reformei agrare din România în comparație cu reformele similare din 
țările arealului la care ne referim. Astfel, consecințele aplicării reformei agrare au 
condus la expropierea până în anii celei de-a doua conflagrații mondiale a unui 
număr de 18.262 moșii, incluzând o suprafață de 5.812.000 ha arabile – după alții 
cercetători 6.125.789 ha, fânețe, păsuni, păduri și alte terenuri, reprezentând 66% 
din întinderea marii proprietăți de peste 100 ha. Din această suprafață, 3.860.372 
ha au fost date în parcele țăranilor, 991.697 ha au fost atribuite drept islaz, 537.798 
ha păduri au fost date comunelor din Transilvania, 62.630 ha au foat destinate vre-
trelor de sate iar restul pământului a avut alte destinații (ferme model etc.)18. Prin 
comparație cu reformele agrare din alte state ale zonei – Cehoslovacia 1919-1920, 
Estonia 1919, Letonia 1920, Ungaria 1920, Polonia 1920, Bulgaria 1921 și 1924, 
Regatul sârbo-croato-sloven 1921, Lituania 1922 -, cea din România a fost cea 
mai radicală din punctul de vedere al suprafețelor expropiate. În Cehoslovacia s-au 
expropiat circa 4.000.000 ha (1.229.688 ha arabil și 2.733.376 ha neagricol)19, în 
Polonia 2.500.000 ha iar până în 1938 2.700.000 ha20, în Regatul sârbo-croato-slo-
ven aproape 1.623.300.000 ha21, în Grecia 1.300.000 ha, în Ungaria 604.000 ha, iar 
în Bulgaria aproximativ 200.000 ha ( circa 6% din suprafața agricolă)22. Desigur, o 
astfel de comparație trebuie să ia în calcul și suprafețele agricole totale ale statelor 
luate în discuție. Dacă ne referim la numărul beneficiarilor acestei redistribuiri a 
pământului ca urmare a reformelor constatăm că în țara noastră au fost 1.393.353 
de împroprietăriți în timp ce în Polonia au fost 694.411, în Cehoslovacia 642.574 
sau după alte surse 638.00023, în Regatul sârbo-croato-sloven circa 535.60024 și 
aproape 230.000 în Bulgaria25. Desigur, cifrelor prezentate mai sus li se pot adaugă 
o multitudine de alte date relevante și semnificative pentru legislația agrară imple-
mentată în acest spațiu european în siajul primei mari conflagrații mondiale, dar 
cititorul interesat le poate afla cu ușurință din articolele de specialitate și analizele 
efectuate de specialiști în fiecare din aceste țări. 

18 D. Șandru, op. cit., p. 250-251.
19 Vezi, L. Homolac, K. Tomisk, ”Historical development of land ownership in the Czech Republic 

since the formation of Czechslovakia until present” in Scientific Information, Agric.Econ, 62, 2016 
(11), pp. 528-536.

20 M.Lundell, K. DeRemer, ”Central and Eastern European Land Tenure Patterns” in U.S. Department of 
Commerce, Research Service, Washington D.C., Agriculture and Trade Division, Sept. 1994, p. 13.

21 Ibidem, p. 18.
22 M. Georgescu, Reforme agrare. Principii și metode în legiuirile române și străine, București, 1943, 

p. 430.
23 L. Homolac, K. Tomisk, op. cit., loc. cit., p. 530.
24 M. Lundell, K. DeRemer, op. cit. loc.cit., p. 18.
25 Gh. Hristodol, op. cit., loc. cit., p. 146.
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O imagine comparativă relevantă în opinia mea – în contextul temei abordate  – 
este cea care rezultă din sublinierea unor elemente comune specifice statelor din 
zona central est europeană în care, la debutul perioadei interbelice, au avut loc re-
forme agrare având în centrul lor politica de redistribuire a proprietății funciare. Ar 
fi de subliniat faptul că redistribuirea efectivă a proprietății funciare s-a desfășurat 
pe perioade mai lungi de timp, cu ritmuri și intensități diferite, în raport cu situațiile 
specifice din statele aflate în această zonă, uneori acoperind mai mulți ani și fiind 
rezultatul mai multor demersuri legislative.

Pimul element comun, invocat în mai toate producțiile istoriografice dedicate 
reformelor agrare de după prima conflagrație mondială în spațiul de care mă ocup 
se referă explicit la dorința/nevoia factorilor decidenți din aceste state de a bloca 
bolșevizarea și extinderea comunismului în propriile state ținând cont de rapida forță 
de contagiune a acestei ideologii favorizată de consecințele desfășurării războiului și 
de radicalizarea maselor pauperizate, puțin alfabetizate politic și ușor manipulabile 
prin mesaje populiste. 

Un al doilea element comun care poate fi întrezărit, dincolo de ceea ce este 
evident în legătură cu dimensiunea economico-socială imaginată de legiuitori, este 
acela că reformele au avut drept scop și naționalizarea (în sensul politicii de natio-
n-building) proprietății asupra pamântului. Aflate multă vreme sub stăpânire străină, 
a marilor imperii multinaționale, teritoriile care acum au reapărut sub formă de noi 
state pe harta politică a zonei central estice a continentului european (statele baltice, 
Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, Austria ș.a.) ori statele care și-au recuperat de sub 
ocupația străină părți ale teritoriului național (România, Regatul sârbo-croato-slo-
ven) au fost direct interesate de a promova o redistribuire a proprietății funciare 
către cei care, autohtoni fiind, au avut o condiție social-economică inferioară impusă 
de ocupanții străini privilegiați în stăpânirea unor întinse proprietăți. Omogenizarea 
națională având drept bază și proprietatea funciară a fost văzută ca fiind nu doar le-
gitimă, reparatorie la nivel istoric, ci și necesară în aceste state. În spiritul procesului 
modernizării și democratizării manifestat acum în acest spațiu european este necsar 
să amintim că și cei care au devenit minoritari în noile state succesorale s-au bucurat 
de efectele reformelor. Astfel, în România întregită au beneficiat de redistribuirea 
pământului un număr de 205.165 capi de familie aparținând minorității maghiare, 
secuiești, săsești, sârbești etc26. Situații similare, în proporții diferite, întâlnim și în 
alte state ale arealului de care ne ocupăm, chiar dacă unii minoritari au participat în 
calitate de combatanți în tabere adverse în timpul primului război mondial. 

La nivelul spectrului politic, în toate statele central-est europene, au apărut partide 
politice reprezentând curentul agrarian (țărănist) ca urmare firească a emancipării poli-
tice survenită în siajul războiului prin extinderea dreptului de vot generată de reformele 
electorale adoptate în acest spațiu. Firește, amintim că astfel de tentative și încercări 
de a promova interesele populației rurale – a țăranilor și micilor fermieri, cu precădere 

26 D. Șandru, op. cit., p. 251.
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– au existat încă înaintea conflagrației mondiale27, dar ele au „explodat” și au devenit 
relevante în debutul perioadei interbelice. În România întregită, la 18 decembrie 1918 
din inițiativa lui Ion Mihalache se puneau în capitala țării bazele Partidului Țărănesc 
din România și erau adoptate unsprezece puncte programatice, nucleu care după diver-
se tribulații politice (fuziuni, adeziuni ale unor personalități etc.) va evolua în singurul 
partid de masă din România interbelică (prin fuziunea cu „Naționalii” ardeleni), Parti-
dul Național Țărănesc. În Bulgaria, agrarienii grupați în Uniunea Populară Agrariană 
Bulgară (BZNS) vor juca un rol important pe scena politică până în 1923. În Austria, în 
1923 se va înființa Liga Agrariană care din 1927 ca urmare a succesului electoral se va 
menține în coaliția de guvernare până în 1933 în ajunul preluării puterii de cancelarul 
Engelbert Dollfus28. În Polonia un partid țărănesc va lua ființă încă în 1903, Partidul 
Țărănesc Polonez (PSL) numit mai apoi „Piast”, partid devenit relevant în peisajul 
politic al acestei țări, condus de Wincenty Witos, până în momentul loviturii de stat a 
lui Josef Pilsudski din mai 1926. În statele baltice: Lituania, Letonia și Estonia s-au 
constituit partide și grupări politice cu agendă agrariană ( Uniunea Populară Țărănescă 
Lituaniană, Uniunea Fermierilor Letoni și Uniunea Populației Rurale din Estonia) care 
au înregistrat succese politice notabile fiind la guvernare în diferite secvențe temporale 
ale perioadei interbelice. Ceea ce este comun acestor formațiuni politice este orienta-
rea lor spre stânga spectrului politic (social democrația) și, în cele mai multe cazuri, 
alianțele sau fuziunile cu formațiunile politice reprezentative ale muncitorimii. Trebuie 
însă subliniat că ele au fost ostile, în general, bolșevismului și grupurilor comuniste din 
aceste țări. O altă consecință a procesului reformator, manifestată în plan politic, a fost 
dispariția grupărilor politice reprezentative pentru mari proprietari funciari.

Un al patrulea element comun rezultat ca urmare a reformelor agrare din spa-
țiul central est european a fost acela că în nici una din țările în care s-a redistribuit 
proprietatea funciară ca urmare a reformelor agrare marea proprietate nu a dispărut 
cu totul, persistând încă proprietăți de peste 100 ha. Firește, locul și rolul acestora 
în peisajul socio-economic a diminuat considerabil. În oglindă, numărul locuitorilor 
rurali lipsiți total de pământ a diminuat considerabil și categoria micilor proprietari 
și-a întărit rolul și ponderea în structura acestor societăți.

O altă trăsătură comună ar fi aceea că peste tot reformele agrare au întâmpinat 
dificultăți în momentul punerii în practică a redistribuirii pământului și de aceea 
acest proces s-a desfășurat în general greoi și în secvențe temporale mai lungi decât 
cele anticipate în momentul promulgării acestora. A existat deopotrivă și o extindere 

27 În 1882 s-a întemeiat la noi prima formațiune politică a țărănimii din inițiativa lui Constantin Dobrescu-
Argeș, Dincă Schileru și Mucenic Dinescu care în 1895 se va constitui în Partida Țărănească. În 1906 
Vasile M. Kogălniceanu și Alexandru Vălescu încearcă întemeierea unui partid țărănesc iar în 1913 
Ion Mihalache încearcă fondarea unei Ligi Țărănești. Pentru detalii și un set relevant de documente 
vezi V. Niculae, I. Ilincioiu, S. Neagoe, Doctrina țărănistă în România. Antologie de texte, Editura 
Noua Alternativă, București, 1994.

28 Pentru detalii vezi J. Miller, ”Agrarian Politics in Interwar Austria” Working Paper 92-3, Little Rock, 
Arkansas, February 1992.
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a suprafețelor cultivate ca urmare a reformelor agrare. În cazul României suprafața 
cultivată a crescut de la 10.392.900 ha in 1921 la 13.940.000 ha în 193629.

În fine, rezultatele scontate de inițiatorii acestor reforme în statele central est 
europene în care populația rurală era majoritară30 (Cehoslovacia și Austria fiind ex-
cepțiile din zonă în acest sens) în ceea ce privea sporirea considerabilă a producției 
și introducerea mai rapidă a progresului în acest sector economic fundamental fie nu 
s-au împlinit, fie s-au lăsat mai mult așteptate decât se anticipase. 

În finalul acestei scurte și, inevitabil, simplificatoare prezentări pot conchide 
asupra următoarelor aspecte:

Reformele agrare din secvența cronotopică de care m-am ocupat au avut dincolo 
de aspectul economic evident și un profund caracter social exprimat prin nevoia re-
ală de modernizare și democratizare a societăților din statele nou constituite, recon-
stituite sau care și-au desăvârșit unitatea națională;

Există, în afara unor particularități și specificități inerente, o serie întreagă de 
elemente comune ale reformelor agrare, aplicării și consecințelor lor în statele cen-
tral est europene la debutul perioadei interbelice, fapt care încadrează reforma grară 
din România, cea mai radicală din acest spațiu în ceea ce privește suprafața redistri-
buită și numărul beneficiarilor, în șirul acestor măsuri legislative de mare importanță 
adoptate în siajul primei mari conflagrații mondiale;

Reformele agrare au avut un rol considerabil în stoparea propagării bolșevismu-
lui în acest spațiu european;

În formularea și aplicare măsurilor de reformă agrară legiutorii au urmărit și o 
componentă națională implicită, generată de structura etnică a marilor proprietari de 
pământ, mulți dintre ei alogeni aparținând imperiilor destrămate acum la sfârșitul 
primei conflagrații mondiale;

Reformele agrare au contribuit în conjucție cu democratizarea societăților prin 
emanciparea politică a majorității populației (reformele electorale, în primul rând) 
la afirmarea ideologiei agrariene și consolidarea în spectrul politic a partidelor țără-
nești, partide de cele mai multe ori existente anterior primului război mondial, dar 
fără reprezentare politică majoră în viața politică a societăților în care s-au născut în 
perioada antebelică;

Dincolo de limitele, dificultățile de aplicare, politicile în domeniu care le-au 
urmat, reformele agrare au constituit un sensibil pas înainte pe calea modernizării și 
democratizării societăților unde au avut loc, o componentă importantă a consolidării 
statelor națiune din acest areal geopolitic al continentului și un vector al unei redis-
tribuiri mai echitabile la nivelul societății a bogăției fiecărei națiuni.

29 I. Agrigoroaiei, G. Preda, Gh. Calcan, România interbelică. Economie-Administrație-Apărare, 
Ploiești, 2008, p. 50.

30 Spre exemplu, în anul 1918, în România populația rurală era de 78%, în Bulgaria 80%, în Regatul 
sârbo-croato-sloven 75%, în Polonia 63%, în Ungaria 55%. Vezi Sarahelen Thompson ”Agrarian 
Reform in Eastern Europe Following World War I:Motives and Outcomes” in American Journal of 
Agricultural Economics, Vol. 75, No. 3, Aug. 1993, p. 840.
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AGRARIAN REFORM IN INTERWAR ROMANIA 
IN THE CENTRAL-EASTERN EUROPEAN CONTEXT

The present paper is dealing with the description and examination of the Agra-
rian Reform implemented in the dawn of the interwar period in the international 
context of our geopolitical area (Central Eastern Europe). The paper is focused on 
the motivation and consequences of this reform on the Romanian society as a whole. 
The methodology used is the narrative-descriptive one complemented with the com-
parative methods with the aim of putting in evidence the complexity of the agrarian 
reform its intricate motivation, objectives and results of this legislative effort due to 
solve the so called” Agrarian Problem”. The conclusions highlight the impact upon 
the society and on the dynamic of the modernization process.
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Nicolae ENCIU

CONSIDERAŢII PRIVIND STRUCTURA 
ETNO-CONFESIONALĂ A POPULAŢIEI BASARABIEI 

ÎNTRE CELE DOUĂ RĂZBOAIE MONDIALE

Din punct de vedere etno-demografic, unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transil-
vaniei cu Vechiul Regat a înlocuit vechea unitate şi omogenitate etnică a României 
cu o situaţie nouă, în care alături de majoritatea românească de 71,9 % atestată la 
recensământul din 29 decembrie 1930, coexista acum şi un important procent de 
28,1 % de alte naţionali tăţi1. Conform datelor recensământului din 1930, proporţia 
românilor de neam şi de limbă maternă românească în cele două medii de locuire 
prezenta următoarele aspecte.

În Basarabia, politica ţaristă de colonizare a guberniei cu elemente eterogene 
afec tase preponderent populaţia urbană, urmărindu-se printr-o atare politică 
obiectivul im primării „tiparului rusesc unei provincii româneşti”2. Chişinăul, 
principalul oraş şi capitala Basarabiei, devenise, în opinia prof. Ion Simionescu, 
„complect înstrăinat”, în care „limba străină şi-a înfipt rădăcini atât de adânci în 
casele chiar ale moldovenilor, încât azi e greu să fie pe deplin înlocuită”3. Şi dacă 
la Chişinău se mai păstrase, totuşi, unele stradele curat moldoveneşti, atunci la 
Ismail, în opinia aceluiaşi autor, care vizitase oraşul în cauză, „n-am auzit nici în 
preajma căsuţelor acoperite cu stuh, nici mai la centru, mult grai moldovenesc”4.

În acelaşi context, prof. Ştefan Ciobanu menţiona, la 1925, că „dacă cineva 
ar voi să-şi facă o idee oarecare asupra populaţiei Basarabiei după oraşele ei, ar 
cădea în cele mai cumplite greşeli”, deoarece „oraşele Basarabiei nu sunt emanaţia 
naturală a satelor din jurul lor, expresiunea logică a vieţii locuitorilor din Basarabia, 
cu alte forme sociale şi economice, dar cu acelaşi suflet, cu aceeaşi limbă, cu 
aceleaşi datini şi obiceiuri”. Din aceste considerente, numitul autor constata că 
„oraşele Basarabiei sunt cu desăvârşire străine sufletului poporului românesc 
dintre Prut şi Nistru”5.

Conform datelor recensământului din 29 decembrie 1930, din totalul celor 
370.971 de locuitori ai mediului urban din Basarabia, românii moldoveni constituiau

1 Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Dr. Sabin Manuilă, X/101/1933, fila 2.
2 I. Simionescu, Oraşe din România. Ed. a II-a, rev. şi ad., Editura „Cartea Românească”, Bucureşti, 1929, 

p. 102. 
3 Ibidem, p. 101-102.
4 Ibidem, p. 190.
5 Ştefan Ciobanu, Chişinăul, Editura Comisiunii monumentelor istorice, Secţia din Basarabia, 1925, 

p.  74, 75-76.
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Tabelul 1
Proporţia românilor în mediul urban al României 

conform datelor recensământului din 29 decembrie 1930 (%)6:

Oraşele din Românii de neam Limba maternă românească Diferenţe (asimilări)
Toată România 58,6 62,2 + 3,6
Oltenia 91,7 95,0 + 3,3
Muntenia 82,3 89,8 + 7,5
Dobrogea 52,3 54,9 + 4,6
Moldova 70,8 79,4 + 8,6
Basarabia 31,0 30,1 – 0,9
Bucovina 33,0 31,9 – 1,1
Transilvania 35,9 36,0 + 0,1
Banat 35,0 35,5 + 0,5
Crişana-Maramureş 33,1 30,7 – 2,4

Tabelul 2
Proporţia românilor în mediul rural al României 

conform datelor recensământului din 29 decembrie 1930 (%)7:

Provincii
Mediul rural Românii de neam Limba maternă românească Diferenţe (asimilări)

Toată România 75,3 75,7 + 0,4
Oltenia 98,4 99,3 + 0,9
Muntenia 97,6 98,9 + 1,3
Dobrogea 41,6 42,2 + 0,6
Moldova 95,9 96,7 + 0,8
Basarabia 59,9 59,6 – 0,3
Bucovina 48,7 44,5 – 4,2
Transilvania 61,7 62,5 + 0,8
Banat 58,5 59,6 + 1,1
Crişana-Maramureş 67,5 67,7 + 0,2

doar 116.736 de persoane sau 31,0 % din total8, restul populaţiei urbane fiind com-
pusă dintr-o veritabilă „macedonie de populaţii”9.

Deşi într-o măsură mai redusă, schimbări importante s-au produs inclusiv în 
aspectul etnic al satelor moldoveneşti din Basarabia. Dacă în momentul anexării de 
către Rusia imperială populaţia Basarabiei, care era predominant agricolă şi rurală, 
număra circa 491.500 de locuitori, dintre care 420.000 sau 86,0 % erau români, 
atunci deja în 1835 ponderea acestora a fost redusă la 75,0 % din total, pentru a deţi-

6 Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Dr. Sabin Manuilă, XII.96/1934, fila 42.
7 Ibidem, XII.96/1934, fila 43.
8 Recensământul general al populaţiei României din 29 decembrie 1930. Vol. II: Neam, limbă maternă, 

religie, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1938, p. XL-XLI; Sabin Manuilă şi D.C. Georgescu, 
Populaţia României, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1937, p. 50-51.

9 Antony Babel, La Bessarabie. Étude historique, ethnographique et économique, Librairie Félix 
Alcan, Paris, 1926, p. 202.
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ne, în 1918, 72,0 % din totalul populaţiei rurale şi doar 64,0 % din totalul general al 
populaţiei10. În preajma Unirii din 27 martie / 9 aprilie 1918, aspectul etnic al popu-
laţiei rurale din Basarabia prezenta următoarea situaţie.

Tabelul 3
Structura etnică a populaţiei rurale din Basarabia în anul 191811:

Judeţe Total 
sate

Numărul satelor în care majoritatea o constituiau:

R
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ii
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an
ii

ţig
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ii
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lg
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ii
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ii

Bălţi 245 172 41 22 7 2 1 - - -
Cetatea Albă 187 23 52 31 - 8 - 43 20 5
Chişinău 144 133 1 2 - - 2 6 - -
Hotin 181 52 121 16 1 1 - - - -
Ismail 200 97 25 40 - 9 8 - 12 9
Orhei 203 180 16 5 1 1 - - - -
Soroca 213 153 34 17 7 2 - - - -
Tighina 165 74 26 26 - 4 14 - 10 11
Total Basarabia 1.538 884 316 159 16 27 25 49 42 25

Aşadar, din totalul de 1.538 de sate, 884 erau populate preponderent de moldo-
veni, 316 de ucraineni, 49 sate de ţigani, 42 de bulgari, 27 de ruşi, câte 25 de sate cu 
germani şi cu găgăuzi şi 16 colonii evreieşti. În plus, existau 159 de sate în care în une-
le dintre ele majoritatea o constituiau moldovenii, în altele ucrainenii şi o altă categorie 
de „sate mixte”, în care nici moldovenii şi nici ucrainenii nu deţineau majoritatea.

Prezenţa mai importantă a elementului rutean în Basarabia datora unui fenomen 
de interferenţă reciprocă româno-ucraineană, deoarece dincolo de Nistru se afla, în 
acea perioadă, o numeroasă populaţie românească. Precum afirma cunoscutul autor 
al lucrării „Basarabia în secolul al XIX-lea”, Zamfir Arbore, „neîncăpând în cadrul 
teritoriului dintre Prut şi Nistru, în curgerea secolului XIX, neamul nostru a fost 
nevoit să-şi reverse prisosul populaţiei dincolo de Nistru. Astfel, după statisticile 
oficiale ruseşti (N. Troiniţki), în guvernămintele Volân, Ekaterinoslav, Podolia, 
Herson, locuiesc peste 600.000 moldoveni-basarabeni”12.

10 G. Murgoci, La population de la Bessarabie. Étude démographique, S.é., Paris, 1920, p. 19; „Buletinul 
statistic al României”, seria IV, vol. XIV, nr. 1, 1919, p. 28-29. Detalii privind structura etnică a 
populaţiei Basarabiei la finele primei conflagraţii mondiale, vezi la Nicolae Enciu, Populaţia Basarabiei 
în anul Marii Uniri, în „Revista istorică” (Bucureşti), Serie nouă, tomul VI, nr. 9-10, p. 795-806.

11 Статистические сведения (Количество населения в Бессарабской губернии. Распределение 
населения по национальностям и волостям. Число библиотек, читален и пр.). Под ред. Н.А. 
Поповского. Кишинев: Типография Бессарабского губернского правления, 1917. С. 33-40.

12 „Dezbaterile Senatului”, nr. 16, şedinţa din 27 decembrie 1919, p. 130.
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Este de remarcat, că acţiunea de rusificare a populaţiei româneşti din Transnis-
tria, ca şi a denumirilor de localităţi din regiune s-a produs cu o intensitate şi intran-
sigenţă deosebită. Bunăoară, localitatea Pârâta devine, pe parcurs, Pererita, Valea 
Hoţului – Valeagoţulovo, Giugaştri – Giugastrovo, Racul – Raculovo, Culmea – 
Culni, Tocila  – Tocilovo, Pietroasa – Ketrosî, Movilău – Moghilev etc.13.

Privit pe ansamblul Basarabiei, românii moldoveni locuiau întreg teritoriul 
acesteia, constituind majoritatea absolută a populaţiei şi revărsându-se inclusiv din-
colo de Nistru. Centrul Basarabiei era populat de un strat compact de români, în 
care s-au intercalat unele fâşii cu populaţie rusă, ruteană, evreiască în special în 
oraşele Tighina, Chişinău şi Bălţi. Nordul Basarabiei, de rând cu populaţia române-
ască, era populat cu un număr apreciabil de sate rutene şi, într-o măsură mai mică, 
cu populaţie de origine rusă. În sfârşit, sudul Basarabiei era populat, de rând cu 
români, într-o proporţie aproape egală, cu ruteni, bulgari, germani, turci, ruşi etc.14.

Aşadar, Basarabia interbelică era populată de o populaţie românească compact 
aşezată pe întreg teritoriul provinciei, restul constituind o minoritate compusă din 
variate neamuri, distribuite neomogen pe teritoriul Basarabiei şi fără o solidaritate 
economică, politică sau culturală între ele15.

Grupată după neam şi medii de locuire, populaţia Basarabiei în 1918 prezenta 
următoarea situaţie.

Tabelul 4
Populaţia Basarabiei după neam şi medii de locuire în 191816:

Naţionalitatea Populaţia rurală Populaţia urbană Total %
Moldoveni / Români 1.585.000 98.000 1.683.000 64,0
Velicoruşi 45.000 30.000 75.000 2,8
Ucraineni 225.000 29.000 254.000 9,7
Lipoveni şi cazaci 41.000 18.000 59.000 2,2
Evrei 138.000 129.000 267.000 10,2
Germani 72.000 7.000 79.000 3,0
Bulgari şi găgăuzi 124.000 23.000 147.000 5,6
Alte naţionalităţi 33.000 34.000 67.000 2,5
Total 2.274.000 368.000 2.642.000 100,0

Luând în considerare toate aceste modificări, una din preocupările de bază ale 
liderilor politici ai României de după 1918 a fost statornicirea unor relaţii întemeia-
te pe încredere reciprocă şi bună înţelegere între majoritatea românească şi diversele 

13 Paul Şt. Iliin, Transnistria şi Ucraina, Bucureşti, 1941, p. 28.
14 Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Dr. Sabin Manuilă, X.42/1930, fila 1 (Harta 

etnografică a României după datele statistice ale recensământului din 1930, elaborată de prof. 
Emanoil Tr. Simtion).

15 Ibidem, X/101/1933, fila 3.
16 „Buletinul statistic al României”, seria IV, vol. XIV, nr. 1, 1919, p. 22; Dicţionarul statistic al 

Basarabiei. Ediţie oficială, Tipografia societăţii anonime „Glasul Ţării”, Chişinău, 1923, p. 11.
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minorităţi naţionale, lingvistice şi religioase, care convieţuiau acum în cadrul noului 
stat naţional unitar. Semnificative în acest sens sunt cuvintele rostite de Iuliu Maniu 
în Adunarea Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, în numele Partidului 
Naţional Român. Pornind de la adevărul că „unirea tuturor românilor este o necesitate 
de viaţă a românilor de pretutindeni” şi invocând un vechi proverb românesc („Ce ţie 
nu-ţi place, altuia nu face”), Iuliu Maniu a declarat, totodată, că Marele Sfat Naţional 
Român „nu voieşte un imperiu de asuprire”: „Nu voim, ca din asupriţi, ce-am fost, să 
devenim asupritori. Voim să asigurăm libertatea pentru toţi şi dezvoltarea pentru toate 
popoarele conlocuitoare” 17. În acelaşi spirit a fost redactată şi aprobată Rezoluţia Adu-
nării Naţionale de la Alba Iulia, proclamând principii fundamentale menite a propăşi 
statul naţional unitar român, inclusiv deplina libertate naţională pentru toate popoarele 
conlocuitoare: „Fiecare popor se va instrui, administra şi judeca în limba sa proprie, 
prin indivizii din sânul său şi fiecare popor va primi drept de reprezentare în Corpurile 
legiuitoare şi la guvernarea ţării în proporţie cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc” 18.

Cu toate că statul român a recunoscut drepturile cetăţeneşti pentru minorităţile 
naţionale, la insistenţa „Consiliului celor patru” (Franţa, Marea Britanie, SUA şi Ita-
lia), statele succesorale monarhiei habsburgice (Polonia, Cehoslovacia, România, Re-
gatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor), precum şi Grecia, au mai trebuit să semneze, 
fiecare în parte, câte un tratat special privind minorităţile. În consecinţă, prin semna-
rea, la 9 decembrie 1919, a Tratatului minorităţilor de la Paris cu Principalele Puteri 
Aliate şi Asociate, România a consimţit ca stipulările privind drepturile persoanelor 
aparţinând unor minorităţi de rasă, religie sau limbă „să constituie obligaţii de inte-
res internaţional” şi puse, în consecinţă, sub garanţia Societăţii Naţiunilor, astfel încât 
„orice membru al Consiliului Societăţii Naţiunilor să aibă dreptul să semnaleze atenţiei 
Consiliului orice infracţiune sau pericol de infracţiune la oricare din aceste obligaţii, 
şi ca Consiliul să poată proceda de asemenea manieră şi să dea asemenea instrucţiuni 
care îi vor părea adecvate şi eficace în împrejurarea respectivă” 19. A mai consimţit, de 
asemenea, ca în caz de divergenţe de opinie asupra unor chestiuni de drept sau de fapt 
privitor la articolele vizând minorităţile de rasă, religie sau de limbă între Guvernul 
României şi oricare altă putere, membră a Consiliului Societăţii Naţiunilor, respectiva 
divergenţă „să fie considerată ca un diferend cu caracter internaţional”, conform terme-
nilor articolului 14 al Pactului Societăţii Naţiunilor şi deferită, – dacă cealaltă parte o 
cerea, – Curţii permanente de Justiţie Internaţională, fără drept de apel şi având aceeaşi 
forţă şi valoare ca şi o decizie dată în virtutea articolului 13 din Pact 20.

Chiar dacă respectivul Tratat al minorităţilor, – aşa cum atenţiona şeful delegaţi-
ei române, Ion I.C. Brătianu, – comporta riscul alimentării tendinţelor unor cetăţeni 

17 Minorităţile naţionale din România. 1918-1925. Documente. Coordonatori: Ioan Scurtu, Liviu Boar, 
Arhivele Statului din România, Bucureşti, 1995, p. 121-122.

18 Ibidem, p. 119-120.
19 România şi minorităţile. Colecţie de documente, Editura Pro Europa, Târgu Mureş, 1997, p. 49-50.
20 Ibidem, p. 50.
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de a ieşi de sub autoritatea statului român şi a se adresa unor foruri internaţionale, iar 
aceste foruri puteau folosi asemenea pretexte pentru a interveni în treburile interne 
ale României 21, semnarea acelui document cu valoare de angajament internaţional 
constituia o probă elocventă a spiritului larg de toleranţă, a intenţiei şi dorinţei sin-
cere a clasei politice româneşti de a face ca Noua Românie să devină „Patria iubită 
şi iubitoare a tuturor fiilor ei, fără deosebire de clasă socială, de limbă maternă ori 
de confesiune” 22.

Cu referire particulară la Basarabia de după 1918, aşa cum pe bună dreptate 
constata cotidianul „Sfatul Ţării”, „noua rânduială din Basarabia nu s-a zidit pe te-
melia unui naţionalism îngust ori a unui exclusivism stupid, ci pe temelia trainică a 
unei democraţii înţelepte – care însă n-are nimic cu bolşevismul îmbrăcat în cojocul 
cald al vechiului despotism – şi pe a libertăţii constituţionale, care nu înseamnă de 
loc nihilism exasperat şi provocator de anarhie” 23. Este suficient de remarcat că 
Declaraţia oficială a Sfatului Ţării de unire a Basarabiei cu România cerea în mod 
expres „respectarea drepturilor minorităţilor din Basarabia”, precum şi garantarea 
prin constituţie a libertăţii personale, a libertăţii tiparului, cuvântului, credinţei, a 
adunărilor şi a tuturor libertăţilor obşteşti 24, textul declaraţiei fiind votat inclusiv de 
către reprezentanţi ai minorităţilor etnice 25.

Astfel, luând cuvântul în şedinţa istorică a Sfatului Ţării din 27 martie / 9 aprilie 
1918 şi exprimând opinia Comitetului Naţional al polonezilor din Basarabia, deputa-
tul Felix Dudkevici a susţinut unirea Basarabiei cu România „aşa cum o cer moldo-
venii – stăpânii de baştină ai acestei ţări”. „M-am urcat la această tribună, – menţiona 
Dudkevici în luarea sa de cuvânt, – numai ca să arăt bucuria noastră, a polonezilor, 
pentru actul istoric ce-l săvârşiţi şi prin care realizaţi dreptul popoarelor de a-şi hotărî 
soarta, realipindu-vă la sânul maicii de la care aţi fost rupţi cu sila, acum mai bine de 
o sută de ani. Doresc neamului românesc viitorul frumos pe care îl merită”26.

Cât priveşte faptul abţinerii de la vot al reprezentanţilor celorlalte minorităţi 
etnice din Sfatul Ţării, motivul acestei reticenţe a fost explicat deja după confirma-
rea internaţională a actului unirii Basarabiei cu România la Conferinţa de Pace de 
la Paris din 1919-1920. Aşa cum menţionau, bunăoară, reprezentanţii comunităţii 
evreieşti din Basarabia, Samuel Lihtman şi Isak Gherman, „fiind încă neclar viitorul, 
chiar cel mai apropiat, se impunea precauţiune şi prudenţă. De aceea, cea mai bună 
ieşire din această dilemă era – abţinerea de la votare: să nu se supere nici moscoviţii, 

21 Minorităţile naţionale din România. 1918-1925. Documente. Coordonatori: Ioan Scurtu, Liviu Boar, 
Arhivele Statului din România, Bucureşti, 1995, p. 8.

22 „Dezbaterile Adunării Deputaţilor”, nr. 14, şedinţa din 16 decembrie 1919, p. 154-155.
23 „Sfatul Ţării”, nr. 105, 12/25 august 1918.
24 Unirea Basarabiei şi a Bucovinei cu România. 1917-1918. Documente. Antologie de Ion Calafeteanu 

şi Viorica-Pompilia Moisuc, Editura Hyperion, Chişinău, 1995, p. 215-216.
25 Gheorghe E. Cojocaru, Sfatul Ţării: Itinerar, Editura Civitas, Chişinău, 1998, p. 113-114.
26 Alexandru Chiriac, Mic dicţionar al membrilor Sfatului Ţării din Chişinău (21 noiembrie 1917 – 27 

noiembrie 1918), în „Patrimoniu”, nr. 4, 1991, p. 49-50.
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nici românii”27. În acelaşi context, chiar dacă deputaţii bulgari din Sfatul Ţării au 
votat împotriva unirii Basarabiei cu România, totuşi, aşa cum remarca Th. Holban 
într-un studiu privind viaţa bulgarilor basarabeni, aceştia „au primit faptul îndeplinit 
şi au admis cu bucurie o schimbare în bine a situaţiei lor”28. În privinţa abţinerii de 
la vot a deputaţilor minorităţii germane din Basarabia, Vasile Stoica avea să afirme 
ulterior că, atunci când „în urma marii revoluţii ruseşti din 1917 Basarabia a devenit 
stat independent, iar apoi s-a unit iarăşi cu vechiul trup al Moldovei, germanii din 
această provincie s-au solidarizat cu aspiraţiile populaţiei româneşti şi au aderat întru 
toate la hotărârile ei”29.

În situaţia în care reprezentanţii minorităţilor etnice din Basarabia ezitau în 
adoptarea unei poziţii tranşante în „problema naţională a unirii popoarelor după par-
ticularităţile lor de rasă şi etnice”30, misiunea finalizării logice a „revoluţiei naţio-
nale” în Basarabia şi-au asumat-o deputaţii Blocului moldovenesc din Sfatul Ţării, 
afirmându-se, cu justificat temei, că „acuma, când noi vroim să intrăm ca stăpâni în 
casa noastră, reprezentanţii minorităţilor n-au dreptul moral de a închide uşa în faţa 
noastră” (C. Stere)31.

Este adevărat că adaptarea psihologică a minorităţilor etnice din Basarabia la 
noile realităţi postbelice, dominate de aplicarea în practică a principiului autodeter-
minării naţiunilor, nu s-a produs instantaneu şi nici fără dificultăţi. Într-un raport al 
Inspectoratului General de Siguranţă al Basarabiei din 8 mai 1923, se menţiona că 
„starea de spirit a minorităţilor etnice din Basarabia nu a fost şi nici nu poate fi favo-
rabilă Statului Român, oricât de mare ar fi sprijinul autorităţilor noastre faţă de aces-
te minorităţi”32. Explicaţia acelei situaţii, conform autorilor raportului, „o găsim în 
vechiul sistem de guvernare ţaristă, care în provincia noastră se sprijinea tocmai pe 
elementele minorităţilor etnice, pentru a înăbuşi tendinţele naţionale ale majorităţii 
covârşitoare a populaţiei; (...) tot astfel după cum în Ardeal ungurii se sprijineau pe 
saşi şi secui spre a domina elementul românesc. Atât în administraţia din Basarabia, 
cât şi în fruntea instituţiilor publice şi culturale, ruşii plasau propriile lor elemente, 
iar în lipsa acestora, făceau loc reprezentanţilor minorităţilor etnice, îndepărtând pe 
moldoveni de la toate funcţiile cu răspundere în stat şi implicit de la toate privilegi-
ile care derivau din aceste funcţiuni. Pătura conducătoare a provinciei o formau, în 

27 Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dosar 
39/1918, fila 12 verso (Doc. „Provenienţa minoritarilor basarabeni. Motivele abţinerii deputaţilor şi 
reprezentanţilor lor de la votarea Unirii”).

28 Th. Holban, Din viaţa bulgarilor basarabeni, în „Viaţa Basarabiei”, an. IV, mai 1935, p. 35.
29 Vasile Stoica, Minoritatea noastră germană, în „Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială”, an. VI, nr. 

1-2, 1926, p. 107.
30 Unirea Basarabiei şi a Bucovinei cu România. 1917-1918. Documente. Antologie de Ion Calafeteanu 

şi Viorica-Pompilia Moisuc, Editura Hyperion, Chişinău, 1995, p. 209.
31 Ibidem, p. 205.
32 Arhiva Națională a Republicii Moldova (ANRM), fond 691, inv. 1, dosar 1, vol. I, fila 1 (Doc. „Starea 

de spirit a minorităţilor din Basarabia”).
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afară de ruşi, evreii, ucrainenii, nemţii, bulgarii, armenii şi alte elemente străine, care 
având o stare economică înfloritoare şi fiindu-le deschise toate instituţiile de cultură, 
precum şi căile care duc la administrarea provinciei, îmbrăţişau cu uşurinţă spiritul 
şi mentalitatea rusă, transformându-se în unelte docile a stăpânirii ţariste asuprind 
populaţia moldovenească”33.

Oricum, rămâne un adevăr în afara oricăror dubii că dezagregarea Imperiului 
ţaris, – al acelei „formaţiuni sociale monstruoase”, conform aprecierii lui Zamfir 
Arbore, – a fost „o tendinţă istorică firească”, în faţa căreia „nu a existat nici o pu-
tere de rezistenţă”34, la fel cum tot atât de adevărat este şi faptul că, în consecinţa 
acelor evenimente, minorităţile etnice din Basarabia s-au pomenit în faţa necesi-
tăţii de a-şi găsi o Patrie. „Trebuie să-i ajutăm, – menţiona Z. Arbore, – trebuie să 
facem totul pentru ca România Mare să dea acestor minorităţi ceea ce le lipseşte 
şi fără de care fiinţa umană nu poate trăi, o patrie !”35. De fapt, în opinia aceluiaşi 
revoluţionar-cugetător, „aceasta a şi făcut-o ţăranul din Basarabia, blajin, compăti-
mitor, ospitalier şi supus cum este. Ţăranul român din Basarabia posedă caracterul 
românului din valea Dunării. Tăcut din fire, puţin comunicativ, el se dedă muncii 
câmpului, legând soarta sa de pământul stropit cu sudoarea muncii sale. El n-a fost 
şi nu este nici antisemit, nici antibulgar, nici antigerman. De aceea tocmai s-au 
aşezat în Basarabia toţi pribegii din aceste neamuri. Pentru românul din Basara-
bia, inutile sunt toate paragrafele privitoare la ocrotirea minorităţilor, alcătuite de 
conferinţa de pace, căci cea mai mare ocrotire a acestor minorităţi de secole le-a 
manifestat acest popor, în sufletul său blajin şi uman faţă de toţi cei care s-au aşezat 
în ţara sa”36.

Pornind de la considerentul că Rusia ţaristă, aşa cum aprecia juristul Samuel 
Friedman, nu a cunoscut nici un fel de legislaţie a naţionalităţilor, politica acesteia 
rezumându-se la o constantă şi viguroasă acţiune de rusificare prin impunerea limbii 
ruse în şcoli şi în administraţie, prin invadarea guberniilor vestice ale imperiului cu 
funcţionari ruşi, străini şi ostili autohtonilor şi care n-aveau alt scop decât distrugerea 
civilizaţiei locale, a trăsăturilor ei specifice37, obiectivul major al administraţiei ro-
mâne în Basarabia a constat în obţinerea „împărtăşirii aceloraşi sentimente de înaltă 
fraternitate de către toţi locuitorii de pe pământul românesc, fără diferenţă de religie, 
de origine sau rasă” (regele Ferdinand I)38.

Astfel, concomitent cu învestitura juridică internaţională a statului naţional 
unitar român în frontierele lui etnice şi istorice, s-a procedat, într-un larg spirit de-

33 Ibidem, fila 1-2.
34 „Dezbaterile Senatului”, nr. 16, şedinţa din 27 decembrie 1919, p. 130.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
37 Cf. România şi Conferinţa de Pace de la Paris (1918-1920): Triumful principiului naţionalităţilor / 

Constantin Botoran, Ion Calafeteanu, Eliza Campus, Viorica Moisuc, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 
1983, p. 21.

38 Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Ministerul de Interne, dosar 377/1940, vol. I, fila 133.



614

mocratic, la elaborarea unei legislaţii moderne privind rolul şi statutul minorităţilor 
etnice, în spiritul noii ordini politice şi teritoriale din Europa impuse de princi-
piul naţionalităţilor. Prin semnarea Tratatului de la Paris din 28 octombrie 1920 
al Consiliului ambasadorilor Puterilor Aliate privind recunoaşterea de jure a unirii 
Basarabiei cu România, aceasta din urmă se obliga să respecte, inclusiv pe teritoriul 
Basarabiei, prevederile tratatului semnat la Paris la 9 decembrie 1919 şi anume: 
„A  asigura locuitorilor, fără deosebire de rasă, de limbă sau de religie, aceleaşi ga-
ranţii de libertate şi de dreptate ca şi celorlalţi locuitori din ţinuturile ce fac parte din 
regatul României”39. 

La 29 martie 1923 a fost promulgată o nouă Constituţie a României, care la 
primul articol prevedea că „Regatul României este un stat naţional, unitar şi indivi-
zibil”40. Articolul 5 al Constituţiei consfinţea drepturile şi libertăţile fundamentale 
ale cetăţenilor: „Românii, fără deosebire de origine etnică, de limbă sau religie, se 
bucură de libertatea conştiinţei, de libertatea învăţământului, de libertatea presei, 
de libertatea întrunirilor, de libertatea de asociaţie şi de toate libertăţile şi dreptu-
rile stabilite prin legi”41. Conform art. 7 al Constituţiei, „deosebirea de credinţe 
religioase şi confesiune, de origine etnică şi de limbă, nu constituie în România o 
piedică spre a dobândi drepturile civile şi politice şi a le exercita”, iar art. 8 stipula 
că „toţi românii, fără deosebire etnică, de limbă sau religie, sunt egali înaintea legii 
şi datori a contribui fără deosebire la dările şi sarcinile publice”42.

Principiile înscrise în Constituţia din 1923 au fost dezvoltate în Legea privi-
toare la dobândirea şi pierderea naţionalităţii române din 24 februarie 1924, care 
reconfirma tuturor cetăţenilor din provinciile unite, dacă ei nu optaseră pentru ce-
tăţenie străină, cetăţenia română; totodată, ea admitea românilor din localităţile 
care, prin trasarea frontierelor de stat ale României, rămăseseră în componenţa 
altui stat, posibilitatea de a obţine cetăţenia română, dacă ei optau pentru aceasta43.

Minorităţile etnice din Basarabia interbelică s-au bucurat, aşadar, fără nici o dis-
criminare, de toate libertăţile democratice proclamate în Constituţia României, cum 
ar fi: dreptul la vot, la învăţământul în limba maternă, au beneficiat în egală măsură 
de rezultatele reformelor democratice din România, în special de reforma agrară din 
1918-1924. Astfel, în Basarabia au fost atribuite circa 1.500.000 de hectare unui 
număr de 357.016 locuitori, între care 316.078 români, 13.127 ruşi, 12.725 bulgari, 

39 Protection des minorités de langue, de race ou de réligion par la Société des Nations. Résolutions et 
extraits des procès-verbaux du Conseil, résolutions et rapports adoptés par l’Assemblée, relatif à la 
procédure à suivre dans les questions de protections des minorités. Deuxième édition, Société des 
Nations, Genève, mars 1931, p. 155 (Traité entre les Principales Puissances alliées et associées et la 
Roumanie, signé à Paris le 9 décembre 1919).

40 Minorităţile naţionale din România. 1918-1925. Documente. Coordonatori: Ioan Scurtu, Liviu Boar, 
Arhivele Statului din România, Bucureşti, 1995, p. 572.

41 Ibidem.
42 Ibidem, p. 573.
43 Ibidem, p. 665-670.
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4.422 germani şi 536 polonezi, – altfel spus, au fost împroprietăriţi toţi cetăţenii care 
au solicitat pământ, fără deosebire de apartenenţa lor etnică sau confesională44.

Caracterul democratic, nediscriminator al reformei agrare, faptul că atât în pro-
cesul exproprierii, cât şi în cel al împroprietăririi ţăranilor cu pământ nu s-au avut 
în vedere anumite criterii naţionale, ci doar problema suprafeţei de teren arabil, au 
contribuit esenţial la sporirea încrederii reciproce între populaţia majoritară şi cea 
minoritară, atât în Basarabia, cât şi în cuprinsul întregii Românii. 

Astfel, într-o telegramă din 8 octombrie 1919 adresată delegatului Guvernului Ro-
mâniei în Basarabia, „populaţiunea de origine bulgară din judeţul Cetatea Albă întruni-
tă în Congres, a trimis Dlui Dr. Daniel Ciugureanu (...) o călduroasă telegramă prin care 
îi trimite salutul lor şi asigurarea devotamentului lor pentru dragostea cu care au fost 
ajutaţi în toate ocaziunile şi pentru sprijinul ce li s-au dat cu ocaziunea împroprietăririi 
lor”45. La rândul său, în discursul din 1 august 1919 pronunţat în Sinagoga Lemnăria de 
pe str. Pavlovskaia din mun. Chişinău, primul rabin din Bucureşti, Haim Schor, „a vor-
bit în folosul guvernului român, spunând că noi, evreii, trăim atât de bine în România, 
că mai bine nu se poate, nu ca în Rusia, unde în fiecare an se făceau pogromuri contra 
evreilor etc.; noi trebuie să fim mulţumiţi şi recunoscători autorităţilor române, care ne 
feresc de orice excese contra evreilor (...). Acum, noi suntem datori a plăti guvernului 
nostru credincios cu cuvinte bune, care ne îngrijeşte pe noi. Trebuie să trăim cu toţii 
bine”46. În telegrama din 23 august 1919 adresată marelui rabin Haim Schor, delegatul 
Guvernului în Basarabia, Pan Halippa, menţiona că „impresiunea strălucită ce aţi lăsat 
în Chişinău în urma vizitei făcute, când prin cuvinte înţelepte aţi luminat pe coreli-
gionari, arătându-le calea cea dreaptă şi îndatoririle ce le au, ca cetăţeni ai României 
Mari, a avut un preafrumos ecou şi vă mulţumim călduros pentru acţiunea patriotică şi 
preţiosul Dvs. sprijin care nădăjduim că va da roadele cele mai bune”47.

Comparativ cu perioada ţaristă, când nu au fost nici întâmplătoare şi nici sin-
gulare cazurile de falsificare premeditată şi chiar de omitere din statisticile oficiale a 
populaţiei titulare şi majoritare a Basarabiei48, astfel încât, „în măsura în care populaţia 
sporea, scădea şi numărul moldovenilor în mod vertiginos”49, perioada interbelică s-a 

44 Ion Frunza, Bessarabien. Rumänische Rechte und Leistungen, Die Dacia-Bücher, Bukarest, 1941, p. 63.
45 ANRM, fond 723, inv. 1, dosar 20, fila 64.
46 ANRM, fond 723, inv. 1, dosar 27, fila 76 (Copie după nota agentului M.).
47 Ibidem, fila 77.
48 Este de remarcat că, între 1861 şi 1897, – perioadă în care proporţia moldovenilor în totalul 

populaţiei s-a redus drastic de la 74 la doar 56 la sută, – statisticile oficiale ale Rusiei ţariste, ca 
regulă generală, nu au mai indicat raporturile procentuale ale etniilor din Basarabia, ci toţi locuitorii 
acesteia au fost împărţiţi în „pravoslavnici” şi „nepravoslavnici” (ortodocşi şi neortodocşi) (Arhivele 
Naţionale, Bucureşti, fond Pantelimon Halippa, dosar 124/F.D., fila 96). S-a ajuns inclusiv la faptul 
greu de conceput, când „Anuarul Rusiei” pentru anul 1910, editat de Comitetul Statistic Central al 
Ministerului de Interne, „a uitat” să indice moldovenii în lista naţionalităţilor ce locuiau Basarabia, 
deşi aceştia constituiau mai mult de ½ din totalul populaţiei guberniei (Arhivele Naţionale, Bucureşti, 
fond Pantelimon Halippa, dosar 124/F.D., fila 33, 71).

49 Ion Nistor, Istoria Basarabiei. Scriere de popularizare, Institutul de Arte grafice şi Editura „Glasul 
Bucovinei”, Bucureşti, 1923, p. 303.
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remarcat mai ales prin faptul că toate etniile conlocuitoare au obţinut un acces egal la 
valorile culturii şi civilizaţiei româneşti. Tuturor minorităţilor naţionale li s-a asigurat 
posibilitatea legală de a-şi dezvolta limba şi cultura proprie, de a uza într-o largă mă-
sură de drepturile limbii lor, drepturi determinate prin legi fundamentale, elaborate de 
corpurile legiuitoare ale României. Dacă în anii anteriori primului război mondial atât 
populaţia titulară a Basarabiei, cât şi diferitele grupuri etnice minoritare au fost private 
de posibilitatea instruirii în limba maternă, atunci deja în 1921 minoritatea rusă dispu-
nea de 89 de şcoli în care instruirea se efectua în limba rusă, cea ucraineană – de 212 
şcoli, minoritatea evreiască – de 45 de şcoli, polonezii – de 4 şcoli, germanii – de 50 de 
şcoli, bulgarii – de 65 de şcoli cu predare în limba bulgară etc.50.

În acelaşi spirit democratic şi de largă toleranţă a fost soluţionată şi situaţia de 
drept a diferitelor confesiuni religioase, libertatea credinţei devenind principiul funda-
mental al României interbelice. Pentru asigurarea drepturilor şi obligaţiilor reciproce 
dintre principalele confesiuni şi statul român, s-a acordat fiecărei confesiuni dreptul 
de a-şi organiza viaţa internă în mod autonom, în cadrul statului naţional unitar. În 
contrast cu atacurile furibunde ale autorităţilor bolşevice din Rusia sovietică asupra 
religiei creştine, la baza stabilirii drepturilor şi obligaţiilor reciproce dintre stat şi con-
fesiunile religioase, principiul călăuzitor a fost interesul statului român şi toleranţa 
reciprocă confesională51.

Un caz caracteristic acelei perioade îl constituie relatarea lui N. Popp de la Congre-
sul profesorilor de geografie din 17-18 iunie 1935, desfăşurat la Soroca. Aşa cum menţi-
ona N. Popp, în faţa Sorocii, pe malul sovietic se afla comuna Ţigănauca. Interesant şi 
caracteristic era faptul că faţă în faţă se aflau: pe malul drept al Nistrului, o sinagogă, în 
timp ce pe malul opus – o biserică, dar în paragină, transformată de autorităţi în depozit 
de cereale. Câţiva dintre riveranii nistreni povesteau că, de sărbătorile Sfintelor Paşti, 
locuitorii satelor ale căror biserici fuseseră desfiinţate, veneau cu lumânări pe malul 
Nistrului – în acel loc foarte îngust – şi ascultau cu înfrigurare dangătul clopotelor care 
vesteau învierea lui Isus Hristos, care pentru ei nu mai învia. Aşa cum menţiona în conti-
nuare acelaşi autor, „sunt însă şi sate, ale căror biserici au fost menţinute – de formă – ca 
să amăgească credincioşii noştri că dincolo nu e bezbojnicie (război împotriva lui Dum-
nezeu). În populaţia românească transnistreană s-au făcut mari deplasări în masă. În 
multe locuri Moldovenii au fost transportaţi mai în interiorul Ucrainei sau de-a dreptul 
în Siberia, iar în locul lor la Nistru au fost aduşi până şi Başchiri musulmani de la Marea 
Caspică. Sistemul de lucru cu ziua de odihnă tot a 6-ea zi, prin nerespectarea Duminicii, 
proprietatea şi traiul în comun (colhozuri, sovhozuri), cartea de muncă prin care fiecare 
ţăran îşi capătă dreptul de hrană etc., sunt tot atâtea aspecte care fac mai diferit modul 
de concepere a vieţii între cele două maluri atât de apropiate ale Nistrului, decât între un 
capăt şi altul al continentului nostru”52.

50 Detalii la Nicolae Enciu, Basarabia în anii 1918-1940. Evoluţie demografică şi economică, Editura 
Civitas, Chişinău, 1998, p. 33 şi urm.

51 „Dezbaterile Adunării Deputaţilor”, nr. 14, şedinţa din 16 decembrie 1919, p. 155.
52 N. Popp, Congresul Profesorilor de Geografie ţinut la Soroca la 17 şi 18 iunie 1935, în „Buletinul 

Societăţii regale române de Geografie”, tomul LIV, 1935, p. 295-296.
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Dacă în anii antebelici, preocupările faţă de problemele populaţiei Basarabiei, 
inclusiv ale minorităţilor etnice, au fost doar accidentale şi singulare53, perioada in-
terbelică, – dat fiind faptul că primul război mondial fusese inclusiv un „război al 
naţiunilor”, – a inaugurat o etapă calitativ nouă în cercetarea respectivelor proble-
me, atestându-se un veritabil boom al preocupărilor în această privinţă. Trăsătura 
caracteristică a tuturor dezbaterilor în domeniul protecţiei drepturilor minorităţilor 
etnice, lingvistice şi religioase din componenţa statelor naţionale a constat în faptul 
că acestea s-au produs în context european, la care specialiştii din România au luat 
parte activă.

Importante contribuţii în această privinţă aparţin lui N. Petrescu-Comnen care, 
în cadrul unei intervenţii la cea de a şasea sesiune a Asambleii Societăţii Naţiunilor 
din 16 septembrie 1925, a menţionat că „problema minorităţilor” apare, ca regulă 
generală, atunci când o mare putere începe să se intereseze îndeaproape de procesele 
interne dintr-o ţară de o importanţă mai redusă54. Exemplificând, N. Petrescu-Com-
nen a menţionat că, la Conferinţa de Pace de la Paris din 1919-1920, România a 
protestat nu împotriva tratatelor propriu-zise, ci împotriva împărţirii artificiale şi vo-
luntariste în ţări cu „suveranitate absolută” şi ţări cu „suveranitate relativă”, – fapt în 
flagrantă contradicţie cu spiritul timpului. Cum însă teza delegaţiei române, susţinută 
şi de delegaţia Poloniei prin vocea lui Ignacy Paderewski, nu a fost agreată de marile 
puteri, tratatele privind protecţia minorităţilor au semnat doar Grecia, Polonia, Ro-
mânia, Cehoslovacia şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor55.

În aceeaşi ordine de idei, Cornélius-Alexandre Rudesco menţiona, într-un con-
sistent studiu privind chestiunea minorităţilor de rasă, de limbă şi de religie, că pro-
tecţia minorităţilor aşa cum fusese stabilită în 1919-1920, era totalmente contrară 
principiului egalităţii care ar fi trebuir să caracterizeze relaţiile interstatale, deoarece 
recunoştea state cu „suveranitate absolută” – Marile Puteri – şi state cu „suveranitate 
limitată”, – în orice caz, mult inferioare celor din prima categorie56. În opinia acelu-
iaşi autor, nemulţumirea în creştere a statelor semnatare ale tratatelor de protecţie a 
minorităţilor consta în faptul descoperirii – nu fără o tristă surpriză – că Marile Puteri 
se aflau, practic, într-o situaţie similară şi poate chiar mai gravă în această privinţă, 
conţinând numeroase şi diverse minorităţi de rasă, de limbă şi de religie57.

53 Л.С. Берг. Бессарабия. Страна-люди-хозяйство. Москва: Б.и., 1918; Л.С. Берг. Население 
Бессарабии. Этнографический состав и численность (С 10-верстной этнографической картой). 
Петроград: Государственная Академическая Типография, 1923. 

54 Protection des minorités de langue, de race ou de réligion par la Société des Nations. Résolutions et 
extraits des procès-verbaux du Conseil, résolutions et rapports adoptés par l’Assemblée, relatif à la 
procédure à suivre dans les questions de protections des minorités. Deuxième édition, Société des 
Nations, Genève, mars 1931, p. 55-56.

55 Ibidem, p. 199.
56 Cornélius-Alexandre Rudesco, Étude sur la question des minorités de race, de langue et de réligion. 

La protection, la crise du problème, son avenir (Doctrine et jurisprudence), Librairie Payot & Cie, 
Lausanne-Genève-Neuchatel Vevey-Montreux-Berne, 1929, p. 8.

57 Idem, Ibidem, p. 9.



618

O analiză temeinică a conceptului de naţiune şi a principiului naţionalităţilor 
în tratatele de pace din 1919-1920 este prezentă în volumul prestigiosului specialist 
în dreptul internaţional public, George Sofronie58, în timp ce un alt mare specialist, 
Romulus Seişanu, premiant al concursului organizat de ziarul „Universul”, a lăsat 
posterităţii o documentată lucrare privind originile, evoluţia şi elementele constitu-
tive ale naţionalităţii59.

Într-un context internaţional atât de prielnic, se atestă inclusiv în Basarabia un 
început promiţător de preocupări faţă de istoria şi importanţa diverselor minorităţi 
etnice şi religioase. Astfel, cu referire doar la Secţia geografică şi etnografică a „As-
trei” basarabene, asociaţia în cauză a susţinut doar în 1926-1927 un ciclu de 13 con-
ferinţe publice, „menite a pune în lumină viaţa diferitelor popoare, care locuiesc în 
Basarabia” şi anume: G. Năstase (asistent la Universitatea din Iaşi, doctorand la Sor-
bona), Despre Moldovenii din Basarabia; N. Smochină (licenţiat în litere), Despre 
Moldovenii de peste Nistru; L.T. Boga (directorul Arhivelor Statului din Chişinău), 
Despre Ţiganii din Basarabia; C. Vorobiov (subinspector la Ministerul Agriculturii), 
Despre Lipoveni; Remich (directorul liceului German din Tarutino), Despre Nemţi; 
Klafevski (secretar al Consulatului polonez), Despre Polonezi; Fazli, Despre Găgău-
zi; P. Sinadino, Despre Greci; Mitenof (Bolgrad), Despre Bulgari; Chircorov, Despre 
Armeni; Chenigşaţ, Despre Evrei; I. Miţchevici, Despre Ucraineni; I. Parhomovici, 
Despre Ruşi etc.60.

Mergându-se în profunzime, majoritatea conferinţelor publice au îmbrăcat, în 
continuare, haina unor studii elaborate, ajungându-se la situaţia în care, practic, toate 
minorităţile mai importante şi-au putut descoperi şi determina locul şi importanţa în 
cadrul comunităţii basarabene interbelice. Cu titlu de ilustrare a acestei teze, Th. Hol-
ban s-a preocupat în mod special de viaţa bulgarilor basarabeni, constatând că, după 
1918, „bulgarilor li s-au deschis şcoli ca şi celorlalte naţionalităţi”: către anul 1931 
aveau 78 şcoli primare, inclusiv 59 în jud. Cetatea Albă, 10 în jud. Tighina, 7 în jud. 
Cahul şi 2 în jud. Ismail61. La rândul său, Gheorghe Bezviconi a studiat istoria şi viaţa 
armenilor din Basarabia62, în timp ce Vasile Stoica a publicat un documentat studiu 
privind minoritatea germană. Locuind în 121 comune din judeţele Ismail, Cetatea Albă 

58 George Sofronie, Principiul naţionalităţilor în tratatele de pace din 1919-1920. Studiu introductiv, 
îngrijire de ediţie şi note de Constantin Schifirneţ, Editura Albatros, Bucureşti, 1999.

59 Romulus Seişanu, Principiul naţionalităţilor. Originile, evoluţia şi elementele constitutive ale naţionalităţii. 
Tratatele de pace de la Versailles, Saint-Germain, Trianon, Neuillz-sur-Seine, Sevres, Lausanne. Studiu 
istoric şi de drept internaţional public, Tipografia ziarului „Universul”, Bucureşti, 1935.

60 Scarlat Panaitescu şi G.M. Raşcu, Darea de seamă asupra activităţii Secţiunei Chişinău a Societăţii 
regale române de Geografie pe anul 1927, în „Buletinul Societăţii regale române de Geografie”, 
tomul XLVI, 1927, p. 478, 479.

61 Th. Holban, Din viaţa bulgarilor basarabeni, în „Viaţa Basarabiei”, an. IV, nr. 5, mai 1935, p. 37.
62 Gheorghe Bezviconi, Armenii din Basarabia, în „Din trecutul nostru”, nr. 3-4, 1934, p. 51-54. În 

epocă, erau vestite balurile armeneşti, organizate anual de către comunitatea respectivă şi apreciate, 
unanim, drept „cele mai selecte şi organizate” (Mondene. Balul comunităţii armene, în „Basarabia. 
Ziar de informaţie” (Chişinău, director Vasile G. Bârcă), 1 februarie 1939).
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şi Tighina, germanii din Basarabia dispuneau de tot atâtea parohii, grupate în 10 deca-
nate, în care limba serviciului divin, a administraţiei şi a şcolilor era cea germană, iar 
în privinţa administraţiei, bisericile se bucurau de o deplină autonomie63.

În fine, dacă în perioada dominaţiei ţariste în Basarabia, „cu cât se înainta pe 
scara educaţională, cu atât era mai puţin întâlnită cultura română”64, iar „limba româ-
nească era arătată ca o limbă foarte grea, barbară şi improprie culturii”65, după 1918, 
limba naţiunii titulare şi majoritare începe a fi studiată şi practicată de către întreaga 
populaţie a Basarabiei şi în diverse medii, atât în şcoală, în administraţie, precum şi 
la nivel cotidian, fapt probat de datele recensământului din 29 decembrie 1930.

Tabelul 5
Cunoaşterea limbii române de către populaţia Basarabiei cu limba maternă 

neromână (medii întrunite, datele recensământului din 29 decembrie 1930)66:

Judeţe

To
ta

lu
l 

po
pu

la
ţie

i Locuitorii Basarabiei cu limba maternă neromână
Total Ştiu româneşte Nu ştiu româneşte

Sexe 
reunite Masc. Fem. Total % Masc. Fem. Total Masc. Fem.

Bălţi 386.721 115.638 56.362 59.276 71.756 62,1 37.835 33.921 43.120 18.143 24.977
Cahul 196.693 95.785 46.897 48.888 41.891 43,7 24.451 17.440 52.958 22.040 30.918
Cetatea Albă 341.176 279.026 136.736 142.290 86.573 31,0 53.513 33.060 192.296 83.143 109.153
Hotin 392.430 261.360 126.336 135.024 70.669 27,0 44.445 26.224 173.653 74.263 99.390
Ismail 225.509 156.792 77.079 79.713 70.222 44,8 41.846 28.376 85.302 34.653 50.649
Lăpuşna 419.621 93.888 44.045 49.843 70.209 74,8 34.548 35.661 23.064 9.210 13.854
Orhei 279.292 34.097 16.585 17.512 29.516 86,6 14.603 14.913 4.298 1.850 2.448
Soroca 316.368 84.225 40.663 43.562 46.419 55,1 24.737 21.682 33.159 13.756 19.403
Tighina 306.592 143.692 70.470 73.222 70.599 49,1 40.301 30.298 70.006 28.735 41.271
Basarabia 2.864.402 1.264.503 615.173 649.330 557.854 44,1 316.279 241.575 677.856 285.793 392.063

În acelaşi context al intenţiei şi voinţei tenace a administraţiei interbelice ro-
mâneşti „de a proceda ştiinţific şi de a merge la rădăcina problemelor”, „deschizând 
dru muri noi în problema ce interesează (...), cu deosebire a grupurilor etnice” din 
România67, se înscrie şi realizările ştiinţifice excepţionale în domeniul statisticii etnice 
din acea perioadă.

63 Vasile Stoica, Minoritatea noastră germană, în „Arhiva pentru ştiinţă şi reforma socială”, an. VI, nr. 
1-2, 1926, p. 104-114.

64 Irina Livezeanu, Cultură şi naţionalism în România Mare (1918-1930). Traducere din engleză de 
Vlad Russo, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 117-118.

65 Cf. Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României. 1916-1919. Vol. I, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 79.

66 Recensământul general al populaţiei României din 29 decembrie 1930. Vol. IV: Locul naşterii, situaţia 
în gospodărie, menaje colective, mărimea gospodăriilor, cunoaşterea limbii române, cetăţenia, vârsta, 
Editura Institutului Central de Statistică, Bucureşti, 1939, p. XCVI.

67 A. Golopenţia, Recensământul românesc din 1930 văzut de statisticieni germani, în Recensământul 
general al populaţiei României din 1941, Imprimeria Centrală, Bucureşti, 1941, p. 237, 238.
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O primă numărătoare a populaţiei României Mari a avut loc în luna aprilie a 
anului 1927, prin intermediul organelor Ministerului de Interne şi intrată în istoria 
statisticii româneşti drept „recensământul averescan”68. Însă rezultatele acelui „recen-
sământ”, deopotrivă cu modul în care fusese conceput şi realizat, au stârnit critici 
atât de vehemente, încât materialele lui au rămas neprelucrate şi nepublicate69.

Este suficient de remarcat că, în chestionarul numărătoarei din 1927, a fost in-
clusă rubrica privind „originea etnică” a locuitorilor, creându-se o serie de confuzii 
notorii şi demonstrând astfel eroarea concepţiei averescane în această chestiune. Bu-
năoară, completând personal chestionarul numărătoarei, regele Ferdinand I şi-a indi-
cat ca „origine etnică” pe cea germană (!). Manifestând respect faţă de un document 
oficial, regele a completat acel buletin aşa cum i s-a cerut: „în loc ca acel buletin să-l 
întrebe de ce naţionalitate e, l-a întrebat care e originea lui etnică. Şi regele Ferdi-
nand n-a putut răspunde altfel, de cum a răspuns: originea etnică germană”70.

În privinţa Basarabiei, rezultatele nepublicate ale numărătoarei au provocat ace-
leaşi decepţii, constatându-se o populaţie totală de numai 2.555.071 de locuitori şi o 
majoritate românească de 1.483.934 locuitori sau 58,1 % din total, – mult sub propo-
rţia vehiculată până atunci în majoritatea statisticilor oficiale.

Tabelul 6
Populaţia Basarabiei după originea etnică conform datelor 

„recensământului averescan” din aprilie 192771:

Nr. 
d/o Judeţe Români / 

moldoveni Maghiari Germani Evrei Sârbi 
(Iugosl.) Ruşi

1. Bălţi 214.124 363 329 38.723 154 24.330
2. Cahul 70.513 7 6.043 4.220 3 10.853
3. Cetatea Albă 59.378 116 52.548 11.830 57 76.649
4. Hotin 167.437 146 179 37.475 18 11.723
5. Ismail 71.046 128 959 6.648 55 54.455
6. Lăpuşna 302.782 228 1.904 56.985 620 21.129
7. Orhei 230.319 22 21 19.967 19 3.041
8. Soroca 225.836 128 152 30.588 68 11.135
9. Tighina 142.499 99 7.314 17.334 145 33.942

Total Basarabia
%

1.483.934
58,1

1.237
*

69.449
2,7

223.770
8,8

1.139
*

247.257
9,7

68 Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Dr. Sabin Manuilă, X.45/1930, fila 3 verso – 4.
69 Dumitru Şandru, Populaţia rurală a României între cele două războaie mondiale, Editura Academiei 

Române, Iaşi, 1980, p. 7.
70 Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Dr. Sabin Manuilă, X.45/1930, fila 39.
71 Ibidem, X.98/1933-1937, fila 2.
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Tabelul 6 (continuare)

Nr. 
d/o Judeţe Ruteni – 

Ucraineni Bulgari Turci Alte 
naţionalităţi Total

1. Bălţi 26.772 65 79 3.129 308.068
2. Cahul 1.997 41.139 29.934 1.563 166.272
3. Cetatea Albă 43.655 52.503 2.808 6.913 306.457
4. Hotin 128.486 21 11 1.429 346.925
5. Ismail 22.386 39.374 1.358 22.302 218.711
6. Lăpuşna 4.175 652 88 4.907 393.470
7. Orhei 4.736 28 9 503 258.665
8. Soroca 26.350 22 16 995 295.290
9. Tighina 14.793 20.043 22.572 2.472 261.213

Total Basarabia
%

273.350
10,7

153.847
6,0

56.875
2,2

44.213
1,7

2.555.071
100,0

Conform rezultatelor aceleiaşi numărători, populaţia „de origine etnică” româ-
nească ar fi constituit 89 % din totalul populaţiei în jud. Orhei, 76,9 % în jud. Lă-
puşna, 76,4 % în jud. Soroca, 69,5 % în jud. Bălţi, 54,5 % în jud. Tighina, 42,4 % în 
jud. Cahul, 32,5 % în jud. Ismail şi 19,6 % în jud. Cetatea Albă, astfel încât, conform 
aprecierii prof. Ion Nistor, „în nici un judeţ (...), nici un grup minoritar nu reprezintă 
majoritatea absolută a populaţiunii judeţene; iar acolo unde toate grupurile mino-
ritare laolaltă formează majoritatea populaţiei judeţului, nici una din ele nu poate 
pretinde să i se recunoască drepturi ca limba sa să devină limbă oficială pentru toate 
serviciile judeţului”72.

În continuare, prin Protocolul de la Geneva din 1929, precum şi prin hotărârile 
Conferinţei de la Haga din 1928, ambele ratificate de guvernul României, s-a făcut 
un început de standardizare, acceptându-se termenul decenial, în fiecare an ce se 
termină cu zero pentru efectuarea recensămintelor (1930, 1940, 1950 etc.)73. S-a luat 
în considerare şi rezoluţiile Institutului Internaţional de Statistică, care recomanda 
tuturor statelor executarea recensămintelor generale în jurul anului 193074.

În consecinţă, la finalul unor ample activităţi pregătitoare, primul recensământ 
general al populaţiei s-a desfăşurat la 29 decembrie 1930, având meritul de a fi pus 
pentru prima oară în practică principiul statisticii etnice în România şi apreciat, pe 
drept cuvânt, ca „prima numărătoare generală a neamului românesc, de la zămislirea 
lui până astăzi” (Dr. S. Manuilă)75.

72 Ion Nistor, Minorităţile în România, în „Generaţia Unirii”, nr. 1, 1929, p. 8, 9.
73 Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, fond Dr. Sabin Manuilă, X.143/1939, fila 1.
74 G. Banu, Sănătatea poporului român, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol al II-lea”, 

Bucureşti, 1935, p. 92.
75 Detalii la Nicolae Enciu, Recensământul populaţiei din 29 decembrie 1930, în „Destin românesc”, 

an. XI, nr. 3-4 (43-44), 2004, p. 98-115.
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Conform datelor acelui recensământ, populaţia Basarabiei era structurată pe ne-
amuri (echivalentul naţionalităţii), limbă maternă şi religii în felul precum urmează.

Tabelul 7
Structura populaţiei Basarabiei pe neamuri, limbă maternă şi religii 

la recensământul din 29 decembrie 1930 76:

Neamul Cifre 
absolute % Limba 

maternă
Cifre 

absolute % Religia Cifre 
absolute %

Total 
Basarabia 2.864.402 100,0 Total 

Basarabia 2.864.402 100,0 Total 
Basarabia 2.864.402 100,0

Români 1.610.757 56,2 Română 1.598.573 55,8 Ortodoxă 2.509.048 87,6

Unguri 829 * Ungară 747 * Greco-
Catolică 983 *

Germani 81.089 2,8 Germană 80.568 2,8 Romano-
Catolică 13.507 0,5

Ruşi 351.912 12,3 Rusă 370.112 12,9 Reformată,
Calvină 727 *

Ruteni-
Ucraineni 314.211 11,0 Ruteană-

Ucraineană 331.183 11,6 Evanghelică-
Luterană 74.870 2,6

Sârbi,
Croaţi,
Sloveni

345 *
Sârbă,
Croată,
Slovenă

189 * Unitariană 23 *

Bulgari 163.726 5,7 Bulgară 164.551 5,7 Armeno-
Gregoriană 1.236 *

Cehi, 
Slovaci 540 * Cehă,

Slovacă 356 * Armeno-
Catolică 81 *

Polonezi 8.104 0,3 Poloneză 3.862 0,1 Lipovană 31.344 1,1
Huţani 4 * - - Adventistă 1.927 *
Evrei 204.858 7,2 Idiş 201.278 7,0 Mozaică 206.958 7,2
Greci 2.044 * Greacă 972 * Baptistă 18.861 0,7
Albanezi 1.809 * Albaneză 1.765 * Mahomedană 148 *
Armeni 1.509 * Armeană 448 * *

Turci 541 * Turcă şi 
Tătară 101.356 3,5

Tătari 14 *
Găgăuzi 98.172 3,4
Ţigani 13.518 0,5 Ţigănească 6.520 0,2
Alte 
neamuri 8.975 0,3 Alte limbi 596 * Alte religii, 

secte 3.036 0,1

Nedeclarat 1.445 * Nedeclarată 1.326 *
Fără religie, 
liber 
cugetători

676 *

Nedeclarată 977 *

76 Recensământul general al populaţiei României din 29 decembrie 1930. Vol. II: Neam, limbă maternă, 
religie, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1938, p.XXVI, XXVIII-XXX.
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În mod paradoxal, dacă pe plan extern recensământul din 1930 s-a bucurat de 
aprecieri univoc pozitive77, în interiorul României opiniile au variat de la elogieri ne-
critice până la contestarea rezultatelor recensământului. În plus, de rând cu eforturile 
oficialităţilor şi ale întregii comunităţi româneşti de integrare a minorităţilor etnice 
în cadrul statului român, s-au putut constata şi o seamă de momente tensionate, dato-
rate atât unor factori de natură internă cât şi, mai ales, ingerinţelor constante şi agre-
sive ale Kominternului prin intermediul Partidului Comunist din România. Aşa cum 
afirmă prof. Dennis Deletant, „intervenţiile Internaţionalei Comuniste (Komintern), 
cu sediul la Moscova, în treburile partidului au fost întotdeauna dezastruoase şi l-au 
marginalizat şi mai mult, făcându-l să fie considerat drept servil intereselor sovieti-
ce. Deosebit de supărătoare au fost două dintre liniile politice ale Kominternului, şi 
anume cererea de retrocedare a Basarabiei către URSS şi cea de autodeterminare a 
minorităţilor din România”78.

Chiar dacă, în perioada dintre cele două războaie mondiale, majoritatea absolută a 
societăţii româneşti a fost categoric refractară ideilor comunismului bolşevic, activita-
tea PCdR aflându-se la periferia vieţii politice româneşti şi fiind lipsită de orice sprijin 
popular, etichetările Kominternului potrivit căror România ar fi fost „un stat tipic cu 
multe naţiuni”, un stat „imperialist”, creat pe baza „ocupării unor teritorii străine” şi 
promovând „o politică colonială de jaf şi asuprire” etc.79, au avut un anumit ecou în 
rândul unor minorităţi, menţinute, astfel, într-o stare de agitaţie constantă.

Deja în luna noiembrie 1918, o seamă de deputaţi minoritari din Sfatul Ţării au 
părăsit Basarabia pentru a înfiinţa, la Odesa, un pretins „Comitet de salvare al Basa-
rabiei”, urmărind în mod expres „anularea actului brutal din 27 martie 1918 privind 
alipirea Basarabiei la România şi obţinerea determinării viitorului Basarabiei prin re-
ferendum, cu garantarea liberei opţiuni a populaţiei acestui ţinut”80. În aceeaşi ordine 
de idei, deşi populaţia bulgară acceptase cu bucurie o schimbare în bine a situaţiei 
sale, Th. Holban menţiona, cu toate acestea, că „o parte (...) dintre intelectualii bul-
gari au plecat în Bulgaria, unde constituindu-se în «societatea bulgarilor din Basa-
rabia» cu sediul la Sofia, agită mereu chestiunea Basarabiei. Ei susţin, cu argumente 
false, că Bugeacul a făcut parte din imperiul medieval bulgar („Les Bulgares de Bes-
sarabie”, Sofia) şi deci reclamă pentru ei această parte a provinciei româneşti”81. Ca 
o reacţie la astfel de situaţii, s-a cerut tot mai insistent Guvernului şi Parlamentului 
României ca, „întemeiat pe necesitatea absolută de a se călăuzi în toate legalităţile şi 

77 Cu excepţia Ungariei, unde metoda recensământului românesc din 1930 a fost aspru criticată, 
militându-se pentru criteriul obiectiv, sau identificarea limbii materne cu „naţionalitatea” (Arhivele 
Naţionale, Bucureşti, fond Dr. Sabin Manuilă, XII.48, fila 3).

78 Dennis Deletant, România sub regimul comunist. În româneşte de Delia Răzdolescu, Fundaţia 
Academia Civică, Bucureşti, 1997, p. 9.

79 Detalii la Nicolae Enciu, Partidul Comunist Român şi „problema naţională” în România Mare, în 
„Caiete de Istorie”, an. I, nr. 4, septembrie 2002, p. 1-7.

80 ANRM, fond 742, inv. 2, dosar 11, fila 44-45.
81 Th. Holban, Din viaţa bulgarilor basarabeni, în „Viaţa Basarabiei”, an. IV, mai 1935, p. 35-36.
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dispoziţiile faţă de naţionalităţile conlocuitoare pe o riguroasă observare a raportu-
rilor numerice faţă de populaţia românească, să introducă în toate lucrările statistice 
principiul evidenţierii datelor privitoare la populaţia ţării pe naţionalităţi şi religii”; 
de asemeni, „ca în cel mai scurt timp (Guvernul şi Parlamentul României.- N.n.) să 
ia cele mai aspre măsuri pentru stăvilirea invaziei şi pentru eliminarea definitivă şi 
fără excepţie a tuturor acestor străini”82.

Situaţia minorităţilor naţionale din România va suporta modificări esenţiale în 
sensul înrăutăţirii acesteia, din februarie 1938, după instaurarea dictaturii persona-
le a regelui Carol al II-lea, rod al ambiţiilor sale, dar şi al evoluţiei vieţii politice 
româneşti de atunci într-o conjunctură internaţională extrem de complicată. Astfel, 
dacă Constituţia din 1938 a lăsat nemodificată Legea Cultelor din aprilie 192883, în 
schimb statul a intervenit, la 20 ianuarie 1939, prin adoptarea unui nou Decret-lege 
privitor la dobândirea şi pierderea cetăţeniei române. Conform legii respective, locu-
itorii din provinciile alipite care nu-şi valorificaseră drepturile în baza legii naţionali-
tăţii române din 1924, erau consideraţi „ca şi cum ar fi renunţat definitiv la cetăţenia 
română”. În consecinţă, respectivele categorii de oameni nu mai trebuiau, aşa cum 
procedaseră anterior, „să se lase induşi în eroare de cei care le promit că, pentru o 
sumă oarecare, le obţin certificatul de naţionalitate”84.

Generalizând cele expuse, ar fi de remarcat că existenţa unor comunităţi de altă 
origine etnică şi confesională decât cea majoritară în Rromânia interbelică nu a fost 
un fenomen demografic singular, ci unul caracteristic, în proporţii diferite, tuturor 
statelor europene din acea perioadă, fără excepţie. Astfel, în timp ce în România 
minorităţile naţionale constituiau 28,1 % din totalul populaţiei, în Rusia minorităţile 
alcătuiau 45,0 % din total, în Polonia – 36,7 %, în Cehoslovacia – 36,6 %, în Iugos-
lavia – 16,6 %, în Bulgaria – 16,6 % etc.85.

Din acest punct de vedere, statutul şi nivelul de protecţie al minorităţilor din 
România interbelică au fost, practic, identice statutului şi nivelului de protecţie acor-
date minorităţilor în Polonia, Iugoslavia, Cehoslovacia şi Grecia, care semnaseră 
la 9 decembrie 1919, în timpul Conferinţei de Pace de la Paris, aşa-zise Tratate ale 
minorităţilor. Capitole speciale prin care se asigura protecţie minorităţilor fuseseră 
incluse în tratatele de pace semnate de Austria, Ungaria, Bulgaria şi Turcia. De ase-
menea, Albania, Estonia, Finlanda, Letonia şi Lituania făcuseră declaraţii în aceeaşi 
privinţă, în faţa Consiliului Societăţii Naţiunilor86.

82 Arhivele Naţionale, Bucureşti, fond Ministerul de Interne, dosar 351/1924, fila 12-13.
83 Georgeta Pana, Modalităţi de subminare a libertăţii religioase: cultul mozaic în perioada guvernării 

Antonescu, în Studia Hebraica, I. Editor: Dr. Felicia Waldman, Universitatea din Bucureşti, 2001, p. 138. 
84 Despre noul Decret-lege privitor la dobândirea şi pierderea cetăţeniei române, în „Basarabia. Ziar de 

informaţie” (Chişinău, director Vasile G. Bârcă), 22 ianuarie 1939.
85 George Banu, Tratat de medicină socială. Vol. I: Medicina socială ca ştiinţă. Eugenia. Demografia, 

Editura Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1944, p. 263.
86 Nicolae Titulescu, Pledoarii pentru pace. Ediţie îngrijită de George G. Potra şi Constantin I. Turcu, 

Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996, p. 106.
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În atare mod, în cadrul perioadei interbelice, România a făcut parte din rândul 
ţărilor europene care, în domeniul protecţiei minorităţilor naţionale aveau elaborate 
o serie de garanţii internaţionale, care făceau ca respectiva materie să iasă din dreptul 
intern al statelor pentru a intra în dreptul internaţional87. Pe de altă parte, în pofida 
numeroaselor omisiuni şi incoerenţe în materie de protecţie a minorităţilor, nicăieri 
în tratatele încheiate în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris din 1919-1920 nu au 
fost admise clauze, din care să se poată deduce că minorităţilor li s-ar fi putut acorda 
drepturi de persoane colective88.

Sub aspect etnic, în calitatea sa de „stat naţional unitar şi indivizibil” (art. 1 din 
Constituţiile României din 1923 şi 1938), România interbelică a fost caracterizată 
de o puternică omogenitate, la baza căreia se afla, în primul rând, caracterul unitar 
al limbii române, limba vorbită în zona de sud a ţării fiind aceeaşi cu cea din 
Maramureş sau Moldova89. Evident, caracterul unitar al poporului român şi al limbii 
sale nu excludea, ci chiar presupunea cu necesitate „oarecare nuanţe după situaţia 
geografică, după neamurile cu care a venit în contact şi după împrejurările istorice”90.

Astfel, „moldoveanul dintre Carpaţi şi Bug, cu faţa mai lungăreaţă, părul mai 
deschis şi culoarea ochilor mai albăstrie, este mai blajin, mai domol la mişcări ca 
şi la judecată. Ascultă zece vorbe până ce dă un răspuns. Crezi că a adormit şi, 
deodată, scoate cuvinte care te pătrund, fie ca adâncă înţelepciune, matură judecată 
ori fină ironie”. De asemenea, el „e mai înrădăcinat”, deoarece, „expus năvălirilor, 
a avut mai multe de suferit; de aceea e mai bănuitor, mai neîncrezător, dar, odată 
pătrunzând intenţiile, nu e nimeni mai prietenos şi credincios decât moldoveanul”. 
Dimpotrivă, „munteanul, cu faţa mai rotundă, cu părul şi ochii mai negri, are alte 
însuşiri. El trăieşte într-o parte de ţară mai ferită prin munţi, Dunăre şi câmpie, de 
năvalnice valuri. (...) Munteanul este mai vioi, mai iute la vorbă şi mişcări, mai 
aspru la căutătură: şi el a rămas neîncrezător în raporturile cu oamenii, ducând însă 
neîncrederea înspre un egoism apărător. Nu este aşa de primitor ca moldoveanul. 
Mai puţin răbdător, repede reacţionează”. Comparativ cu moldovenii, muntenii sunt 
mai înclinaţi spre acţiune, „mai întreprinzători, mai energici, mai perseverenţi, cei 
din Oltenia negustori vestiţi”. În fine, un mileniu de împilare, bănuire, urmărire 
au schimbat structura sufletească a ardeleanului: „cuvântul şi acţiunea trebuiesc 

87 Cornélius-Alexandre Rudesco, Étude sur la question des minorités de race, de langue et de réligion. 
La protection, la crise du problème, son avenir (Doctrine et jurisprudence), Librairie Payot & Cie, 
Lausanne-Genève-Neuchatel Vevey-Montreux-Berne, 1929, p. 21.

88 Detalii vezi la Nicolae Enciu, Primul Război Mondial şi afirmarea principiului naţionalităţilor, în 
„Destin românesc”, Serie nouă, An. VI (XVII), nr. 1 (71), 2011, p. 84-97.

89 Referindu-se la caracterul unitar al poporului român, unul din exponenţii de vază ai mişcării socialiste 
şi comuniste din România interbelică, Lucreţiu Pătrăşcanu, avea să menţioneze, pe bună dreptate, că 
„moldovenii nu reprezintă o naţiune aparte şi, din punct de vedere geografic şi istoric, moldovenii sunt 
aceiaşi români ca şi românii din Moldova” (Cf. Mircea Muşat şi Ion Ardeleanu, România după Marea 
Unire. Vol. II, partea I (1918-1933), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 608-609).

90 Ion Simionescu, Ţara noastră. Natură. Oameni. Muncă. Ed. a III-a, rev. şi ad., Imprimeria Naţională, 
Bucureşti, 1940, p. 279. 
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cântărite, căci altfel pot avea urmări dureroase. Spontaneitatea poate fi periculoasă. 
Dimpotrivă, chibzuirea minuţioasă a lucrurilor e necesară, spre a găsi momentul 
oportun pentru reacţiune, cu folos. Sufletul sub presiune mai adesea explodează, de 
aici un Horia ori Avram Iancu. Împrejurările locale fiind nefavorabile, pribegia este 
o scăpare”91.

Toate aceste regionalisme, diferenţe dialectale şi nuanţe de temperament, menţi-
ona prof. Ion Simionescu, „nu ştirbesc nicidecum unitatea firii românului şi a comple-
xului de însuşiri atât de preţioase pentru dezvoltarea neamului”. Dimpotrivă, „energica 
activitate a transilvăneanului, vioiciunea munteanului, înclinarea spre adâncă gândire 
a moldoveanului” se împleteau într-un tot întreg, conferind comunității românești „ca-
racterul fundamental etnic92, de la natură înzestrată cu ceea ce conduce spre progres şi 
trăinicie.

CONSIDERATIONS ON THE ETHNO-CONFESSIONAL STRUCTURE 
OF THE BASSARABIA POPULATION BETWEEN THE TWO WORLD WARS

Based on a wide range of documentary and statistical sources, this approach 
analyzes the ethno-confessional structure of the population at the end of the First 
World War, as well as the changes produced as a result of the union of Bessarabia 
with Romania on March 27 / April 9, 1918 and subsequent developments. Looking at 
Bessarabia as a whole, the Moldavian Romanians inhabited its entire territory, con-
stituting the absolute majority of the population and spilling over even beyond the 
Dniester. The center of Bessarabia was populated by a compact layer of Romanians, 
interspersed with some strips with Russian, Ruthenian and Jewish populations, es-
pecially in the cities of Tighina, Chişinău and Bălţi. The north of Bessarabia, along 
with the Romanian population, was populated with an appreciable number of Rut-
henian villages and, to a lesser extent, with a population of Russian origin. Finally, 
the south of Bessarabia was populated, in turn, with Romanians, in an almost equal 
proportion, with Ruthenians, Bulgarians, Germans, Turks, Russians, etc. The objec-
tive data cited demonstrate that interwar Bessarabia was populated by a Romanian 
population compactly settled on the entire territory of the province, the rest being a 
minority composed of various nationalities, unevenly distributed on the territory of 
Bessarabia and without economic, political or cultural solidarity between them.

Keywords: Bessarabia, Entire Romania, the interwar period, ethnic structure, 
confessional structure, majority population, ethnic minorities.
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91 Ibidem, p. 279-280.
92 Ibidem, p. 280.



627

Gheorghe E. COJOCARU

ROMÂNIA, MICA ÎNŢELEGERE ŞI PRĂBUŞIREA 
CEHOSLOVACIEI (SEPTEMBRIE 1938)

În dimineața zilei de 21 septembrie 1938, la orele 11, Agenția Havas anunța 
că, după o noapte de deliberări intense, Guvernul cehoslovac a acceptat „propune-
rea franco-britanică de la Londra” de depășire a crizei Sudeților1. În ajun miniștrii 
Angliei și Franței la Praga s-au prezentat la președintele E. Beneș, reprezentantul 
francez comunicându-i „în modul cel mai categoric din ordinul Guvernului său” 
că, neacceptând imediat condițiile propuse de a ceda în fața pretențiilor germane, 
se făcea responsabil de declanșarea ostilităților. În consecință, Franța nu era dispusă 
să-și asume „obligațiuni de asistență”. Ministrul Marii Britanii, Newton, a susținut 
declarațiile diplomatului francez. „E, deci, un ultimatum?”, l-a întrebat Beneș. Răs-
punsul a fost: „Nu, dar poate ultimul sfat al unor prieteni”2. Drept urmare, puse în 
fața acestei atitudini, Comitetul Politic și Consiliul de Miniștri al Cehoslovaciei au 
decis la ora 5 dimineața să accepte „imediat și fără rezerve condițiunile prezentate”3. 

În aceeași zi, ministrul român la Moscova, Dianu, era vizitat de ministrul Cehos-
lovaciei, Fierlinger, informându-l că știa că „toate pregătirile Germaniei ar fi făcute 
pentru a începe acțiunea Vineri 23 septembrie”, francezii având și ei aceste date4. 

Tot atunci, prim-ministrul iugoslav, Stoiadinovici, îi comunica reprezentantului 
român la Belgrad, Dan Geblescu, punctul său de vedere, drept răspuns la demersul 
ministrului afacerilor străine al României, N. Petrescu-Comnen. Stoiadinovici arăta 
că după ce Guvernul de la Praga acceptase „propunerea anglo-franceză conform 
căreia o parte din teritoriul cehoslovac va fi despărțită de Cehoslovacia”, se putea 
considera că statul cehoslovac existent la încheierea în 1921 a pactului Micii Înțele-
geri nu mai exista în realitate. Odată ce Germania și Italia declaraseră că vor susține 
pretențiile poloneze și maghiare, o eventuală intervenție armată româno-iugoslavă 
va avea drept urmare un conflict militar cu cele două puteri. Potrivit lui Stoiadino-
vici, recunoașterea de către Marile Puteri și de către Cehoslovacia înseși a „princi-
piului naționalităților” pentru germanii din Cehoslovacia, făcea imposibilă nerecu-
noașterea aceluiași principiu pentru minoritățile poloneză și ungară. Un eventual 

1 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 82. 
2 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 91. 
3 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 91; „Condițiunile prezentate” lui Beneș 

prevedeau, între altele, instituirea unui organism internațional, în care trebuia să fie reprezentată și 
Cehoslovacia, cu misiunea corectării noilor granițe etnice și operării unor schimburi de populații 
(ibidem). Crutzescu afla câteva zile mai târziu că un demers al generalului Gamelin către Marele 
Stat Major cehoslovac din noaptea de 20 spre 21 septembrie at fi fost hotărâtor pentru luarea deciziei 
finale (ibidem, f. 119). 

4 AMAE, F. 71/URSS Telegrame, d. 8/1936-iulie 1939, f. 329. 
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conflict cu Ungaria, sublinia prim-ministrul iugoslav, risca să pună România în fața 
unui conflict cu aliata sa, Polonia. După acordul maghiaro-iugoslav de la Bled, între 
Belgrad și Budapesta nu mai era vreun litigiu, astfel încât opinia publică iugoslavă 
nu agrea o eventuală intervenție împotriva Ungariei. Stoiadinovici amintea că Iugos-
lavia și România au refuzat să încheie pacte de asistență mutuală cu Cehoslovacia 
și cu Franța pentru a nu intra în conflict cu Germania, cu toate că „Franța urma să 
fie alături de noi”. După ce Franța abandonase Cehoslovacia, Stoiadinovici cu atât 
mai mult nu găsea necesar ca cele două state vecine să-și modifice poziția când se 
vedea cu ochiul liber că „Germania și Italia fiind mai puternice dictează condițiuni-
le lor Franței și Angliei”. Iugoslavia și România trebuiau să evite atragerea într-un 
conflict armat care nu putea avea decât consecințe catastrofale pentru ambele țări. 
Stoiadinovici nu vedea oportun un demers pe lângă cele patru Mari Puteri, propus 
de Comnen, deoarece o asemenea inițiativă putea avea „aerul unei amenințări din 
partea noastră, fără ca noi să vrem să mergem până la capăt și fără să putem ajuta cât 
de puțin Cehoslovacia”5. 

La Praga se înregistrau mișcări protestatare de stradă, zeci de mii de manifes-
tanți cerând rezistența, „dictatura militară și aclamând pe Stalin”6. Unul după altul, 
ministrul Poloniei și cel al Ungariei în capitala cehoslovacă au remis Ministerului 
Afacerilor Externe note, redactate în termeni similari, reclamând pentru minoritățile 
poloneză și maghiară un tratament egal celui pe care Cehoslovacia consimțise să-l 
acorde germanilor din Sudeți7. 

Fiind invitat în seara zilei de 22 septembrie la Ministerul de Externe de la Var-
șovia, ministrului Franassovici i s-a prezentat textul notei înmânate Guvernului de 
la Praga, precum și notele remise la Londra și Paris în chestiunea teritoriilor cu po-
pulație poloneză din Cehoslovacia. În nota remisă Guvernului francez se sublinia că 
Polonia nu putea să aștepte ca problema minorității poloneze să fie soluționată ulteri-
or, după cum se părea că s-a decis la conferința de la Londra, cerându-se o rezolvare 
concomitentă cu problema sudetă. Franassovici era informat că Anglia a reacționat 
favorabil, iar Franța păstra o rezervă8. Din convorbirea ambasadorului polonez la 
Berlin, Lipski, se știa că atât cancelarul german, cât și Mussolini cereau soluționarea 
„întregii probleme a minorităților din Cehoslovacia”9. Polonia nu susținea alipirea 
întregii Slovacii la Ungaria, ci doar a teritoriilor locuite de maghiari10. 

5 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 87-89; La întrebarea lui Geblescu pe ce bază se 
sprijineau raporturile româno-iugoslave după precizarea sa referitoare la Mica Înțelegere, Stoiadinovici 
declara că acestea se bazau pe pactul Înțelegerii Balcanice, pe legăturile dinastice și interesele comune, 
care trebuiau aprofundate. Prim-ministrul încheia, spunând că „pactele sunt puțin lucru, esențialul este 
să fim tari, uniți între noi, să ne înarmăm și să păstrăm „notre poudre seche” (ibidem, f. 89-90). 

6 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 96. 
7 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 97. 
8 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 100-101. 
9 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 101. 
10 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 101-102. 
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Ministrul Turciei la Paris aprecia situația în legătură cu Cehoslovacia drept „ex-
trem de grea”, menționând că „atitudinea actuală a Franței și Angliei dă de gândit”. 
În circumstanțele acestea, România și Turcia trebuiau să întărească legăturile reci-
proce și rolul lor din cadrul Înțelegerii Balcanice11. 

În mediile diplomatice de la Berlin se făcea auzit leitmotivul „capitulării fran-
ceze” și „tragicul adevăr al „anexiunii”. Lui Beneș i se imputa atașarea politicii sale 
externe „de fantomele Paris și Moscova”, fapt care l-ar fi adus în pragul catastrofei. 
În acest context, ministrul român la Berlin, Radu Djuvara, considera că România, de 
comun acord cu Iugoslavia și Polonia, trebuia să lase la o parte „orice sentimentalism” 
legat de aliatul său cehoslovac și să revadă locul său în jocurile mari de interese12. 

În ziua de 22 septembrie, când Hitler îl primea pe premierul Neville Chamber-
lain la Godesberg, ministrul român în Franța, Constantin Cesianu, scria că Guvernul 
de la Praga „a capitulat fără condițiuni”, dar sentimentul general reflectat în presa 
franceză era că, totodată, „au capitulat și Londra și Paris”. Presa nu menaja preten-
țiile Poloniei și Ungariei față de Cehoslovacia, cerându-se denunțarea alianței fran-
co-poloneze. „Va fi Hitler avocatul lor? Va ceda Chamberlain purtătorul de cuvânt 
anglo-francez? Situația rămâne grea și fără această complicațiune, relata Cesianu, 
căci nu se știe cari sunt pretențiunile finale ale lui Hitler”13.

Circumspect față de mișcările diplomatice de la Praga, ministrul român în Ce-
hoslovacia, Crutzescu, suspecta că, aflat sub presiunea pretențiilor teritoriale vecine, 
Guvernul era tentat să transforme criza cehoslovacă într-o criză europeană. El avea 
impresia că dacă Praga nu se conforma noilor circumstanțe, dacă nu se debarasa de 
speranța „de a relua cu o mână ceea ce dă cu alta”, dacă nu se curmau manifestați-
ile de stradă pro-sovietice și discursurile la radio ale unor deputați comuniști, dacă 
„nu rupe cât mai curând legăturile cu Moscova de pe urma cărora i se trag în ultima 
analiză toate nenorocirile, dezmembrarea totală a țării ar putea prea bine fi luată în 
considerațiuni la Berlin, Varșovia și Budapesta”14. 

La 23 septembrie la Praga încă nu se luase vreo hotărâre ca răspuns la pretențiile 
Poloniei și Ungariei. Deși resemnat, Guvernul înclina să propună „o discuție acade-
mică” asupra situației celor două minorități15. 

În dimineața aceleiași zile, Guvernul sovietic a remis însărcinatului cu afaceri 
polonez o Notă în care prevenea Guvernul Poloniei că în cazul în care armata polo-
neză va trece frontiera cehoslovacă, în conformitate cu art. 2 al pactului sovieto-po-
lonez de neagresiune din 1932, va denunța acordul16. Pro-memoriul sovietic, înmâ-
nat de comisarul-adjunct, V.V. Potemkin, a luat prin surprindere diplomații polonezi, 

11 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 99. 
12 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 103-104?. 
13 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 105-106. 
14 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 109. 
15 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 111. 
16 AMAE, F. 71/URSS Telegrame, d. 8/1936-iulie 1939, f. 330-331. 
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ei dezmințind știrea despre concentrările de trupe la granița cu Cehoslovacia, unde 
se desfășurau, în realitate, „manevre”17. 

În seara aceleiași zile lui Potemkin i se remitea răspunsul Guvernului polonez, 
sub forma unui pro-memoriu, în care se arăta: „1) Guvernul polonez nu este obligat 
să dea nicio explicațiune asupra măsurilor ce ia în vederea apărării țării. 2) Guver-
nul polonez cunoaște prea bine conținutul acordurilor semnate de Polonia”. Verbal, 
însărcinatul cu afaceri a comunicat lui Potemkin că Guvernul său nu a luat nici o 
măsură militară la „frontiera sovietică”, subliniind apăsat ultimele două cuvinte18.

Tot atunci, ministrul ungar la Belgrad îl informa pe Stoiadinovici că Guvernul 
său îi solicitase lui Hitler să intervină pe lângă Chamberlain în vederea anexării teri-
toriilor cehoslovace cu populație maghiară19. În ceea ce privește propunerea lui Pe-
tresu-Comnen ca România și Iugoslavia să facă un demers comun către Franța, Ma-
rea Britanie, Germania, Italia, Polonia și Ungaria, Stoiadinovici propunea să se facă 
un demers identic cu privire la Slovacia, subliniind că concesiunile în adresa statului 
maghiar nu trebuiau să depășească limita concesiunilor acordate Germaniei. Andrici 
obiectase că demersul putea fi utilizat de Marile Puteri pentru a acuza autoritățile de 
la Belgrad și București în cazul respingerii pretențiilor polono-maghiare. Geblescu 
observa că lipsa unei reacții din partea celor două guverne putea fi speculată de Bu-
dapesta pentru a demonstra Marilor Puteri că cerințele sale erau atât de justificate 
încât nu provocaseră nici un gest de opoziție din partea României și Iugoslaviei. Ge-
blescu atrăgea atenția și asupra riscului de a accepta norma de „51%” pentru cedarea 
unui teritoriu, iar Stoiadinovici arăta că Cehoslovacia trebuie să cedeze cât mai era 
timp pentru a păstra ce se putea încă păstra și a nu ajunge în situația Abisiniei care, 
refuzând să cedeze Italiei o treime din teritoriul național, a pierdut totul20. 

Reprezentanții diplomatici ai Poloniei și Ungariei la Londra au solicitat, în mod 
separat dar insistent, ca teritoriilor Cehoslovaciei locuite de polonezi și unguri să li se 
aplice același tratament ca germanilor sudeți. Ei au arătat că era pe nedrept ca celor 
care exercitau presiuni să li se acorde cele mai mari concesii, iar cei care pledau paș-
nic – să nu obțină nimic21. Nedorind să complice situația, lordul Halifax răspundea în 
termeni evazivi, sugerând că pretențiile lor puteau fi examinate cu mai mult calm într-o 
fază ulterioară. „Cred că Neville Chamberlain a plecat la Hitler cu instrucțiunea de a 
nu se ocupa acum de pretențiunile polone și ungare, scria ministrul român la Londra, 

17 AMAE, F. 71/URSS Telegrame, d. 8/1936-iulie 1939, f. 331.
18 AMAE, F. 71/URSS Telegrame, d. 8/1936-iulie 1939, f. 332.
19 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 112. 
20 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 112-113; Întrebarea ministrului cehoslovac ce 

va face Belgradul în cazul în care Cehoslovacia va fi atacată de Ungaria sau dacă va permite trupelor 
germane să treacă prin teritoriul maghiar, pusă anterior și Guvernului român, era lăsată fără răspuns 
de Stoiadinovici (ibidem, f. 108, 114). 

21 La Societatea Națiunilor de la Geneva, prim-delegatul polonez, Komarnicki, pleda în culise pentru 
o frontieră comună între Polonia și Ungaria în urma satisfacerii pretențiilor teritoriale ale celor două 
guverne de către Cehoslovacia (ibidem, f. 149).
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Vasile Grigorcea, dânsul este însă atât de doritor să ajungă la o înțelegere cu Hitler 
încât este de prevăzut că va ceda dacă Fuehrer-ul va pune chestiunea cu tărie, ceea ce 
este așteptat după ultimele întrevederi cu miniștrii ungur și polonez”22. 

Grigorcea avertiza Ministerul de Externe să nu se plece de la premisa falsă că 
anglo-francezii ar fi acordat deja garanții de securitate „pentru integritatea Cehoslo-
vaciei în configurația sa viitoare”. El atrăgea atenția la formula vagă din nota dată 
publicității de cele două Mari Puteri, precum că „vor lua în considerarea acordarea 
unor garanții”, impusă de Guvernul britanic, îngrijorat de reticența Parlamentului 
de a acorda garanții directe unui stat din Europa Centrală. Grigorcea mai comunica 
că în cercurile apropiate de Hitler se vorbea despre faptul că „Germania nu se va 
mulțumi cu cedarea teritoriului Sudeților, ci ar vrea să meargă până la dispariția Ce-
hoslovaciei ca Stat suveran” 23. 

La Roma, în cercurile apropiate de Pallazio Chiggi, după cum informa ministrul 
Al. Duiliu-Zamfirescu, se examina posibilitatea constituirii „cadrilaterului politic 
Varșovia, București, Roma, Berlin cu scopul menținerii ordinii în Europa Centrală 
și apărarea anti-sovietică”. O condiție a realizării acestui plan era ca România să în-
cheie un pact de amiciție cu Ungaria, în care să se insereze „unele clauze” cu privire 
la statutul minorității maghiare. Mica Înțelegere era considerată la Roma „moartă și 
îngropată”. O simplă invocare a unui casus foederis, după cum constata Zamfirescu, 
provoca numai „ironii și sarcasme”24. 

În urma unei discuții din 23 septembrie cu ministrul ceh la Paris, Osusky, Cesia-
nu afla că ministrul francez de externe ar fi afirmat în ședința Consiliului de Miniștri, 
după întoarcerea sa de la Geneva, că dacă Franța ar sări în ajutorul Cehoslovaciei 
„participarea sovietică” nu era „tocmai sigură”, că Polonia, în cel mai bun caz, ră-
mânea neutră, că Anglia „nu era un punct cu totul indiscutabil”, iar Iugoslavia și Ro-
mânia, chiar în situația unei intervenții ungare, „ar căuta a se ține de o parte”. Franța, 
deci, risca să rămână de una singură față în față cu Germania. Osusky îi spunea lui 
Cesianu că lumea începea să realizeze că „crima” față de Cehoslovacia nu asigura 
pacea și că ar mai fi timp util pentru „o altă politică decât cea a capitulării”25. 

În drum de la Geneva, Petrescu-Comnen urma să aibă o întrevedere cu Stoiadi-
novici la Belgrad, din „înalt ordin” regal atrăgându-i-se atenția să lase inițiativa unor 
propuneri prim-ministrului iugoslav. Însă, la 23 septembrie, din același „înalt ordin” 
i s-a cerut să se prezinte direct la Sinaia, „pentru informațiuni și schimb de vederi”, 
fără a se mai opri în capitala Iugoslaviei26. 

La 24 septembrie ambasadorul Poloniei la Berlin, după cum era înștiințat prim 
delegatul român la Geneva, Vespasian Pella, ar fi întrebat dacă Polonia putea conta 

22 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 115. 
23 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 118. 
24 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 121-122. 
25 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 133. 
26 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 116, 117. 
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pe sprijinul german în cazul unui atac sovietic. I s-a dat un răspuns evaziv, precum că 
Guvernul german nu luase încă în considerare o asemenea eventualitate27. 

Într-o ședință restrânsă a Consiliului de Miniștri de la București, din 25 septem-
brie, s-a hotărât ca poziția României să nu depășească cadrul oficial al relațiilor cu 
Cehoslovacia, atâta timp cât Anglia și Franța nu se pronunțau în favoarea Guvernului 
de la Praga28. Petrescu-Comnen discutase la Geneva încă la 11 septembrie cu mi-
nistrul francez de externe, Georges Bonnet, chestiunea survolării spațiului aerian al 
României de către aviația sovietică, asupra căreia insista comisarul poporului pentru 
afacerile străine al URSS, M. M. Litvinov. Comnen i-a repetat lui Bonnet ceea ce 
deja îi spusese ministrului francez la București, și anume că „atunci când trec avioa-
ne (sovietice – n.n.), s-ar putea trage câteva lovituri de tun care nu și-ar atinge ținta”. 
Totuși, dat fiind tratatul româno-polon, sprijinul sovietic pentru Praga nu putea fi 
eficient decât dacă se ajungea la o înțelegere între Moscova și Varșovia29. 

La 26 septembrie Pella era informat că „la primul soldat german” care ar păși 
pe teritoriul cehoslovac, Beneș va sesiza imediat Societatea Națiunilor. O asemenea 
eventualitate, după cum confirma prim delegatul Franței la Geneva, Paul-Bonco-
ur, fusese examinată „în deplin acord cu Guvernul francez”, urmărindu-se „în afară 
de acțiunea militară a Franței, Angliei și Sovietelor, solidarizarea morală cu cauza 
cehoslovacă”. Se spera că astfel se putea realiza cu mai multă ușurință „blocus-ul 
împotriva Germaniei”30. 

În aceste condiții, de loc întâmplător, în ziarul „Izvestia”, din 27 septembrie, era 
publicat pactul sovieto-cehoslovac de neagresiune și protocolul adițional, insistându-se 
asupra faptului că ajutorul sovietic era condiționat de intrarea Franței în acțiune31. 

În aceeași zi, Petrescu-Comnen l-a informat pe ministrul german la București, 
Wilhelm Fabricius, că România nu dorea să intre în coliziune cu Germania, anga-
jându-se să păstreze o atitudine neutră în diferendul Reih-ului cu Cehoslovacia și 
amintind că pactul Micii Înțelegeri prevedea o intervenție a armatei române doar în 
cazul unui atac maghiar asupra aliatei sale32. 

La Praga, în incinta Ministerului Afacerilor Străine ministrului Crutzescu i s-a 
citit la 27 septembrie un alineat dintr-o telegramă a ministrului cehoslovac în URSS, 
Fierlinger, în care se afirma că o persoană de vază de la Moscova i-ar fi spus în 
mod confidențial că Guvernul sovietic era decis „a se ralia la punctul de vedere al 
României în privința frontierelor sale”33. Însuși Fierlinger, după ce comunicațiile 

27 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 134. 
28 Georgiana-Margareta Scurtu, Din istoria diplomației europene. Relațiile României cu Franța (1935-

1938), Cartea Universitară, București, 2006, p. 288.
29 Georgiana-Margareta Scurtu, Din istoria diplomației europene. Relațiile României cu Franța (1935-

1938), Cartea Universitară, București, 2006, p. 274-275.
30 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 139. 
31 AMAE, F. 71/URSS Telegrame, d. 8/1936-iulie 1939, f. 333. 
32 Georgiana-Margareta Scurtu, Din istoria diplomației europene. Relațiile României cu Franța (1935-

1938), Cartea Universitară, București, 2006, p. 290.
33 AMAE, F. 71/1914 E.2 Basarabia, d. 20/1918-1940, f. 445.
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telefonice și telegrafice între Moscova și Praga ar fi fost întrerupte de polonezi, îl 
ruga pe Dianu să intervină de urgență la București pentru stabilirea comunicației 
între URSS și Cehoslovacia prin telegraful dintre Tiraspol și Tighina, prin Româ-
nia. În „situația actuală”, susținea Fierlinger, linia Moscova-Praga era „indispensa-
bilă”, insistând ca Dianu să semneze acordul tripartit ceho-sovieto-român privind 
comunicațiile aeriene pe ruta Moscova-București-Praga. Potemkin era gata să-și 
pună semnătura sub acord34. „Cu aceasta aveți ce doriți în chestiunea Basarabiei”, 
adăoga Fierlinger, ascunzând „vizibil” ceva esențial, încât discuția dinte cei doi de-
venea „nebuloasă”. Când Dianu i-a arătat că Guvernul său nu se putea angaja în baza 
unor „simple supozițiuni”, Fierlinger a refuzat să dea detalii35. În scrisoarea sa către 
Grigore Gafencu, Dianu sugera că momentul respectiv era prielnic pentru a obține 
normalizarea situației la Nistru, adoptarea unui regulament și a unei „terminologii 
normale” pentru aplanarea incidentelor de frontieră cu URSS etc. „Am impresiunea 
că zilele săptămânii acesteia ar putea fi mai utile pentru deblocarea dificultăților de 
care ne-am lovit constant aci, înainte ca Germanii să se încline definitiv spre pace 
sau războiu”, scria Dianu36. A doua zi Fierlinger îi telefona lui Dianu, spunându-i 
că ministrul de externe Krofta i-a cerut să precizeze, dacă era vorba de „aranjarea 
„întregii chestiuni” (subânțeles a Basarabiei)”. Fierlinger, care, după cum observa 
Dianu, „și-a cam pierdut sângele rece”, părea că nu-și mai amintea de convorbirea 
precedentă, urmărind să se asigure că ministrul român nu transmisese la București 
decât părerea sa personală despre disponibilitatea autorităților sovietice de a semna 
acordul, nu și de a rezolva „chestiunea Basarabiei”, în totalitate. Dianu deducea că 

34 Între 4-15 iulie 1938 la Moscova s-au desfășurat negocierile tripartite ceho-sovieto-române asupra 
unui acord privind linia aeriană Moscova-Praga. Această linie, care trecea de-asupra României, 
a funcționat în 1937, în baza unei autorizații provizorii a Guvernului de la București, iar în 1938 
România trebuia să devină parte la acord. Delegația română a fost surprinsă să constate „atitudinea 
foarte puțin binevoitoare a delegaților cehi, cu prilejul discuțiunilor asupra preambulului și Art. I 
din textul Convențiunei unde se vorbea de „teritoriul român”. Prin intermediul Legației României 
la Praga s-a intervenit pe lângă ministrul de externe al Cehoslovaciei, Krofta, în vederea modificării 
atitudinii delegaților cehi în chestiunea frontierei române. Krofta a dat imediat instrucțiunile necesare 
delegaților săi la Moscova, însă, proiectul convenției n-a fost aprobat, din cauza unor dezacorduri între 
partea română și cea sovietică în ceea ce privește chestiunile tehnice, stabilindu-se ca negocierile să 
continue la București. Extrem de nemulțumiți de eșecul conferinței, Litvinov și Potemkin au acuzat 
delegația română de sabotaj (AMAE, F. 71/1914 E.2 Basarabia, d. 20/1918-1940, f. 454-455). În 
ultimele zile ale lunii septembrie, Guvernul cehoslovac a cerut Guvernului român să autorizeze, 
provizoriu, până la sfârșitul lunii noiembrie, funcționarea liniei Praga-Cluj-Moscova. Ministrul-
adjunct de externe, Krupka, îi declara lui Al. Cretzianu, directorul politic al Ministerului Afacerilor 
Străine al României, că Legația Cehoslovaciei la Moscova a informat Guvernul de la Praga că 
Guvernul sovietic era gata să accepte formula românească pentru denumirea frontierei cu URSS, 
dacă Dianu primea deplinele puteri pentru semnarea acordului. Dianu, însă, avea dubii că Sovietele 
ar putea face un asemenea pas, considerând că dacă la Moscova s-ar fi luat, într-adevăr, o astfel de 
decizie, Litvinov i-ar fi comunicat despre aceasta lui Comnen la Geneva (ibidem, f. 456). 

35 AMAE, F. 71/1914 E.2 Basarabia, d. 20/1918-1940, f. 446-448; 
36 AMAE, F. 71/1914 E.2 Basarabia, d. 20/1918-1940, f. 450; Dianu arăta că la 7 septembrie a remis o 

notă lui Potemkin, în care a inclus expresia „apele noastre”, adică cele românești, primită fără a i se 
face vreo obiecție (ibidem, f. 451).
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Fierlinger ar fi raportat la Praga mai mult decât i-a spus lui și că inițiativa ministrului 
cehoslovac ar fi aparținut Sovietelor37. 

La 28 septembrie, la ora 13.00, însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii 
la Moscova i-a remis lui Potemkin apelul președintelui Roosevelt de a convoca nea-
mânat o conferință internațională în chestiunea Cehoslovaciei, comisarul-adjunct fiind 
rugat să transmită „imediat” acest mesaj Guvernului său. Apelul președintelui american 
fusese prezentat la Berlin și la Praga38. Prin răspunsul său de a doua zi, Guvernul sovi-
etic se arăta gata să participe la o conferința internațională, propusă de Statele Unite39. 

Pella relata la 29 septembrie despre primele reacții ale delegaților la Geneva în 
legătură cu anunțul privind conferința de la Munchen a celor patru Mari Puteri. Con-
form delegației franceze, conferința avea un singur obiectiv, de a rezolva problema 
cehoslovacă în raport cu pretențiile germane. Orice extindere a agendei conferinței 
era considerată inoportună. Prezența lui Leger, vechiul responsabil de la Quai d`Or-
say, la Munchen era privită ca o garanție că prim-ministrul Daladier nu va ceda în 
pofida unor eventuale tentative ale lui Mussolini în această privință. Statul Major 
francez nu va consimți în nici un caz la ocuparea fortificațiilor militare cehoslovace 
de către trupele germane „fără serioase asigurări din partea Germaniei și Italiei că 
pericolul unui război iminent este înlăturat”40. 

Delegații englezi insistau că Chamberlain era inițiatorul conferinței. Prin apelul 
său la Mussolini și atribuirea rolului de „mediator” s-ar fi urmărit să i se dea Ducelui 
o satisfacție de amor propriu. Delegația britanică lăsa să se răspândească zvonul pre-
cum că în cazul unui prim gest italian de solidarizare cu o agresiune germană, Anglia 
era decisă să închidă Canalul de Suez, punând în mare dificultate cei 250 de mi de 
italieni din Etiopia, și chiar să readucă pe tron Negusul41. 

„Mă găseam din întâmplare lângă Litvinov la Comisia VI-a, comunica Pella la 
București, când i s-a adus ieri după amiază știrea conferinței de la Munchen. Abia 
după un sfert de oră, Litvinov a avut confirmarea oficială a știrii printr-o comunicare 
telefonică de la Suritz (ambasadorul sovietic la Paris – n.n.). Este precis că Franța a 
acceptat să participe la Conferința în Patru fără a consulta în prealabil Sovietele. Nu 
insist asupra condițiunilor în care Suritz a fost informat în ultimul moment de Bonnet 
și asupra explicațiunilor ce i s-au dat”, arăta Pella, fiind sigur că Petrescu-Comnen 
avea toate detaliile de la Legația României la Paris. După această precizare, el con-
tinua: „Litvinov ar fi declarat că dacă convorbirile în doi de la Berchtesgaden și Go-
desberg puteau fi încă justificate, este inadmisibil ca prin Conferința în Patru, Rusia 
să fie implicit exclusă, cu asentimentul Franței și Angliei din Concertul european și 
ar mai fi adăugat că „faptul nu va rămâne fără urmări”42. 

37 AMAE, F. 71/1914 E.2 Basarabia, d. 20/1918-1940, f. 452, 457.
38 AMAE, F. 71/URSS Telegrame, d. 8/1936-iulie 1939, f. 334. 
39 AMAE, F. 71/URSS Telegrame, d. 8/1936-iulie 1939, f. 335. 
40 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 154. 
41 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 154-155. 
42 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 155.
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Italia s-ar fi numărat printre ultimele țări care-și doreau războiul. Se credea că 
reuniunea de la Munchen va aduce „un mic spor de prestigiu pentru Mussolini”, care 
nu va face nimic în măsură să complice reușita conferinței43. 

Delegația poloneză la Geneva era profund nemulțumită de modul de a decide 
soarta Europei „fără consultarea Poloniei”. Referindu-se la o declarație a lui Dala-
dier, prim-delegatul polonez Komarnicki îi spunea lui Pella că era inadmisibil ca 
Franța, „pretinsa aliată a Poloniei, să înlăture luarea imediată în considerație și a 
revendicărilor poloneze”44.

Pe de altă parte, prin declarațiile generalului Tanczos, șeful delegației maghiare 
la Geneva, ungurii se arătau optimiști45. 

La 29 septembrie Al. Duiliu-Zamfirescu transmitea de la Roma că Germaniei i 
s-ar fi propus să ocupe militar regiunea Sudeților, care va fi separată de restul Ce-
hoslovaciei de un contingent de trupe internaționale, având rolul de tampon, după 
care în zona ocupată de germani trebuia să aibă loc un plebiscit. Teritoriul Teschen 
trebuia să fie cedat Poloniei printr-un procedeu similar. Duiliu-Zamfirescu semnala 
și că „s-ar putea corecta strategic granița României la Nord de Basarabia cu o fâșie 
din Rusia” subcarpatică46. 

A doua zi, luându-și o doză de precauție, Diuliu-Zamfirescu transmitea primele 
știri despre conferința de la Munchen, care ar fi fost animată de la bun început de „un 
spirit conciliant”, Mussolini jucând rolul „de mediator cu ponderațiune”. La Munchen, 
chestiunea pacificării continentului s-a dezbătut pe larg, fiind abordată problema mate-
riilor prime necesare țărilor Axei, în locul coloniilor. Hitler și Mussolini au insistat ca 
Franța și Cehoslovacia să denunțe pactele lor de asistență mutuală cu URSS, privite ca 
un obstacol pentru o pace durabilă. Anglia a respins această pretenție. Cu acest prilej, 
menționa Diuliu-Zamfirescu, „s-ar fi atins și chestiunea apărării Basarabiei ca fiind 
punctul vulnerabil”. Dintr-o sursă germană, ministrul român la Roma știa că Ducele 
i-ar fi spus lui Hitler: „Mi-ai cerut un mare serviciu când a fost vorba de Anschluss și 
ți l-am făcut; acum îți cer un mare serviciu, acel de a amâna orice proiect războinic și 
trebuie să mi-l faci”. Numai acest „limbaj ferm” l-ar fi impresionat pe fuehrer47. 

La aflarea primelor știri de la Munchen, președintele Societății Națiunilor, de 
Valera, convoca Biroul Adunării pentru a decide dacă mai era necesară prelungirea 
ședințelor. Sub-secretarul de stat englez, Butler, a remarcat că, deși se contura „o pri-
mă destindere prin acordurile de la Munchen”, situația rămânea gravă. El a cerut nu 
închiderea, ci amânarea ședințelor, pentru ca, în caz de necesitate, Adunarea să poată fi 
reluată. Împotriva eforturilor delegatului polonez Komarnicki și a celui ungar Nickl de 
a închide sesiunea, Franța și URSS au susținut propunerea britanică. Conform delega-
tului maghiar, continuarea lucrărilor Adunării putea fi considerată „ca o provocare” și 

43 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 155-156. 
44 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 156. 
45 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 156-157. 
46 AMAE, F. 71/1914 E.2 Basarabia, d. 20/1918-1940, f. 453. 
47 AMAE, F. 71/1914 E.2 Basarabia, d. 20/1918-1940, f. 460-461. 
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intimidare a negocierilor de la Munchen. Cu o majoritate covârșitoare, Biroul a decis 
amânarea Adunării, și nu închiderea ședințelor, cum cereau polonezii și ungurii. Pella, 
ca și reprezentantul Elveției, s-a abținut să participe la discuții și la vot48. 

La 1 octombrie Pella, după cum era informat de cercurile engleze și franceze de 
la Geneva, comunica că la „Conferința în Patru” Hitler n-a susținut cu „prea multă 
căldură” pretențiile poloneze și maghiare, limitându-se „să secondeze de formă pe 
Mussolini”. Germaniei, mai curând, nu-i convenea o frontieră comună polono-ma-
ghiară. Hitler părea convins că, prin forța împrejurărilor, Cehoslovacia va fi con-
strânsă să intre în sfera de influență germană, astfel încât Reichul n-avea nici un 
interes s-o mutileze prea mult în favoarea Poloniei sau Ungariei49. Pella remarca o 
schimbare de tonalitate în declarațiile prim-delegatului ungar la Geneva, Tanczos. 
De la declarațiile sale „aproape în public” că „a sunat ceasul Ungariei care a fost spo-
liată de Cehi și Români prin diktatul de la Trianon și că Ungaria are prieteni destul 
de puternici care să execute hotărârea de reparație istorică care va veni curând”, la 
aflarea rezultatelor întâlnirii de la Munchen Tanczos declara mult mai moderat că va 
trebui neapărat să se convoace o conferință europeană „care să rezolve prin mijloace 
pacifice toate litigiile de ordin teritorial”50.

Reprezentantul Franței la Geneva, J. Paul-Boncour, îi spunea lui Pella că i-a 
sugerat lui Daladier să-i îndemne pe cehi să cedeze imediat polonezilor Teschenul și 
ungurilor teritoriile cu populație compactă maghiară, pentru a evita noi pretenții ce 
vor duce la anihilarea Cehoslovaciei și „ar pune în joc și securitatea altor State”. În 
situația creată, după cum considera Paul-Boncour, trebuia „imediat tăiată gangrena” 
și apoi realizată o solidarizare a „micilor puteri”. Cu tot scepticismul față de Socie-
tatea Națiunilor, el nu vedea o altă instituție care putea promova acest proiect. „Față 
de metodele de la Munchen care tind să se permanentizeze, arăta Paul-Boncour, nici 
înarmarea până în dinți a Micilor Puteri, nici alianțele regionale, nu mai pot fi consi-
derate ca metode eficace”51. 

„Lecțiile” Munchenului erau însușite din mers. După cum afla Pella, ministrul 
turc de externe Rustu Aras, înainte de plecarea de la Geneva, ar fi declarat că Tur-
cia, după Munchen, trebuie să promoveze o politică „de realități și de apropiere cu 
Germania”. Cazul cehoslovac era pentru el o dovadă că în momentele complicate 
„nu se poate conta pe prietenia Franței și a Sovietelor”52. Totodată, membri de vază 
ai Secretariatului Societății Națiunilor și delegați ai țărilor amice, după cum relata 
Pella, și-au exprimat admirația „Majestății Sale Regelui pentru atitudinea demnă și 
leală a României în gravele convulsiuni prin care a trecut Europa”53. 

48 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 158; Biroul Adunării era compus din: președinte, 
vice-președinte, la care se asociau 7 președinți ai celor mai mari comisii (ibidem). 

49 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 162. 
50 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 162-163. 
51 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 163. 
52 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 163. 
53 AMAE, F. 71/1920-1944 Elveția, d. 7/1938-1939, f. 163-164. 
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În legătură cu știrea difuzată de Agenția americană „United Press” precum că 
Guvernul sovietic l-ar fi mandatat pe prim-ministrul Daladier să reprezinte URSS la 
Munchen, Agenția TASS era autorizată la 2 octombrie să dea o dezmințire categori-
că, subliniind că Guvernul sovietic „nu a avut și nu are nicio legătură cu Conferința 
de la Munchen și cu hotărârile ei”. Știrea din „United Press” era calificată drept „o 
invențiune stupidă de la început până la sfârșit”54. 

După ultimatumul polonez Guvernului de la Praga, ministrul cehoslovac în-
demna Guvernul sovietic să se abțină de la orice intervenție, de dragul interesului 
comun. El prevedea, de asemenea, că va fi însărcinat să ceară Sovietelor să renunțe 
și la pactul de asistență mutuală cu Cehoslovacia, din 193555. 

Ambasadorul Marii Britanii în URSS, care urma să părăsească Moscova, fiind 
pensionat, își putea permite să nu ascundă față de ministrul Dianu „nemulțumirea și 
amărăciunea sa pentru politica Dlui Chamberlain”. El îi mărturisea lui Dianu (la 14 
octombrie) că, neavând instrucțiuni noi după înțelegerea de la Munchen, n-a fost să-l 
vadă pe Litvinov, revenit acasă. Nici ambasadorul Franței, Jean Payart, nu primise 
instrucțiunile de rigoare. Totuși, știrea Agenției Havas precum că Sovietele nu vor de-
nunța pactul sovieto-francez de asistență mutuală, din 1935, deși au ajuns la concluzia 
că devenise caduc după Munchen, menținea speranța Ambasadei franceze că nu se 
va ajunge la o ruptură56. „După ce, prin cele două comunicate TASS […], Sovietele 
au respins orice solidaritate cu deciziunile de la Munchen, avansurile ce li s-au făcut 
în ambele Camere britanice nu au mai fost relevate nici chiar în comentariile presei. 
Sovietele, constata Dianu, au fost profund jignite”. În presă erau atacați de o manieră 
violentă Chamberlain și Daladier și politica lor, menajându-se poporul englez și, mai 
ales, cel francez57. În urma ignorării URSS la Munchen, după cum observa Dianu, 
„mulți consideră că Litvinov este culat” (probabil, din l. fr., șifonat). Un asemenea 
verdict ministrului român i se părea prematur, deoarece în noua situație Sovietele, ca 
și multe alte țări, încă nu-și definiră noua orientare. „Dacă Rusia va fi constant igno-
rată și izolată (cum se va întâmpla probabil din nou la rezolvarea problemei spaniole), 
Litvinov va trebui să tragă consecințele politicei a cărui protagonist a fost”, prognoza 
Dianu. Dacă, însă, Marea Britanie și Franța vor păstra Rusia „ca o parteneră intermi-
tentă în jocul european”, așa cum părea că intenționau de teama că Sovietele s-ar putea 
înțelege cu Germania, URSS „se va acomoda de nevoie cu această nouă situațiune”. 
Până la o reașezare a pozițiilor, Sovietele puteau face mult caz în jurul înțelegerii de la 
Munchen, întreținând astfel un curent de opinie superior nivelului la care se prăbușise 
„moralul internațional”. „Ce valoare are această paradă, consemna Dianu în raportul 
către ministrul Petrescu-Comnen, se vede din însuși faptul că Litvinov nu a vorbit 
nimic Excelenței Voastre la Geneva asupra unei eventuale treceri a trupelor rusești, 

54 AMAE, F. 71/URSS Telegrame, d. 8/1936-iulie 1939, f. 336. 
55 AMAE, F. 71/URSS Telegrame, d. 8/1936-iulie 1939, f. 337. 
56 AMAE, F. 71/URSS Telegrame, d. 8/1936-iulie 1939, f. 338. 
57 AMAE, F. 71/URSS Telegrame, d. 8/1936-iulie 1939, f. 339. 
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ceea ce vine în sprijinul afirmațiunilor mele că Sovietele nu vroiau să se bată, ba chiar 
că „preferau să lase fără răspuns chestiunea cum și pe unde s-ar produce ajutorul lor 
militar” și nedenunțarea pactului de neagresiune cu Polonia, chiar după ultimatumul 
ce aceasta a adresat Cehoslovaciei, nu probează același prudent refuz la momentul 
hotărâtor?”58 Cordialitatea arătată lui Petrescu-Comnen de Litvinov la Geneva, Dianu 
o explica prin colaborarea în cadrul Societății Națiunilor și „motivele de oportunitate” 
apărute pe parcursul crizei cehoslovace. La Moscova, în afară de faptul că presa mena-
ja România „de mai bine de două luni”, Dianu nu remarcase, cum ar fi fost firesc, „nici 
un simptom al acestor bune dispozițiuni sovietice”59. 

Odată cu consumarea în septembrie 1938 a primului act al dramei cehoslovace, 
Mica Înțelegere înceta să mai existe, în special, din cauza politicii conciliatoriste față 
de Germania lui Hitler a Marilor Puteri ca Franța și Anglia, cele care au moșit-o în 
1921. Prăbușirea Cehoslovaciei, după cum consemna C. Argetoianu, a oferit câteva 
învățăminte:„1) Că tratatele nu mai au nici o valoare, nu mai fac nici o ceapă degerată. 
A fost destul ca un stat puternic să ridice glasul pentru ca vântul să ia peticele de hârtie. 
Unde e alianța militară franco-cehă și ruso-cehă, unde e Mica Înțelegere, unde e Trata-
tul de la Versailles, unde e „convenant”-ul Societății Națiunilor? Unde e pactul Kellog? 
Germania a obținut tot ce a vrut și încă mai mult”60. Înțelegerile de la Munchen „au 
deschis cutia Pandorei” în Europa, iar România, cu o diplomație atent conectată la cir-
cuitele internaționale, în ciuda tuturor ofertelor și tentațiilor, a avut un comportament 
conform cu interesele sale și adecvat în circumstanțele complexe ale timpului. 

ROMANIA, THE LITTLE ENTENTE, AND THE COLLAPSE OF CZECHOSLOVAKIA 
(SEPTEMBER 1938)

With the consummation in September 1938 of the first act of the Czechoslovak 
drama, the Little Entente ceased to exist, in particular, because of the conciliatory 
policy towards Hitler’s Germany of the Great Powers such as France and England, 
which inherited it in 1921. The Munich Agreements “opened Pandora’s box” in 
Europe, while Romania, having its diplomacy carefully connected to international 
circuits, behaved according to its interests and appropriately to the complex circum-
stances of the time despite all offers and temptations.

Gheorghe E. COJOCARU
doctor habilitat, cercetător știnnțific principal,

Institutul de Istorie

58 AMAE, F. 71/URSS Telegrame, d. 8/1936-iulie 1939, f. 340; La momentul respectiv, Dianu nu 
credea că temerile anglo-franceze de o apropiere a Sovietelor de Germania ar fi fost justificată 
(ibidem, 339). 

59 AMAE, F. 71/URSS Telegrame, d. 8/1936-iulie 1939, f. 341. 
60 Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, vol. V (1 iulie – 31 decembrie 1938), Editura Machiavelli, 

București, 2002, p. 125.
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Ion Valer XENOFONTOV

ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN BASARABIA INTERBELICĂ:
CONSTITUIRE, INSTITUŢIONALIZARE ŞI EVOLUŢIE

Context
Educația și cultura au reprezentat elemente fundamentale ale consolidării statu-

lui unitar românesc. Înlocuirea vechilor elite intelectuale de sorginte rusă, austriacă 
și maghiară se putea realiza prin implementarea de strategii autentice în sistemul 
de învățământ. După prima conflagrație mondială, în România are loc o „explozie 
școlară”, în sensul în care se alocau resurse financiare considerabile pentru educație1.

Se consideră că odată cu constituirea Universității de la Odesa în anul 1865, in-
teresul autorităților țariste pentru a înființa o Universitate la Chișinău a scăzut în mod 
considerabil2. Tendințele Chișinăului de a genera un sistem de învățământ superior în 
Basarabia țaristă s-au soldat cu un eșec lamentabil. Zemstva gubernială a Basarabiei 
intenționa să deshidă un Institut Superior de Agricultură, proiect însă nesusținut de 
către autoritățile centrale. Între 1916 și 1917 la Chişinău a funcţionat un Institut Pe-
dagogic care urma să formeze cadre didactice pentru şcolile medii. Această instituție 
a obținut statut de şcoală superioară3. În 1922, în bugetul Directoratului Instrucțiunii 
Publice din Basarabia era prevăzută suma de 400 000 lei pentru a redeschide Institu-
tul Pedagogic din Chișinău4, proiect însă ce nu a prins contur.

În lipsa unei instituții de învățământ superior chișinăuenii, la fel ca restul locui-
torilor din Basarabia, erau nevoiți să plece la studii în afara regiunii (Odesa, Harkov, 
Moscova, Dorpat, Kiev, Iași ș.a.).

Integrarea Basarabiei în sistemul de învățământ românesc a creat premise favo-
rabile de deschidere a două facultăți relevante pentru dimensiunea spirituală și eco-
nomică a băștinașilor. Alegerea Universității din Iași ca fondatoare a două facultății 
la Chișinău, la fel, n-a fost una aleatorie. Or, conform raportului din 6 august 1918 
elaborat de profesorul ieșan Petru Bogdan și adresat ministrului Instrucțiunii Publice, 

1 Irina Livezeanu, Cultură și naționalism în România Mare /Trad. Din engleză de Vlad Russo, 
București, Humanitas, 1995, pp. 27-29.

2 Lucian Nastasă, Fronterile spirituale și avaturiile Marii Uniri. Publicul studențesc basarabean în 
universitățile românești. În: Archiva Moldavae. Revistă editată sub egida Societății de Studii Istorice 
din România, VII, Iași, 2015, doc. 3, p. 53.

3 V. Harea, Legislaţia şcolară rusească în legătură cu învăţământul din Basarabia. În: Arhiva pentru 
ştiinţă şi reforma socială, Bucureşti, nr. 4, 1920, p. 796; Natalia Mafteuţă, Învățământul superior din 
Basarabia în perioada interbelică. In: In honorem Alexandru Moşanu: Studii de istorie medievală, 
modernă şi contemporană a românilor /Coord. N. Enciu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 
2012, p. 421.

4 I. Nica, Institutul Pedagogic din Chișinău. În: Şcoala. Organul Asociației Corpului Didactic din 
Basarabia, 1922, nr. 9-10, pp. 11-15.
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se recomanda următoarele: „elementele care se vor trimite în Basarabia, de acord cu 
administrația ei autonomă, profesori, funcționar etc., să fie moldoveni. Să se întrebu-
ințeze ardelenii, bucovinenii în vechea Moldovă sau în Țara Românească, dar să se 
trimată în Basarabia moldoveni. Numai în felul acesta se poate face, Domnule Minis-
tru, unitatea sufletească a românilor din Basarabia cu cei din patria-mamă”5. Totodată, 
era vizat grupul țintă – țaranii, populație majoritară, dar și contribuția Universității din 
capitala Moldovei: „În special trebuie avută în vedere că populația țărănească, căreia 
să i se trimită învățători și preoți moldoveni. Dar ca măsură mai benefică este de notat 
organizarea unui învățământ universitar pentru basarabeni. În acest scop, Universitatea 
din Iași în special va trebui să ia măsurile trebuitoare”6. 

În raportul din 6 aprilie 1920 a delegatului executivului român în Basarabia se 
atenționa asupra necesității instituirii sistemului universitar în provincie. Se raporta 
faptul că peste 1 000 de absolvenți liceeni nu s-au putut înscrie la nicio facultate din 
următoarele considerente: lipsă de mijloace financiare, iar statul ajută doar un număr 
infim de studenți. Totodată, anual numărul de absolvenți urma să se majorese cu 
câte 150–200 de suflete. Din această pespectivă, „este de un interes vital înființarea 
unei universități în Chișinău. Elementele rusificate trebuiesc reîntoarse spre focarul 
de lumină românesc […] spre a dezmorți tineretul spre o ideea pur românescă […]. 
Țăranii din fire nu sunt deprinși a lăsa copiii să meargă prea departe de ei. O Univer-
sitate la Chișinău, unde ei au drumuri și pot veni să-i vadă, iar satisface și apoi ar fi o 
indicațiune că România s-a instalat în mod definitiv în acestă provincie și că românii 
înțeleg să facă ceea ce rușii nu au voit să o facă, înființând o universitate la Chișinău. 
Această universitate ar putea funcționa ca o filială a Universității din Iași, rămâ-
nând Iașul metropola Românismului Moldovean și tot acolo să se transmită razele 
de lumină spre Basarabia”7. Totodată, se făcea referință la insfrastructura necesară 
procesului de studii. Or, Chișinăul era îndestulat cu clădiri. Un argument adus era și 
faptul că în contextul în care Basarabia nu ar fi dispusă de Universitate putea fi „me-
nită a fi toată viața într-o stare de inferioritate față de celelalte ținuturi românești”8. 
Nu mai puțin semnificativ era și faptul că Basarabia se afla în proximitatea URSS, cu 
care România întregită avea una din cele mai precare hotare, de aceea „trebuia lucrat 
astfel ca să ne asigurăm și prin fortărețe naționaliste, și influiențând asupra fraților 
noștri de peste Nistru pe care i-am atrage la Chișinău procedând la fel cu rușii, care 
atrăgeau pe ai noștri la Odesa”9. Basarabia, la fel ca Bucovina și Ardeal, avea o po-
pulație urbană neromânească. Din această perspectivă, triada – românizarea orașelor, 
a elitelor urbane și a instituțiilor culturale a generat confruntări pe fundal etnic între 
țăranii români și orășenii neromâni10. Se miza pe intelectualizarea țăranilor, care apoi 

5 Lucian Nastasă, op. cit., doc. 1, p. 49.
6 Ibidem, doc. 1, p. 50.
7 Ibidem, doc. 3, pp. 53-54.
8 Ibidem, doc. 3, p. 54.
9 Ibidem.
10 Irina Livezeanu, op. cit., p. 19.
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„aruncați la orașe” vor contracara „ponderea raselor străine”. Se solicita înființarea 
unei Universități de Stat la Chișinău, „formate la început din facultăți de drept, litere 
și medicină (Facultatea de Științe, Secția Agriculturii, este deja înființată)11. În acest 
perimetru politic, ideologic și social la Chișnău s-a decis înființarea a două facultăți, 
una de teologie și alta – de științe agricole.

Facultatea de Teologie a Universității din Iași cu sediul la Chișinău 
(1926–1940)
Facultatea de Teologie din Chişinău, filială a Universității „Al.I. Cuza” din ca-

pitala Moldovei12, reprezintă prima instituție de învățământ superior din Basarabia, 
având o contribuţie substanțială la formarea clerului ortodox nu doar basarabean, ci 
și din întregul spațiu românesc13. A fost instituită prin Decizia nr. 97118 din 6 sep-
tembrie 1926 a Ministerului Instrucțiunii Publice a României (ministru Ioan Popovi-
ci)14, activând alături de alte două facultăți de teologie din cadrul României întregite, 
cele din București și Cernăuți.

Încă în toamna anului 1921 se solicita instituirea unei Academii de Teologie la 
Chișinău. Arhiepiscopul Gurie argumenta necesitatea înființării unei instituții reli-
gioase în felul următor: „Biserica a fost cea dintâi purtătoare de cultură în Neamul 
nostru românesc. Ea a lumnat căile și a ajutat cu toate puterile sale la atingerea pro-
pășirii naționale de azi. Și aici, în Basarabia, biserica a fost și trebuie să rămână în 
fruntea mișcării culturale”15. Educația în spirit creștin a fost una evidentă în sistemul 
de învățământ românesc interbelic, inclusiv basarabean. Potrivit unei mărturii de 
epocă: „În clasă permanent ardea candela și lecțiile întodeauna începeau cu o rugă-
ciune a copiilor”16.

Necesitatea edificării unei instituții de învățământ de esență spirituală în Basa-
rabia a fost scoasă în evidență și de Regele Ferdinand I Întregitorul, care estima că 
„acest nou focar de ştiinţă românească să răspândească cât mai mult iubiţilor noştri 
moldoveni razele sale binefăcătoare”17. În același context, Ion Petrovici, ministru al 

11 Lucian Nastasă, op. cit., doc. 3, p. 56.
12 Facultatea de Teologie de la Iași a fost înființată între anii 1860–1864, activitatea acesteia fiind însă 

întreruptă. În 1923, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a decis reînființarea Facultății de Teologie. 
În 1925, prin legea de organizare a Bisericii Ortodoxe Române, a fost acceptată instituirea a noii 
facultăți de teologie alături de cele două facultăți de teologie de la Cernăuți și București. 

13 Constantin Gh. Ciobanu, Rolul Facultăţii de Teologie din Chişinău în redresarea vieţii spirituale şi a 
educaţiei teologice în Basarabia. În: Buletinul Ştiinţific al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie 
Naturală a Moldovei. Vol. 7 (20), 2007, pp. 131-169.

14 Monitorul Oficial, nr. 27, 17 septembrie 1926.
15 Vasile Gheorghiu, Facultatea de Teologie din Chișinău. În: Calendarul Poporului pe anul ordinar 

1927. Societatea pentru cultură și literatură română din Bucovina, Cernăuți, Tipografia Mitropolitul 
Silvestru, 1928, p. 52.

16 Mihail Brădescu, Sub aripi de înger, București, Litera, 2021, p. 126.
17 Mihai Vizitiu, Virginia Popa, Istoria învăţământului teologic superior din Moldova şi Bucovina, Iaşi, 

Editura Trinitas, 2007, p. 50.
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Instrucţiunii Publice din România, a pledat pentru instituirea unei instituţii de învăţă-
mânt superior în Basarabia în provincia românească aflată mai mult de un centenar 
sub influența ţaristă18.

Nu excludem din vizor nici curentul centrat în jurul Mitropolitului Pimen al 
Moldovei, care se opunea înființării unei facultăți de teologie la Chișinău, conside-
rând că în capitala Basarabiei persistă „idei şi manifestări nocive sub raport biseri-
cesc şi naţional, de la care ar putea să se molipsească studenţii şi profesorii, atât cei 
localnici, cât şi cei veniţi de aiurea […]”19. Problema existenței Facultății de Teolo-
giei va fi abordată și după înființarea acesteia20.

Inaugurarea instituției de învățământ teologic a avut loc la 8 noiembrie 1926, 
în ziua sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, considerat „un lucru mare”21, „cel mai 
de seamă eveniment pentru Moldova, după Unirea din 27 martie 1918”22. Atmosfera 
fastuoasă a fost redată prin faptul că „toate gările erau înfrumusețate cu ghrilande de 
flori și stegulețe colorate”. Chișinăul avea o înfățișare de sărbătoare. Edificiile erau 
îmbrăcate cu covoare și flori. Chipurile Regelui și Reginei erau încadrate cu panglici 
tricolore. În plină zi, strada Alexandru cel Bun era iluminată de becuri electrice de 
diferite culori. Firma fostului Seminar Teologic a fost înlocuită cu cea de „Facultatea 
de Teologie”. Clădirea instituției de învățământ, luminată de becuri electrice, avea în-
crustată o cruce23.

La eveniment au participat Ion Petrovici, ministrul instrucțiunii publice; dr. Ion 
Lupaș, ministrul sănătății; Sergiu Niță, ministrul Basarabiei; Vasile Goldiş, ministrul 
Cultelor şi Artelor; profesorul Petre Bogdan, rectorul Universității din Iași, arhie-
piscopul Gurie Grosu, reprezentanți ai mediului universitar, decani ai facultăților de 
teologie, primarul municipiului, oficialități civile și militare. 

Este de reținut alocuțiunea lui Ion Petrovici, care a specificat faptul că „basara-
benii și-au păstrat neatins sufletul românesc”, evocând povestea Evangheliei de la 
Mănăstirea Putna, dosită de monahi într-o fântână și care a rămas intactă în pofida 
apei, umezelei și nămolului. La fel și „Basarabia a stat 100 de ani într-o mlaștină 
și a ieșit nevătămată”24. Potrivit cercetătoarei Aliona Grati, „povestea merită să fie 
înregistrată într-o mitologie a orașului”25.

18 Constantin Gh. Ciobanu, Rolul Facultăţii de Teologie din Chişinău în redresarea vieţii spirituale şi 
a educaţiei teologice în Basarabia. În: Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi 
Muzeologie (Serie Nouă), nr. 7(20), 2007, p. 134.

19 Boris Buzilă, Din istoria vieţii bisericeşti din Basarabia, Chişinău, Editura „Ştiinţa”, 1996, p. 173.
20 Bălauri în Parlament: s-a cerut desființarea Facultățiii de Teologie de la Chișinău. În: Cuvântul 

Moldovenesc, 1930, 12 decembrie, p. 2.
21 Un lucru mare, care se petrece în Basarabia. În: Cuvântul Moldovenesc, 1926, nr. 1, p. 2.
22 Paul Mihail, Mărturii de spiritualitate românească în Basarabia. Așezăminte, scrieri, personalități, 

Chișinău, Știința, 1993, p. 113.
23 Vasile Gheorghiu, op. cit., pp. 52-53.
24 Ion Petrovici, Inaugurarea Facultății de Teologie din Chișinău. În: Momente solemne, București, 

Casa Școalelor, 1943, pp. 64-67.
25 Aliona Grati, Morile Timpului. Eseu de imagologie literară, Chișinău, Editura Prut Internațional, 2020, 

p. 231.
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Solemnitatea de inaugurare a facultății a fost finalizată de Gala Galaction, care 
a apreciat noua instituție de învățământ superior drept „far de lumină spirituală şi 
naţională”26. În același profil, cursurile de la Facultate se organizau anual într-un 
cadru festiv27.

În Decretul Regal nr. 1137 din 21 aprilie 1927 se specifica următoarele: „[…] 
provincia are mare nevoie de un astfel de institut superior de cultură a cărui menire 
să fie nu doar a unui centru de studii teoretice, ci și cea de iradiere a culturii româ-
nești în marea masă a poporului moldovenesc de peste Prut”28.

Din această perspectivă, potrivit preotului Paul Mihail „Așezământul a fost cre-
at de ctitori pentru a fi instituție de cultură și teologie românească, prin profesorii 
care cultivau limba română, apropierea preoțimii de mentalitatea epocii și creșterea 
cadrelor pentru unitatea românească după Marea Unire din 1918”29. Un rol important 
în activitatea facultății l-a avut ierarhul Gurie Grosu30.

Pentru anul de învățământ 1926–1927, cadrele didactice de la Facultate au fost 
numiți suplinitori. Cele cinci direcții (exigetică, sistematică, istorică, literaro-filo-
sofico, practică) ale instituției de învățământ au fost prezentate în cadrul Senatului 
Universității din Iași de Ioan Mihălcescu, noul decan (8 noiembrie 1926 – 1 martie 
1928), care cumula și funcția de decan al Facultății de Teologie din București31. În 
lucrarea memoralistică a filosofului Ion Petrovici, fost ministru al Instrucţiunii Pu-
blice din România, se menționează faptul că „decanul Facultăţii de Teologie din Bu-
cureşti mi-a propus să-l detaşez pe un an de zile la noua facultate, pentru a organiza 
buna ei funcţionare”32.

O comisie specială organizată sub cupola Ministerului și convocată la 10 noi-
embrie 1927 a studiat dosarele a 61 de candidați înscriși la cele 16 catedre vacante. 
Profesori titulari au fost numiți: Ștefan Ciobanu, Constantin Fedeleș, Gala Galacti-
on, Cicerone Iordăchescu, Valeriu Iordăchescu, Iuliu Scriban, Ivan Savin. Profesori 
agregați33: Toma Bulat, Nichifor Crainic, Petre Constantinescu-Iași, Constantin N. 
Tomescu, Vasile Radu, Nicolae Popoescu-Prahova, Dimitru Popoescu-Moșoae. Pro-
fesori suplinitori: Sergiu Bejan, Ilie Tocan. Funcția de prodecan a fost ocupată de 
Constantin N. Tomescu. Ioan Mihălcescu a fost urmat în funcția de decan de Gala 

26 Gala Galaction, Zile basarabene, Chişinău, Editura „Ştiinţa”, 1992, p. 22.
27 Solemntitatea deschiderii cursurilor la Facultatea de Teologie Chișinu. În: Cuvântul Moldovenesc, 

1930, 14 noiembrie, p. 3.
28 Decret Regal nr. 1137 din 21 aprilie 1927. În: Monitorul Oficial, nr. 91, 28 aprilie 1927.
29 Paul Mihail, op. cit., p. 112.
30 Gheorghe Palade, Contribuţia Mitropolitului Gurie Grosu la înfiinţarea şi activitatea Facultăţii de 

Teologie din Chişinău. În: Mitropolitul Gurie – misiunea de credinţă şi cultură. Culegere de articole 
și studii despre Mitropolitul Gurie Grosu al Basarabiei (1877–1943), Chişinău, Editura Epigraf, 
2007, pp. 106-117.

31 Vasile Secrieru, Facultatea de Teologie din Chişinău (1926–1940). În: Luminătorul, nr. 5, 2006, p. 37.
32 Ion Petrovici, Prin meandrele trecutului, Bucureşti, Editura „Cartea Românească”, 1979, p. 242. 
33 Cumularzi.
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Galaction (1 martie 1928 – 1 martie 1930), Cicerone Iordăchescu (1 martie 1930 – 
1  martie 1932), Nicolae Popoescu-Prahova (1 martie 1932 – 1 martie 1938), Vasile 
Radu (1 martie 19328 – 1 decembrie 1938), Nicolae Popoescu-Prahova (1 decembrie 
1938 – 28 iunie 1940), Ioan Savin (28 iunie 1940 – 22 iunie 1941).

În perioada noiembrie 1926 – 4 noiembrie 1938, Facultatea avea 16 catedre, 
iar la 4 noiembrie 1938 instituției i s-au retras jumătate de catedre ce o favorizau 
față de celelalte facultăți de teologie. În anii 1927–1930, 1933 la facultatea acti-
vau 14 profesori difinitivi și agregați; în anii 1931, 1932 – 1534. În anul de studii 
1935–1936, cele mai multe cadre didactice erau din Chişinău – 17 profesori (din 
Cernăuţi – 7; din Bucureşti – 13). Iar după numărul de studenţi – cea mai nume-
roasă era Facultatea de Teologie din Cernăuţi – 1 253 studenţi (975 de studenţi în 
cadrul Facultăţii de Teologie din Bucureşti şi 368 de studenţi de la Facultatea de 
Teologie din Chişinău)35. În comparaţie cu celelate instituţii similare din România 
întregită, Facultatea de Teologie din Chişinău a avut mai puţini studenţi şi, respec-
tiv, absolvenţi36.

La studii s-au înscris preoți cu seminar, liceiști cu bacalaureat. Din componența 
studenților făceau parte directoarea Liceului Eparhial, soții de intelectuali. În rându-
rile studenților erau „preoți de 50 de ani care învățau gramatica și istoria națională 
cu o ardoare de tineri școlari”37.

Facultatea nu ducea lipsă nici de studenți străini (doi greci, trei bulgari, trei ruși, 
un sârb, un sirian). Instituția a fost absolvită de 12 promoții; peste 500 de studenți 
ortodocși din toate provinciile românești. Prima femeie licențiată a facultății a fost 
Daria Bodescu, iar primul străin licențiat – grecul Constantin Moraitachis. Titlul de 
doctor honoris causa a fost acordat episcopului Dionisie Erhan al Eparhiei Cetății 
Albe – Ismail38.

Absolvenții facultății au devenit preoți, episcopi, profesori universitari, stareți, 
misionari, scriitori.

La Facultatea de Teologie s-au realizat cercetări de istorie a ctitoriilor basarabe-
ne, teologii Galaction și Radu au venit cu interpretări originale referitoare la Biblie, 
iar între 1927 și 1932, Alexandru Boldur a fost conferențiar universitar la disciplina 
Istoria Românilor39. Ulterior, Alexandru V. Boldur a fost director al Institutului de 
Istorie Universală din Iaşi (1943–1947). Constantin N. Tomescu, primul prodecan 
al Facultății, a contribuit la editarea „Revistei istorico-arheologice bisericești” și a 

34 Anuarul statistic al Romaniei 1934, București, Tipografia Curții Regale, 1935, p. 427.
35 Natalia Mafteuţă, op. cit., pp. 428-429.
36 Ibidem, p. 429.
37 Maurice Pernot, Balcans nouveaux, III, La Grande Romanie. În: Revue des deux mondes, XCVIII, 

1928, tom XLIX, 15 novembre, p. 363.
38 Vlad Cubreacov, Facultatea de Teologie a Universității din Iași cu sediul la Chișinău. În: Chișinău. 

Enciclopedie, Chișinău, Editura Museum, 1997, p. 214.
39 Anatol Petrencu, Alexandru Boldur, profund cunoscător al istoriei neamului. În: Revista de Istorie a 

Moldovei, 1992, nr. 3, pp. 40-42.
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lăsat moștenire o bogată viziune trăită și narată asupra istoriei românilor și a istoriei 
universale40.

Activitatea științifico-editorială a facultății a vizat editarea a două volume din 
„Scrierile Părinților Apostolici”, a fost tradusă Biblia, Scrierile lui Dionisie Are-
opagitul. 

Studenții în domeniul teologie din Chișinău editau revista „Studentul”. Învăță-
ceii erau diriguiți de „energicul lor director, d. Paul Mihailovici, [care] a fondat și 
condus tânăra revistă”41. 

S-a decis ca Facultatea de Teologie din Chișinău să poarte numele Mitropolitu-
lui Gavriil Bănulescu-Bodoni, iar cel al Patronului spiritual – Sfântul Atanasie cel 
Mare, Patriarhul Alexandriei. Hramul Facultății era sărbătorit într-o atmosferă ce 
îmbina dimensiunea religioasă cu cea cognitivă. De exemplu, la 18 ianuarie 1931, 
în capela instituției de învățământ s-a oficiat serviciul divin de către Mitropolitul 
Gurie și un sobor de preoți. La liturghie a predicat preotul Popescu Moșoaia despre 
luptele lui Atanasie cu ereticul Arie; luptele pe care le duce biserica creștină contra 
întunericului; rolul creștinismului, în special al teologului ca un membru al bisericii. 
Ulterior, Cicerone Iordăchescu, decanul Facultății a prezentat în fața unui public 
numeros, din care făcea parte și autoritățile orașului, o comunicare cu titlul: „Ideia 
de Dumnezeu în literatura engleză”42.

Sediul instituției a fost stabilit în fostul edificiu al Seminarului de Teologie43. 
Lăcașul sfânt al Facultății de Teologie era Capela cu hramul Sf. Trei Ierarhi, zidită la 
1847. Serviciile divine erau oficiate de iconom stavrofor Ioan Andronic44. Facultatea 
dispunea și de un internat45.

Între 28 iunie 1940 și 22 iunie 1941, Facultatea a activat la Universitatea din 
Iași, apoi a fuzionat cu Facultatea de Teologie din Cernăuți. 

Arhiva Facultății de Teologie din Chişinău a fost distrusă la 28 iunie 1940 de 
către trupele sovietice46.

Considerată de unii autori drept „un simplu instrument simbolic al unificării te-
ritoriului”47, Facultatea de Teologie din Chişinău a constituit un centru de rezistență 

40 Constantin N. Tomescu, Jurnal din viața mea /Ediție îngrijită de: Silvia Corlăteanu-Granciuc, George 
Enache, Chișinău, Cartdidact (Tipogr. „Lexon Prim”), 2019, 1100 p. Vezi Ion Valer Xenofontov, 
Istoricii Unirii. În: Akademos. Revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă, nr. 4 (59), 2020, pp. 81-85.

41 Mulțumire [Comitetul de redacție]. În: Studentul: Revista studenţilor în teologie din Chişinău / dir.: 
Vasile Ţepordei; red.: Vasile Trofim, Chișinău, Tipografia Eparhială „Cartea Românească”, 1930, an. 
3, nr. 16, p. 1.

42 Cronica internă. În: Studentul: Revista studenţilor în teologie din Chişinău / dir.: Vasile Ţepordei; 
red.: Vasile Trofim, Chișinău, Tipografia Eparhială „Cartea Românească”, 1931, an. 4, nr. 1-2, p. 59.

43 Actualmente, Blocul 2 al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.
44 Parohii urbane din orașul Chișinău. În: Anuarul Arhiepiscopiei Chişinăului, Chișinău 1930-1932-

1933, p. 40.
45 Internatul Facultății de Teologie. În: Cuvântul Moldovenesc, 1930, 23 august, p. 4.
46 Paul Mihail, op. cit., pp. 113-114.
47 Lucian Nastasă, op. cit., p. 47.
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spirituală într-o provincie proximă cu statul ateismului militant – URSS, dar și o 
pepinieră de formare a clerului cu viziuni naționale în spațiul românesc.

Facultatea de Științe Agricole (1933–1940)
Considerentele politice și naționale ale noului stat românesc întregit, dar și viața 

economică din Basarabia, profund marcată de reforma agrară, și specificul activității 
populației majoritare, locuitoare în zona rurală, a generat necesitatea instituirii învă-
țământului superior în domeniul agricol la Chișinău.

În anii 1911–1913 a existat o tendință de organizare a unei Facultăţi Agronomice 
la Chişinău48. Problema revine în discuție și după unirea Basarabiei cu România, în anii 
1919–1920. Nu a putut însă să fie realizată „din diferite motive, între care și obiecțiu-
nea cheltuielilor enorme ce ar implica un asemenea învățământ în Chișinău”49.

Dacă în 1918, în Basarabia activau șase școli de agricultură și alte specialități, 
atunci în 1928 erau deja nouă. La fel, a sporit și numărul elevilor de la 400 la 70050. 
În organul parlamentului basarabean „Sfatului Țării” se atenționa asupra necesității 
naționalizării învățământului de toate gradele și necesității de a obține „cunoștințe 
practice a muncii pământului, adica ca știința agriculturii să poată fi cunoscută pe cât 
de putință de întregul norod basarabean”51.

În 1933, în contextul aniversării a 15 ani de la Unirea Basarabiei cu România s-a 
considerat oportună ideea instituirii la Chișinău a Facultății de Științe Agricole52. In-
stituția de învățământ superior a fost creată la 9 aprilie 1933 în baza Secţiei de Ştiinţe 
Agricole a Facultăţii de Ştiinţe Agricole a Universității „Al.I. Cuza” din Iași53. Iașul 
a apreciat această extensie universitară ca fiind una „din considerente superioare atât 
de natură obiectivă, cât și de ordin național”54. 

Din perspectivă financiară, Facultății de Științe Agricole i-au fost alocate 9 mil. 
lei de la Ministerul Agriculturii, provenite din titlurile de rentă în urma exproprierei 
mănăstirilor străine, și 21 mil. lei de la Ministerul de Finanţe55. La 22 iunie 1933, 
Consiliul Facultății (A. Cardaș, N. Florov, C. Motăș, H. Vasiliu) constata că până la 
acea dată suma de 30 mil. lei nu a fost alocată instituției56. Ulterior, bugetul Facultății 

48 Natalia Mafteuţă, op. cit., p. 429.
49 Anuarul Facultății de Științe Agricole Chișinău: 1936–1937, Iași, Tipografia concesionară 

„Alexandru Terec”, 1937, p. 1.
50 Petre V. Cazacu, Moldova dintre Prut și Nistru 1918–1928 /Ediție îngrijită de Anatol Petrencu, 

Chișinău, Știința, 2019, p. 69.
51 Agricultura în școala începătoare. În: Sfatul Țării. Organ al Parlamentului Basarabiei, 30 aprilie 1918, p. 1.
52 În anul 1938, Facultatea de Ştiinţe Agricole a fost redenumită Facultate de Agronomie şi, împreună 

cu alte două facultăţi, au format Politehnica „Gh. Asachi” din Iaşi.
53 Legea pentru transferarea Secţiei de Ştiinţe Agricole a Universităţii din Iaşi. În: Monitorul Oficial, nr. 

84, 1933; Învățământul universitar. Legi şi regulamente 1931–1934, Bucureşti, 1934, p. 31; I. Lepși, 
Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Chișinău. În: Viaţa Basarabiei, an. 3, nr. 1, 1934, p. 41.

54 Anuarul Universității Mihăilene din Iași, 1930–1936, Iași, Editua Universității Mihăilene, 1936, p. 20.
55 Regulamentul Facultăţii de Ştiinţe Agricole, Iaşi, 1937, p. 3.
56 Anuarul Facultății de Științe Agricole Chișinău: 1936–1937, Iași, Tipografia concesionară 

„Alexandru Terec”, 1937, p. 38.
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era constituit din veniturile încasărilor de la Ograda Armenească – 1,4 mil. lei venit 
anual, în afară din 400 000 lei minimum, având destinația pentru reparația imobilelor 
din cadrul Ogrăzii; cupoanele rentei de expropiere a mănăstirilor din Basarabia – 
1,34 mil. lei anual; nu se miza pe veniturile fermelor, doarece multe din acestea erau 
în ruini, plus la aceasta erau necesari 900 000 lei pentru salariul angajaților57. 

În profilul unor tradiții de sorginte germane, inclusă în spațiul românesc încă de 
Mihail Kogălniceanu în cadrul Academiei Mihăilene (1843) și perpetuată de Alexan-
dru Xenopol la Iași în 1883, s-a vizat inaugurarea lecțiilor de deschidere în cadrul 
instituțiilor de învățământ superior. Astfel, profesorul Nicolae Florov a ținut lecția 
de deschidere a Facultății cu prilejul începutului anului școlar 1936–1937. Dască-
lul a expus în fața învățăceilor un credo cu valențe pedagogice și morale actuale: 
„Dragi studenți, nu uitați că școala noastră nu este numai partea didactică, nu numai 
conducătorii acestei părți, ci și Dumneavoastră ca parte indispensabilă a instituției 
noastre; și oricât de bine ar fi organizată prima parte, dacă cealaltă parte nu e îndea-
juns de organizată, acel bun mers al școalei, pe care îl dorim, nu va fi asigurat. Ori, 
Dvs. aveți aici nu numai drepturi, ci și obligațiuni, și de felul cum ați înțeles și una și 
alta, depinde contribuția Dumneavoastră la acest bun mers. Aveți nu numai drepturi, 
drepturi de cămin, burse, de diplomă etc., aveți și obligații. Cea mai mare obligație 
este: iubiți cartea, iubiți școala Dumneavoastră, steagul ei, păstrați cu cea mai mare 
sfințenie onoarea instituției Dumneavoastră; atât aici, în păreții ei, cât și în afară, căci 
orice abatere de la aceasta se răsfrânge și asupra școlii, și asupra situației Dumne-
avoastră în societate. Nu uitați că anii aceștia, care îi trăiți în școală, nu se vor mai 
repeta niciodată în viața Dumneavoastră; nu uitați, acești ani, factorul cel mai deter-
minant în crearea sufletului Dumneavoastră de cetățean. Țineți sus și tare drapelul 
școalei Dumneavoastră din capitala Basarabiei, ca să se formeze din Dumneavoastră 
și agronomi pregătiți, și viitori cetățeni conștienți ai țării”58.

Învățământul agricol superior de pregătire a viitorilor agronomi includea trei 
cicluri. În primul ciclu, de doi ani, erau incluse și materiile pregătitoare: zoologia, 
entomologia, anatomia și fiziologia animalelor59. La Chișinău au fost transferate ca-
tedrele de: Agro-geologie, Chimie agricolă, Zootehnie; Zoologie aplicată. Catedra 
de zoologie aplicată, a fost redenumită în Catedra de zoologie aplicată, entomologie 
și piscicultură60. Dintre toate cadrele didactice de la această catedră s-au evidențiat 

57 Ibidem, p. 11.
58 Nicolae Florov, Unele premise în chestia organizării învățământului superior în țară (lecție de 

deschidere făcută cu prilejul începerii anului școlar 1936/1937 la Facultatea de Științe Agricole din 
Chișinău). În: Viața Basarabiei. Revistă cultural-literara, este editata de Asociația Culturală „Cuvânt 
Moldovenesc”, Chișinău, Tipografia „Tiparul Moldovenesc”, 1937, an. 6, nr. 1-2, p. 112.

59 Idem, Unele premise în chestia organizării învățământului superior în țară. În: Buletinul Facultăţii 
de Agronomie din Chişinău, Vol. II, 1938-1939, Chișinău, „Tiparul Moldovenesc”, 1938, pp. 17-18.

60 Catedra de zoologie aplicată, entomologie și piscicultură. În: Anuarul Facultății de Științe Agricole, 
Chișinău, Iași, Tipografia concesionară „Al. Terec”, 1936, pp. 140-145; Ion Valer Xenofontov, 
Premise istorice ale cercetărilor în domeniul zoologiei în spațiul pruto-nistrean. În: Institutul de 
Zoologie. Istorie. Personalități. Cercetări (1946–1961–1991–2021) /Coord. și red. șt.: Laurenția 
Ungureanu, Chișinău, S.n., 2021, pp. 27-28. 
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Alexandru V. Rușcinschi (190?–1942), care l-a momentul angajării avea elaborate 
trei articole științifice în limba germană și unul în limba română61. Ulterior, numărul 
de catedre a fost majorat, astfel încât în toamna anului 1939 deja funcționau 11. 

Facultatea de Științe Agricole alături de mari suprafețe de terenuri, ferme in-
stituite în proximitate, stațiuni etc., dispunea de următoarele imobile în Chișinău: 
edificiul Liceului nr. 3 de Băieți „Alexandru Donici”, fosta clădire a Sfatului Țării62; 
Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Chișlinău cu toate clădirile învecinate, situa-
te pe străzile: Leovei, Unirii, Cuza-Vodă; imobilul din Ograda Armenească63. 

În posesia Facultății era și imobilul de pe str. General Berthelot, 7964, în care 
s-a aflat, până la 4 octombrie 1918, clădirea zemstvei guberniale basarabene65, apoi 
Inspectoratul Școlar, iar din 1933 – Facultatea de Științe Agricole. În acest imobil au 
fost plasate Laboratoarele de Zootehnie, Medicină Veterinară, Anatomie și Fiziolo-
gie Animală și Administrația Bunurilor. Localul avea un afiteatru cu 150 de locuri; 
o sală comună de lucrări practice; cabinetele cadrelor didactice; o sală de muzeu; un 

61 Asea Timuş, Nichita Croitoru, Irina Mihailov, Cadre didactice din domeniul entomologiei agricole. 
Istorie şi contemporaneitate /Resp. ed.: Ion V. Xenofontov, Chişinău, Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan, 
2017, pp. 63, 71-81.

62 Clădirea a fost edificată în anul 1904 de nobilimea basarabeană în calitate de internat al copiilor de 
nobili. Această funcție a avut-o până în anul 1908, atunci când a fost înființat Liceul nr. 3, numit 
Liceul Dvorenimii Basarabene. Între 1916–1918, edificiul a servit drept spital pentru ofițerii răniți 
în cadrul Marelui Război. În contextul în care clădirea a adăpostit adunarea Sfatului Țării unde s-a 
votat „Unirea Basarabiei cu Patria Mumă” edificiul s-a transformat într-un autentic monument de 
istorie. Un material din anii 1930, consemna faptul că „o placă comemorativă a rămas o chezășie a 
vremurilor”. Din toamna anului 1918 și până în iunie 1933 în clădire a activat Liceul nr. 3 de Băieți 
„Alexandru Donici”. În 1925, în Palatul „Sfatul Țării” a fost organizată o expoziție, ocazie cu care 
clădirea și curtea a fost înfrumusețată. A fost dezvelită statuia de bronz „Lupoaica cu cei doi gemeni”, 
o replică a monumentului de la Roma. În 1933, în cadrul edificiului a fost inaugurată Facultatea 
de Științe Agricole. Clădirea era formată din subsol, parter și etaj. În subsol, înzestrat cu calorifer, 
locuia personalul didactic și administrativ al Facultății. Tot aici se aflau laboratoarele de Fizică și 
Botanică. La parter se afla Decanatul, Secretariatul și cabinetele cadrelor didactice, amfiteatrul de 
Chimie Agricolă, Muzeul de Geniu Rural cu laboratorul de cercetări științifice, laboratoarele de 
Agrogeologie și Mineralogie, Zoologie și Piscicultură. La etaj se afla Biblioteca, Seminarul de 
Economie rurală, amfiteatrul de Agrogeologie, laboratoarele de Ameliorare a Plantelor și Fitotehnie, 
Muzeul de Pomicultură și Viticultură, amfiteatrul de Fitotehnie cu cabinetele titularilor. La etaj, la 
mare cinste, se afla Aula istorică în care s-a votat Unirea Basarabiei. Tot aici se oficiau servicii 
divine la capela bogat pictată. În spatele imobilului se afla un teren de 7,5 ha, inclusiv 1,5  ha destinat 
parcului, grădinii botanice și casei de vegetație fondate în 1935; 1 ha destinat școlii de pomi și vițe; 2 
ha teren pentru grădinăria cooperativei studenților ingineri agricoli „Ion Ionescu de la Brad”; 3 ha se 
utiliza pentru câmpul de experiență al conferințelor de Ameliorare a Plantelor și Fitotehnie. În ianuarie 
1936, a fost achiziționat un teren de 8,5 ha plantat cu livadă și vie, ce urma să servească pentru viitoarele 
construcții de grajduri demonstrative. Anuarul Facultății de Științe Agricole Chișinău: 1936–1937, Iași, 
Tipografia Concesionară „Alexandru Terec”, 1937, pp. 63-64.

63 Gheorghe Bezviconi, Armenii din Basarabia. În: Din trecutul nostru: Revistă istorica dedicata 
memoriei mult regretatei Sofia Bezveconnaia, Chisinau, Tipografia Uniunii Clericilor Ortodocsi din 
Basarabia, 1934, an. 2, nr. 3-4, p. 36.

64 Actualmente, str. A. Șciusev, 103.
65 Ludmila Coadă, Zemstva Basarabiei. Aspecte istorico-juridice, Chișinău, Editura Pontos, 2009, 348 p.
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atelier de muzeologie; o lăptărie și un laborator pentru analiza laptelui. În curte erau 
mici grajduri demonstrative de vaci, ovine, porcine, o mică crescătorie de păsări, 
iepuri de casă și animale de blană66.

În intervalul 8 aprilie 1933 – 13 noiembrie 1937, Muzeul Național (redenumit, 
Muzeul Regional al Basarabiei din Chișinău) s-a aflat, cum afirma I. Lepși, directo-
rul Muzeului, sub „păgubitoarea tutelă a Facultății de Agronomie”67. 

La fel și Comisiunea Regională a Monumentelor Naturii din Basarabia, fiind 
lipsită de fonduri, își exprima nemulțămirea în legătură cu faptul că lotul de la Man-
zâr cu destinație agricolă, fiind dat în arendă Fermei din localitatea omonimă a Fa-
cultății de Agronomie, aceasta nu s-a achitat financiar pentru arendare, „iar Faculta-
tea nu ne-a dat niciun concurs în această chestiune, precum nu ne-a dat nici altele. 
Față de acest procedeu al Fermei Manzâr și al Facultății, Comisiunea Regională a 
Monumentelor Naturii din Basarabia, spre a nu fi păgubită, va fi silită să o acționeze 
în judecată”68.

În același timp, odată cu transferarea Facultății de la Iași la Chișinău s-a con-
statat o ameliorare a infrastructurii acesteia. De exemplu, profesorul Haralambie Va-
siliu nota că spațiul Laboratorului de Chimie Agricolă s-a mărit, la fel și numărul 
personalului auxiliar69.

Studiile erau cu plată și se realizau pe parcursul a cinci ani (numărul maxim al 
anilor de studii era de șapte) și vizau următoare discipline fundamentale și aplicati-
ve: anul I – Matematici generale aplicate la necesităţile agronomice, Fizică aplicată 
şi meteorologie agricolă, Geologie şi Mineralogie agricolă, Anatomie şi Fiziologie 
vegetală, Anatomie comparată şi Fiziologie a animalelor; Zoologie aplicată şi Ento-
mologie Agricolă; Bacteriologie Agricolă; anul II – Topografia şi Geodezia aplicată 
în agricultură, Economie politică în legătura cu agricultura şi Drept agrar, Chimie 
agricolă, Botanica agricolă şi Patologie vegetală, Ameliorarea plantelor, Agrogeo-
logie I, Zootehnie generală, Cooperaţie agricolă şi Politica agrară; anul III – Geniu 
Rural, Chimie agricolă I, Fitotehie I, Zootehnie specială I; Agrogeologie II; Industrii 
agricole I (originea vegetală), Economie rurală I, Comerţ şi contabilitate, Medicină 
veterinară, Ameliorarea plantelor (aplicaţii); anul IV – Geniul rural II, Irigaţiuni, 
Drenaj, Chimie agricolă II (nutriţia), Fitotehnie II (păşuni şi fâneţe), Industrii agri-
cole II (originea animală), Zootehnie specială II, Economie rurală II, Horticultură, 
Viticultură şi Oenologie, Silvicultură, Piscicultură; anul V – se organiza practica în 
scopul conducerii unei despărţituri agricole de stat sau particulare, în funcție de spe-

66 Anuarul Facultății de Științe Agricole Chișinău: 1936–1937.., pp. 64-65.
67 I. Lepși, Mersul Muzeului în 1937. În: Buletinul Muzeului Regional al Basarabiei din Chișinău, 

Chișinău, „Tiparul Moldovenesc”, 1938, p. 7.
68 Ocrotirea monumentelor naturii din Basarabia. În: Buletinul Muzeului Național de Istorie Naturală 

din Chișinău, Chișinău, 1936, nr. 7, p. 7.
69 H. Vasiliu, Cuvânt-înainte. În: Buletinul Facultăţii de Agronomie din Chişinău. Comunicările 

Laboratorului de Chimie Agricolă. Vol. I, nr. 3. 1936–1937, Chișinău, „Tiparul Moldovenesc”, 1936, 
p. 4.
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cializare, se elabora o teză legată de tematica specializării, se pregătea şi o dare de 
seamă cu privire la activitatea din gospodăriile conduse (Memoriu)70. Se prevedea o 
durată a orelor de studiu, inclusiv pentru teorie şi laborator, de maximum 40 ore pe 
săptămână. O lecţie nu putea depăși 1,5 ore. A fost instituită bursa „General Bado-
glio” în scopul trimiterii unui absolvent basarabean în Italia.

În primăvara anului 1935 un grup de studenți ai Facultății au pus bazele Coope-
rativei Studențeți „Ion Ionescu de la Brad”. Misiunea acestei cooperative era apro-
vizionarea cu produse alimentare a cantinei studențești, organizarea comercializării 
produselor și crearea spiritului de solidaritate în rândurile tineretului71.

Decani ai Facultății Agronomice au fost: Haralamb Vasiliu (6 mai 1933 – 15 mai 
1936), doctorat în chimie agricolă obținut la Universitatea din Breslau (1906), urmat 
de dr. Agricola Cardaş (15 mai 1936 – 15 decembrie 1938 72, cu un doctorat susți-
nut la Academia de Agricultură din Bonn, Germania (1910), apoi Haralamb Vasiliu 
(15  decembrie 1938 – iunie 1940).

Dacă în primul an de studii 1933–1934 la Facultate s-au înscris 477 de studenți, 
atunci în anul de învăţământ 1936–1933 erau înregistrați 338 de studenţi73. Statistica 
pentru anul de studii 1935–1936 includea 427 de studenți (373 de băieți și 54 de fete), 
după componența confesională constatăm următoarele: 386 de ortodocși, doi greco 
catolici, patru romano-catolici, doi luterani, 34 de mozaici; după naționalitate: 358 de 
români, 34 de evrei, 16 ruși, 13 bulgari, trei germani, doi ucraineni, un polonez74.

La sfârșitul anilor 1930, în cadrul instituției de învățământ superior se predau 
24 de obiecte de studiu75. În 1937, cinci conferințe ale Facultății au fost transformate 
în catedre76.

Alături de componenta didactică se punea accentul și pe cea a cercetării ști-
ințifice. Astfel, în „Buletinul Facultăţii de Agronomie din Chişinău” au fost inse-
rate comunicările Laboratorului de Chimie Agricolă (elaborate de Haralamb Vasi-
liu, Zigmund Huber, Iacon Bucatariu, Constantin Pântea, Andrei Timoșencu, Filip 
Rotaru)77, profesorul G. Stoicescu publica materiale în domeniul parazitologiei78, 

70 Regulamentul Facultăţii de Ştiinţe Agricole, Iaşi, 1937, p. 3.
71 Anuarul Facultății de Științe Agricole Chișinău: 1936–1937.., pp. 102-103.
72 Ionel Maftei, Personalități ieșene: Omagiu. Vol. 1. Iași, Comitetul de Cultură și Educație Socialistă 

al Județului Iași, 1972, pp. 135-136; Radu Iftimovici, Cardaș Agricola [Fișă biobibliografică]. În: 
Personalități românești ale științelor naturii și tehnicii: Dicționar, București, Editura Științifică și 
Enciclopedică, 1982, pp. 85-86.

73 Anuarul Facultății de Științe Agricole Chișinău: 1936–1937.., p. 20.
74 Ibidem, p. 21.
75 Natalia Mafteuţă, op. cit., pp. 435-436.
76 Cinci conferințe ale Facultății de Agronomie transformate în catedre. În: Raza, 1937, nr. 340, p. 4.
77 Buletinul Facultăţii de Agronomie din Chişinău. Comunicările Laboratorului de Chimie Agricolă. 

Vol. I, nr. 3. 1936–1937, Chișinău, „Tiparul Moldovenesc”, 1936, 130 p.
78 G. Stoicescu, Cistycercus pisiformis la leoporidele sălbatice și la porc. În: Buletinul Facultăţii de 

Agronomie din Chişinău. Vol. II, 1938–1939, Chișinău, „Tiparul Moldovenesc”, 1938, pp. 1-5; 
Idem, Vaccinarea intradermică cu aplicarea și rezultatele în cărbune și pesta porcină. În: Buletinul 
Facultăţii de Agronomie din Chişinău. Vol. II, 1938–1939, pp. 6-16.
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dr.  Agricola Cardaș în domeniul zootehniei79, cercetătorul Nicolae Florov în dome-
niul agrogeologiei80 ș.a.

Se constată și dimensiunea practică a Facultății în domeniul vieții socio-e-
conomice din Basarabia. De exemplu, în România controlul laptelui se realiza, 
sporadic, în perioada de până la Marele Război, însă doar începând cu anul 1927 
se constată un control sistematic al producției laptelui la oi inițiat de Institutul 
Național de Zootehnie la o serie de crescătorii de stat și particulare. Începând cu 
1934 acest control a fost extins simultan la fermele Facultății de Științe Agricole 
și la crescătoriile fostei Administrații a Exploatării Agricole ale Statului. Verifica-
rea calității producției de lapte se realiza o dată pe zi, de regulă la mulsoarea de 
dimineață, la intervale de 10 și 15 zile. Inspecția se efectua de o persoană la una 
sau mai multe turme81.

Biblioteca Facultății avea în dotare 6 000 de volume constituite din colecții 
de enciclopedii, cărți, reviste etc. Sala Bibliotecii includea șase dulapuri duble, opt 
mese cu 70 de locuri pentru cititori82.

Referindu-se la impactul pe care Facultatea o avea în societatea românească 
academicianul basarabean Ștefan Ciobanu nota că aceasta „tinde să devină una din-
tre cele mai importante instituții de cultură agricolă din România”83.

În urma anexării Basarabiei de către Uniunea Sovietică, Facultatea de Științe 
Agricole din Chișinău a fost evacuată la București.

* * *

Instituirea celor două facultăți la Chișinău – de teologie și științe agricole – a 
activizat la un nivel superior dimensiunile educaționale, spirituale și economice din 
Basarabia. A reanimat viața intelectuală din provincie, a racordat-o la valorile româ-
nești și europene. Formarea unei elite intelectuale s-a racordat armonios cu cerințele 
naționale, de atunci, ale statului român.

79 Agricola Cardaș, Rasa sură de stepă și răspândirea celorlalte rase taurine în România pe anul 1938. 
În: Buletinul Facultăţii de Agronomie din Chişinău. Laboratorul de Zootehnie, Vol. II, 1938–1939, 
Chișinău, „Tiparul Moldovenesc”, 1938, pp. 1-9.

80 Nicolae Florov, Agrogeologia regiunii Copanca, jud. Tighina. În: Buletinul Facultăţii de Științe 
Agricole din Chişinău. Din comunicările Laboratorului de Agrogeologie, Vol. 2, nr. 3, Chișinău, 
„Tiparul Moldovenesc”, 1938, p. 3.

81 T. Nica, Norme pentru controlul producției laptelui la oi. În: Buletinul Facultăţii de Agronomie din 
Chişinău. Laboratorul de Zootehnie, Vol. II, 1938–1939, Chișinău, „Tiparul Moldovenesc”, 1938, 
pp. 2-3, 10.

82 Anuarul Facultății de Științe Agricole Chișinău: 1936–1937.., p. 35.
83 Ștefan Ciobanu, Basarabia: populația, istoria cultura, Chișinău, Știința, 2018, p. 87.
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ANEXĂ (Surse iconografice)

Facultatea de Teologie din Chișinău. Sursă: Biblioteca Naţională a României. 
Număr de inventar: 19089.

Facultatea de Agronomie din Chişinău. Sursă: Biblioteca Naţională a României. 
Număr de inventar: 19033. 
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HIGHER EDUCATION IN INTERWAR BASARABIA: 
ESTABLISHMENT, INSTITUTIONALIZATION AND EVOLUTION

After the first world conflagration, a “school explosion” takes place in Romania, 
in the sense that considerable financial resources were allocated for education. The 
establishment of the two faculties in Chisinau – theology (1926) and agricultural 
sciences (1933) – activated at a higher level the educational, spiritual and economic 
dimensions of Bessarabia. It was revived the intellectual life in the province, con-
nected it to the Romanian and European values. The formation of an intellectual elite 
was harmoniously connected with the national requirements of the Romanian state. 
Following the annexation of Bessarabia by the Soviet Union in the summer of 1940, 
the faculties in Chisinau ceased their activity.

Keywords: Faculty of Theology, Faculty of Agricultural Sciences, higher educa-
tion, Bessarabia, Chisinau, interwar period.
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Aurel FONDOS

DINAMICA VIEŢII COTIDIENE ÎN BASARABIA 
ÎN CONTEXTUL FACTORILOR POLITICI, ECONOMICI 

ŞI CULTURAL-SPIRITUALI (ANII ’1930)

În perioada interbelică basarabenii au beneficiat de un regim democratic (cu cu-
noscutele-i carențe), bazat pe Constituție și legi, au folosit avantajele reformei agrare 
și libertățile orășenești. Procesul de modernizare a economiei, infrastructurii, vieții 
sociale etc. a fost pe alocuri rapid, în alte cazuri – lent sau chiar cu crize. Totuși a fost 
un progres incontestabil, care, spre nefericirea basarabenilor (a românilor în ansam-
blu), a fost întrerupt de invazia sovietică, înfăptuită la 28 iunie 1940. În fața colosului 
de la răsărit, România a fost nevoită să cedeze Basarabia, nordul Bucovinei, Ținutul 
Herța. O parte a populației s-a refugiat în România, marea majoritate însă a avut de 
îndurat politicile de inginerie socială, promovate de URSS1.

Factorul politic privind dinamica vieții cotidiene în Basarabia (anii 1930) se 
revede în cadrul sistemului politic din România în perioada monarhiei constituţi-
onale (1918 – februarie 1938). Elementele cheie ale sistemului politic ce au fost 
supuse modernizării strategice și evenimentele cruciale în acest sens sunt vizibile 
în procesele de dezvoltare și aprobare a Constituţiei din martie 1923 – fundamen-
tul regimului politic, rolul monarhiei ca o structură statală decisivă, Parlamentului, 
partidelor politice, sistemului electoral și evoluţia legislaţiei electorale, alegerilor 
parlamentare şi locale.

În acest context, rolul factorului politic a avut efecte asupra proceselor de mo-
dernizare a sectoarelor principale de activitate ale economiei, precum agricultura, 
industria și comerţul, vieții cultural-spirituală.

Agricultura era elementul preponderent în Basarabia. Circa 85% din numărul 
populaţiei locuia în mediul rural. Reforma agrară din 1921, una dintre cele mai radi-
cale din Europa, a afectat masiv realităţile social-economice moștenite de Imperiul 
Rus, iar în Basarabia s-a încheiat în 1923. „Casa Noastră”, instituţia special numită 
să gestioneze retrocedările, a conferit ţăranilor basarabeni titlurile legale de proprie-
tate. Dacă în celelalte provincii românești pământul s-a luat de la proprietarii direcţi, 
în Basarabia s-a preluat într-o primă fază de la ţărani, care îl ocupaseră în 1917-1918, 
dar tot pentru a fi retrocedat lor, și nu din motive de expropriere2.

1 Anatol Petrencu, Basarabenii în cadrul României întregite. Revista de știință și cultură, Limba 
Română, Lecțiile Istoriei, Nr. 1-2, anul XXVIII, 2018, © 2008 Limba Română Site de MoldaHost, 
Chișinău, 2018

2 Dan Dungaciu, Basarabia după Unire. Un exercițiu de deconstrucție, p. 11.
Disponibil: https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/basarabia-dupa-unire-un-exercitiu-de-
deconstructie



655

Astfel, reforma agrară basarabeană a constituit manifestarea voinţei marii majo-
rităţi a populaţiei de a obţine, în locul unei proprietăţi întinse, exploatate de marele 
proprietar cu ajutorul muncii ţărăneşti, prestate sub regimul, adeseori oneros, al în-
voielilor agricole, o proprietate şi o exploataţie ţărănească de dimensiuni reduse, dar 
de natură a oferi unei familii ţărăneşti lucrătoare posibilitatea de a trăi, din cultivarea 
lotului, într-o relativă independenţă economică3 .

Aşadar, reforma agrară basarabeană a modificat din temelii vechiul raport dintre 
pământ şi muncă şi a creat proprietăţii funciare un nou echilibru social. Dacă în anii 
anteriori reformei agrare proprietatea cuprinsă între 0-100 ha constituia 55,9 % din 
total faţă de 44,1 % deţinută de categoriile de peste 100 ha, atunci în rezultatul refor-
mei raportul dintre proprietatea ţărănească şi marea proprietate devine de 91,5 % faţă 
de numai 8,5 % din total4. În rezultatul trecerii de la marea proprietate latifundiară la 
mica gospodărie ţărănească, a fost puternic stimulat interesul ţăranului pentru folosi-
rea mai bună a pământului, pentru ameliorarea mijloacelor şi metodelor de cultură5. 
Reforma agrară a contribuit la mărirea şi consolidarea proprietăţii ţărăneşti bazate pe 
munca săteanului, a familiei sale şi a marcat o considerabilă creştere a standardului 
de viaţă a ţăranului6.

Gospodăria ţărănească din stadiul patriarhal de până la reformă, care îşi pro-
ducea singură o mare parte din bunurile necesare, ridicându-şi starea materială, s-a 
transformat tot mai mult într-o clientă a industriei şi comerţului. Industria a găsit 
astfel prin reforma agrară un consumator permanent în ţăranul împroprietărit, dar şi 
o parte din braţele de muncă dată de sporul populaţiei rurale7. În aşa mod, condiţiile 
materiale şi psihologice indispensabile sporirii capacităţii de producţie a gospodării-
lor ţărăneşti, precum şi mediul naţional şi social propice unei munci întreprinzătoare 
pe ogorul stăpânit în deplină liberate de către ţăranul independent din punct de vede-
re economic, au fost create. Perspectivele deschise de noul regim de exploatare indi-
viduală a proprietăţii agrare erau dintre cele mai încurajatoare căci, precum remarca 
V.N.Madgearu, „răspândirea bunei stări materiale în rândul ţărănimii, contribuie la 
ridicarea nivelului ei de trai, sporind şi trezind trebuinţe noi, ceea ce produce o ex-
tindere a pieţei interne pentru produsele fabricate”8. „După cum salvarea neamului 

3 Mircea Georgescu, Reforme agrare. Principii şi metode în legiuirile române şi străine, Bucureşti, 
1943, p. 96.

4 Nicolae Enciu, Reforma agrară şi evoluţia agriculturii basarabene în perioada dintre cele două 
războaie mondiale / Nicolae Enciu // Anuarul Catedrei Discipline Socioumanistice, 2007/2008. – 
Bălţi. – 2009. P. 43-45. – ISBN 978-9975- 931-18-2. 

5 Gheorghe Hristodol, Agricultura României între anii 1919-1939, în : Dezvoltare şi modernizare în 
România interbelică, 1919-1939. Culegere de studii, Bucureşti, 1988, p. 146, 147.

6 Oprea Parpală, Extensivitatea şi unilateralitatea agriculturii României burghezo-moşiereşti în perioada 
dintre cele două războaie mondiale, Bucureşti, 1966, p. 22; D. Şandru, Controverse pe tema problemei 
agrare în România interbelică, în: Probleme actuale ale istoriei naţionale şi universale, Chişinău, 
1992, p.280.

7 Dumitru Şandru, Reforma agrară din 1921 în România, p.345.
8 Mircea Georgescu, Reforme agrare. Principii şi metode în legiuirile române şi străine, p. 146.
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moldovenesc (...) şi păstrarea caracterului său etnic se datoreşte acelor insule de 
răzeşi moldoveni, presurate pe toată întinderea Basarabiei, – menţiona în acelaşi 
context Vasile G. Brăiescu, – tot aşa viitorul său, pe pământul rodnic al Basarabiei, 
se aşteaptă de la această ţărănime, răzeşi şi noi împroprietăriţi, care trebuie să fie 
singura şi cea mai sigură temelie pe care să se clădească acolo”9.

Marcând, în ansamblu, un pas înainte în evoluţia generală a ţării şi contribuind 
la schimbarea cursului dezvoltării economiei româneşti în general şi al agriculturii în 
special, ca urmare a modificării structurii proprietăţii asupra pământului10. Structura 
abia plămădită a regimului rezultat dintr-o transformare atât de profundă cerea a fi 
susţinută prin formarea unei politici coerente de ridicare a agriculturii, de integrare a 
ei în procesul dezvoltării de ansamblu a economiei naţionale11. Noile gospodării ţără-
neşti urmau a fi îndrumate pe calea procesului complex de modernizare prin organi-
zarea economică şi sanitară a vieţii rurale, oferindu-le tehnicieni necesari (agronomi, 
veterinari, cooperatori, medici etc.), precum şi instanţele şi instituţiile ce depăşeau 
posibilităţile iniţiativei particulare (căi de comunicaţie, silozuri, întreprinderi de cre-
dit, staţiuni de experienţă, ferme-model, dispensare, farmacii etc.)12.

Aşadar, realizarea reformei agrare în Basarabia a avut rezultate neunivoce. Pe de 
o parte, reforma a avut certe consecinţe pozitive pe plan politic şi social, cu atât mai 
mult cu cât în noile provincii, marile domenii latifundiare aparţinuse într-o măsură 
covârşitoare populaţiei alogene13. Pe plan economic însă, lipsit de tehnica şi inven-
tarul agricol necesar, micul proprietar a dispus de posibilităţi reduse de ameliorare 
a situaţiei exploataţiei sale. „Nimeni nu poate contesta necesitatea reformei agrare 
care era necesară din punct de vedere social, – menţiona V.Creţu la finele deceniului 
’30, – însă nu-i mai puţin adevărat că urmările acestei reforme asupra situaţiei ge-
nerale economice, datorită modului incomplet cum a fost concepută, au influenţat şi 
influenţează şi astăzi viaţa noastră economică”14.

Susţinerea insuficientă a agriculturii din partea organelor de stat respective a 
contribuit la apariţia unei discrepanţe structurale care, împreună cu sistemul de cul-
tură cerealier, a influenţat negativ situaţia economică generală şi rentabilitatea ex-
ploataţiilor agricole15. De rând cu aceasta, creşterea populaţiei rurale pe calea unui 
spor natural considerabil, precum şi restricţiile legislative impuse concentrării su-

9 Vasile G. Brăilescu, Cine va conduce Basarabia de mâine, în „Basarabia. Foaie pentru propagandă 
naţională şi apărarea drepturilor noastre româneşti”, an. I, nr. 3-4, februarie-martie 1926, p. 1. 

10 Gh.Hristodol, Agricultura României între anii 1919-1939, p. 147; Maria Mureşan, Istoria economiei. 
Epoca modernă şi contemporană, Bucureşti, 1995, p. 261-263.

11 Costin Murgescu şi Damian Hurezeanu, Reformele agrare din Europa după primul război mondial, 
p. 2051.

12 Anton Golopenţia, Starea culturală şi economică a populaţiei rurale din România, în „Revista de 
igienă socială”, an. X, nr. 1-6, ianuarie-iunie 1940, p. 213.

13 Henri Prost, Destin de la Roumanie (1918-1954), p. 5.
14 Valeriu Creţu, Judeţul Cahul economic (1927-1937), Cahul, F.a., p. 38-39.
15 Ion C. Vasiliu, Agricultura, în Aspecte ale economiei româneşti. Material documentar pentru 

cunoaşterea unor probleme în cadrul planului economic, Bucureşti.
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prafeţelor cultivabile au condus la pulverizarea tocmai a acelor suprafeţe, ce au fost 
atribuite ţăranilor în cadrul reformei agrare16.

Randamentul scăzut al agriculturii în perioada interbelică constituie conse-
cinţa acţiunii unui ansamblu de factori, printre care sprijinirea insuficientă a mi-
cii proprietăţi căreia i-au lipsit credite, inventar agricol, piaţă de desfacere avan-
tajoasă. În plus, gospodăriile ţărăneşti nou înfiinţate au trebuit să facă faţă unor 
impozite mari, unor datorii şi dobânzi generate de achitarea pământurilor şi a 
creditelor, precum şi acţiunii „foarfecii preţurilor”, care au condus la scăderea puterii 
de cumpărare a ţărănimii17. În pofida factorilor defavorabili, agricultura basarabeană 
interbelică a reuşit să obţină anual cantităţi mari de produse agricole. Producţia a 
variat la cereale între 1,5 – 3,0 ml. tone, la vin între 1,5 – 3,2 mln. decalitri etc.; faţă 
de celelalte ţinuturi româneşti, Basarabia ocupa primul loc la cultura plantelor, fruc-
telor şi viţei de vie18. Precum remarcă cercetătorii N. Păun şi M. Ştirban, în calculul 
judecăţii reformei agrare nu pot intra doar tonele de cereale realizate imediat după 
înfăptuirea acesteia, ci trebuiesc adăugate, chiar evidenţiate, câştigurile materiale şi 
spirituale ale ţărănimii împroprietărite, câştiguri care au fost apreciabile şi cu multi-
ple consecinţe pozitive asupra ţărănimii19.

Perioada interbelică a fost pentru Basarabia un semn al începutului moderni-
ză rii industriei sale. Într-un studiu de referință pentru literatura economică a vre-
mii, I.N.  Angelescu, analizând comparativ situația economică a Vechiului Regat și 
a României Mari, condițiile geografice, bogățiile naționale, disponibilitățile de forță 
de muncă etc., aprecia: „Situația se schimbă în România Mare. Avem toate condi-
țiile care se cer unei țări industriale: materiile prime cele mai variate și izvoarele 
de energie cele mai bogate. Industrializarea României nu este numai posibilă, dar 
este și necesară”20. Modernizarea industriei era evident necesară pentru că era sursa 
crucială de reconstrucție și dezvoltarea a economiei naționale și, totodată, asigurarea 
perspectivei de îmbunătățire a vieții cotidiene a poporului român.

În acest sens, prin industrializare, arăta I.N. Angelescu, noi, românii, putem „să 
luăm loc alături de marile popoare moderne, colaborând cu ele la progresul econo-
mic și tehnic general”. Înfăptuirea industrializării nu însemna neglijarea agriculturii, 
căci, menționa el, chiar și în condițiile în care agricultura era predominantă în econo-
mia națională, „o întreagă industrie este de creat numai pentru satisfacerea nevoilor 
agriculturi”. Iar prin prelucrarea industrială a bogățiilor țării și sporirea exportului de 

16 Ing. Ivan Measnicov, Evoluţia de după război a populaţiei agricole, în 60 sate româneşti cercetate 
de echipele studenţeşti în vara 1938. Vol. II: Situaţia economică, Bucureşti, 1941, p. 31, 38-40. 

17 Gheorghe Hristodol, Agricultura României între anii 1919-1939, p. 155. 
18 IonŢurcanu, Relaţii agrare din Basarabia în anii 1918-1940, p. 141, anexele V, VII, VIII; Istoria 

Basarabiei. De la începuturi până în 2003. Coordonator: Ioan Scurtu, Bucureşti, 2003, p. 196-199.
19 Nicolae Păun şi Marcel Ştirban, Politica economică a României între primul şi al doilea război 

mondial, în „Dezvoltare şi modernizare în România interbelică”, 1919-1939, p. 87.
20 Ion N. Angelescu, Politica economică a României Mari, în „Analele statistice și economice”, an. II, 

nr. 9-10, septembrie-octombrie 1919, p. 7.
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fabricate se vor putea asigura și lichiditățile necesare importului cerut de refacerea și 
redresarea economiei naționale. „Prelucrând în țară toate produsele solului și subso-
lului nostru, și trimițând fabricate în loc de materii prime, valoarea exportului se va 
mări”, arăta I.N. Angelescu21.

Astfel, industria s-a dezvoltat lent și a avut o legătură strânsă cu agricultura. În 
Basarabia au fost construite mori: în 1940, în ținutul Nistru erau 25 de mori sistema-
tice comerciale și 351 de mori țărănești, iar în total, în Basarabia, funcționau circa 
1 000 de mori țărănești, din 1930 fiind organizate în Asociația generală a micilor 
morari și proprietari de oloinițe. Progresul lent al industriei basarabene are câte-
va explicații: provincia este lipsită de zăcăminte naturale, adică de materia primă 
necesară. Un rol determinant în politica investițională l-a jucat factorul extern: din 
octombrie 1924, prin crearea așa-numitei „Republici Autonome Sovietice Socialiste 
Moldovenești”, a cărei frontieră de vest era marcată pe hărțile sovietice pe râul Prut, 
URSS a decis să cucerească Basarabia. Această stare de lucruri a temperat conduce-
rea României în crearea unei industrii moderne în Basarabia22.

Ramurile industriei în Basarabia țineau în principal de modul colonial ța-
rist în care fusese organizată această ramură. Scopul lor era să prelucreze materii 
prime, care urmau să fie utilizate în metropolele industriale. Bazele şubrede ale 
industriei basarabene se mai datorau şi modului colonialist în care fusese orga-
nizată această ramură. O bună parte din întreprinderile de aici funcţionau în mod 
dependent, ca un fel de anexe ale marilor uzine de peste Nistru, cu menirea de a 
prelucra anumite materii brute în semifabricate în scopul de a fi transportate în me-
tropolele industriale pentru o fabricaţie definitivă. Prin închiderea graniţei soarta 
acestor industrii a fost pusă în grea cumpănă. Un alt factor care a influenţat dezvol-
tarea industriei constă în faptul că majoritatea proprietarilor întreprinderilor erau 
alogeni, în special evrei. Niciuna dintre ele nu era, practic, în mâna românilor. Pe 
tot parcursul perioadei interbelice, industria basarabeană şi-a păstrat specializarea 
tradiţională îngustă, deservind agricultura prin prelucrarea materiei prime furniza-
te şi producând mărfuri de primă necesitate pentru consumul local (textile, săpun, 
unelte agricole, produse alimentare etc.). 

Astfel, ramurile principale au fost industria morăritului, a spirtului, zahăru-
lui, a uleiului vegetal, a postavului ţărănesc, a pielii, a maşinilor agricole. În acest 
sens, industria se dezvoltă în special în relaţie cu agricultura: mori, tăbăcării, fabrici 
de săpun, de ulei, industria alcoolului. După unirea cu regatul Român, progresul 
a fost evident și aici: dacă înainte de război existau 207 stabilimente industriale, 
care produceau 250.000.000 lei, în 1932 existau deja 213 fabrici, care produceau 
800.000.000 de lei23. 

21 Ibidem.
22 Anatol Petrencu, Basarabenii în cadrul României întregite. Revista de știință și cultură, Limba 

Română, Lecțiile Istoriei, Nr. 1-2, anul XXVIII, 2018, © 2008 Limba Română Site de MoldaHost, 
Chișinău, 2018, p. 244.

23 Dan Dungaciu, op. cit., p. 12.
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Criza economică de la începutul anilor ’30 a stopat temporar această creşte-
re promiţătoare a industriei. În anii 1929-1932 numărul întreprinderilor industriale, 
volumul capitalului investit în acestea şi numărul muncitorilor pe care-l foloseau au 
scăzut, iar producţia în aproape fiecare ramură industrială a suferit o scădere drastică.

Producţia industrială scăzând în anul de vârf al crizei (1932) cu 57 % faţă de 
anul 1929; după 1933, procesul de creştere şi-a reluat însă cursul, stimulat de diferite 
măsuri de încurajare a industriei (legea din 1936 acorda mari avantaje economice 
întemeietorilor de întreprinderi), de procesul de concentrare al întreprinderilor (în 
1936, 13 societăţi anonime miliardare deţineau 48 % din totalul capitalului indus-
trial; în metalurgie procesul era de 90 %), precum şi de accelerarea pregătirilor de 
război pe întregul continent).

O dată ce industria a depăşit efectele depresiunii, ea a atins noi niveluri de pro-
ductivitate între 1934-1938. Valoarea globală a producţiei industriale aproape s-a 
dublat, ajungând de la 34.900 mln. lei la 64.600 mln. lei.

Dacă industria bunurilor de consum a avut parte de o rată de creştere modestă, 
datorită îngustimii pieţei interne şi nivelului de trai relativ scăzut, diferitele ramuri 
de vârf, mai ales în metalurgie, au cunoscut rate de creştere remarcabile.

Multe ramuri ale industriei progresase suficient la sfârşitul anilor’ 30 pentru a 
fi în măsură să satisfacă aproape toate necesităţile interne în materie de alimente, 
textile şi chimicale. Dar industria românească nu era în măsură să asigure suficiente 
maşini şi alte utilaje necesare pentru propria sa dezvoltare.

Industrializarea a accelerat, de asemenea, procesul de urbanizare prin atragerea 
oamenilor către oraşe, pentru a lucra în întreprinderile noi sau extinse. Noii veniţi nu 
erau numai muncitori, ci şi funcţionari. Au apărut noi posibilităţi de angajare în sec-
torul serviciilor publice şi în administraţia de stat, ambele fiind extinse pentru a face 
faţă unei populaţii în continuă creştere. În ciuda dezvoltării impresionante în multe 
ramuri ale industriei, structura economică de bază a ţării nu s-a schimbat semnifi-
cativ. În 1939, 78 la sută din populaţia activă continua să-şi găsească în agricultură 
principala sursă de venit, în timp ce doar 10 % era angajată în industrie.

Prin urmare la acest subiect, unirea Basarabiei cu România în 1918 a produs 
consecințe benefice asupra evoluției industriale a ținutului dintre Prut și Nistru. Dez-
voltarea industriei basarabene între cele două războaie mondiale se va afla într-o 
legătură indisolubilă cu ocupația de căpetenie a locuitorilor și cu sursa principală 
a acestora – bogățiile solului de o fertilitate deosebită. Dacă subsolul ținutului era 
relativ sărac în zăcăminte naturale, atunci pământul producător de cereale, fructe, 
legume și nutrețuri pentru creșterea animalelor a dat naștere unei vaste și diverse 
industrii alimentare, precum și altor categorii de întreprinderi industriale legate de 
producția gospodăriilor agricole sau care prelucrau materia primă aflată în abundență 
la fața locului24.

24 Nicolae Enciu. În componența României Întregite. Basarabia şi basarabenii de la Marea Unire la 
notele ultimative sovietice. București – Brăila: Editura Academiei Române; Muzeul Brăilei „Carol I”, 
Editura Istros, 2018, p. 111.
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Modernizarea infrastructurii Basarabiei avea să resimtă cel mai puternic șocul 
proiectului de modernizare derulat la scara României întregite în domeniul comuni-
caţiilor și al transportului. După război, exista în Basarabia o cale ferată deplorabilă 
(plus ecartament diferit de cel românesc). Progresul a fost evident și cuantificabil25. 

În doar trei ani (1918-1921) a fost schimbat ecartamentul căilor ferate (de la cel 
rusesc, mai larg, la cel european). Datorită eforturilor depuse de conducerea Româ-
niei, în Basarabia au fost întărite, reconstruite sau construite noi căi ferate, cum ar fi, 
de pildă, traseul Chișinău-Bălți cu o lungime de 85 de km, cel dintre stația Revaca 
(Chișinău) și Căinari, care scurta drumul spre Galați cu 61 de km26. Între Chișinău și 
București circulau trenuri rapide și accelerate, care aveau vagoane directe spre Cluj 
și alte orașe27. 

O dezvoltare impetuoasă a cunoscut și rețeaua de șosele moderne. În 1918, în 
Basarabia erau în total 254 km de șosele (Chișinău-Criuleni – 40,6 km, Chișinău-Or-
hei – 33,7 km etc.). La fiecare sută de kilometri pătrați de suprafață reveneau circa 
575 metri de șosea, ceea ce „era de o sută de ori mai puțin decât se cerea” . După 
Unire, Ministerul Lucrărilor Publice de la București a elaborat un plan amplu de 
construire a șoselelor în Basarabia. Din diverse motive acest plan a fost realizat doar 
parțial: a fost construită șoseaua Hotin-Cernăuți, Otaci-Colincăuți, Soroca-Florești 
și altele. În Basarabia au fost reparate sau construite din nou numeroase poduri și 
podețe: dacă în 1919 existau 620 de poduri, cu o lungime de 4 261 m, către anul 
1940 s-au mai construit 4 105 poduri cu o lungime de 17 989 metri. Prutul era un râu 
navigabil, cu transport fluvial intens. În Basarabia s-au construit, de asemenea, trei 
aeroporturi – la Chișinău, în 1921, la Cetatea Albă și Ismail, în 193528.

În privința dezvoltării comerțului, s-a afirmat, şi pe bună dreptate, că nu tehnica 
de producţie, ci politica comerţului este cea care determină economia unei ţări29. Aşa 
cum a fost înţeleasă şi aplicată până la 1940, politica comerţului interior a căutat să 
faciliteze, – pe baze legale, în limitele unor măsuri protecţioniste sau liberale, – acti-
vitatea persoanelor interesate în afaceri, fără a pune în discuţie necesitatea anumitor 
reglementări şi îngrădiri economice din punctul de vedere al interesului public şi al 
importanţei naţionale a comerţului. Sub acest aspect, politic a comerţului interior 
nu s-a plasat în câmpul planului politic general, ci a acţionat restrâns, pentru cei 
interesaţi şi nu pentru consumator. Interesul acestei politici a vizat aproape exclusiv 
negustorul şi înmatricularea acestuia în registrul comerţului30.

25 Dan Dungaciu, op. cit., p.12.
26 Anatol Petrencu, Basarabenii în cadrul României întregite. Revista de știință și cultură, Limba 

Română, Lecțiile Istoriei, Nr. 1-2, anul XXVIII, 2018, © 2008 Limba Română Site de MoldaHost, 
Chișinău, 2018, p. 245.

27 Ibidem, p. 245.
28 Dan Dungaciu, op. cit., p. 13.
29 Paul Sterian, Problema debuşeelor interioare, în „Sociologie românească”, an. III, nr. 10-12, 

octombrie-decembrie 1938, p. 468.
30 Ion Veverca şi Mihail Dumitru Israil, Politica comerţului interior, în „Enciclopedia României”. 

Vol.  IV: Economia Naţională: circulaţie, distribuţie şi consum, Bucureşti, 1943, p. 358.
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Astfel, în anii 1918-1940, România și-a ocupat locul printre țările care se dezvol-
tau cel mai dinamic în lume. În perioada anilor 1932-1937 venitul național a crescut 
cu 70%. Țara a creat o industrie de construire a mașinilor autosuficientă, a început 
să introducă tehnologii avansate. Au început să funcționeze fabrici, care produceau 
toate tipurile de mașini și echipamente agricole pentru producție și de prelucrare a 
petrolului, producția comercială a motoarelor electrice, autobuze și chiar avioane. 
Către 1938 România, în plan economic, a încetat să mai fie o țară agrară – industria 
constituia aproape o treime din venitul național, cedând doar puțin în fața agricultu-
rii31. Una din problemele de bază ale economiei Basarabiei în perioada interbelică a 
constituit-o exportul și importul mărfurilor, dezvoltarea comerțului. 

În acest context este cunoscut faptul că comerțul reprezenta schimbul de pro-
duse prin cumpărare, vânzare și negoț32. Din primele luni de stabilire a administra-
ției românești în Basarabia, comerțul a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare. Au 
fost reglementate o serie de probleme legate de activitatea comercianților, fixarea 
prețurilor, organizarea bazei materiale, a piețelor de desfacere, exportul și importul 
mărfurilor. Au fost adoptate anumite măsuri și pentru combaterea speculației cu arti-
cole alimentare de primă necesitate. Un rol considerabil în reglementarea dezvoltării 
comerțului l-a jucat arbitrajul comercial. Arbitrii camerelor de comerț și industrie 
întotdeauna erau aleși din rândurile celor mai buni specialiști, soluționau obiectiv 
conflictele, exercitau asupra contractanților o puternică influință33. 

Una din problemele de bază ale comerțului a constituit-o stabilirea prețurilor. Co-
merțul s-a dezvoltat reieșind din situația reală. S-a dus o luptă aprigă între comercianți 
și producători, pe de o parte și dintre cumpărători și comercianți, pe de altă parte. Statul 
Român a jucat un rol intermediar pentru a apăra interesele consumatorilor34. 

Un rol important în redresarea economică a Basarabiei interbelice a aparţinut 
Camerei de Comerţ şi Industrie, înfiinţate la 1 iulie 1919 şi având ca circumscri-
pţie întreaga Basarabie. Camera reprezenta interesele comerciale şi industriale ale 
cetăţenilor, fiind un organ consultativ al statului. Ea cerceta necesităţile industriei 
şi comerţului regiunii sau circumscripţiei respective, dându-şi avizul asupra tuturor 
problemelor economice şi financiare ce interesau sfera lor de activitate. Studiile, opi-
niile, informaţiile Camerelor de Comerţ şi Industrie au contribuit într-o măsură con-
siderabilă la realizarea unităţii de vederi în materie economică la scara întregii ţări35.

Deşi Basarabiei i-a fost caracteristic, în perioada dintre cele două războaie mon-
diale, un grad extrem de redus al urbanizării (12,9 % populaţie urbană la recensă-

31 Evoluția politică a Basarabiei în perioada dintre cele două războaie mondiale. 
Disponibil: http://m.moldovenii.md/en/section/786/content/10080

32 Atanasov N. Industria, comerțul, băncile și sistemul de comunicație ale Basarabiei în anii 1918-
1940. Chișinău: CIVITAS, 2000. 156 p. 95.

33 Ibidem, p. 97.
34 Ibidem, p. 111.
35 Paul Sterian, Comerţul interior în România, în „Sociologie românească”, an. III, nr. 46, aprilie – 

iunie 1938, p. 167
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mântul din 1930), ceea ce ar constitui, în aparenţă, un indice al nivelului scăzut de 
dezvoltare industrială şi comercială, provincia în cauză a cunoscut însă un fenomen 
particular, şi anume prezenţa frecventă a unor sate-târguri, în număr de circa 50 şi 
aşezate „în poziţiuni economice remarcabile” la o distanţă medie de 30 km între 
ele36. În numitele sate-târguri, precum remarca dr. S.Manuilă, se concentra, pe regi-
uni mai mult sau mai puţin întinse, o viaţă economică destul de intensă, suplinind, 
în asemenea mod, oraşele propriu zise37. La finele perioadei interbelice în Basarabia 
existau deja 166 de asemenea sate în care aveau loc târguri săptămânale, ceea ce 
constituia 6,1 comune-târguri la 100.000 locuitori rurali, faţă de media de 5,8 pe 
întreaga Românie38.

Politica de stat a României interbelice a urmărit să dezvolte, mai ales, oboarele 
de cereale, ca o consecinţă a reformei agrare din 1918-1924, care a adus la piaţă 
direct pe micul producător; numărul acestor oboare, insignifiant în primii ani postbe-
lici, a sporit de circa 7 ori către 1936. Oboarele de cereale au obţinut o amploare mai 
mare în special în regiunile de câmpie ale Vechiului Regat şi în Basarabia39.

Amploarea comerţului basarabean în perioada dintre cele două războaie mon-
diale este probată de tendinţa vădită de creştere a numărului întreprinderilor comer-
ciale. Astfel, dacă până la 1918 Basarabia a fost, din punct de vedere economic, „lip-
sită de orice unitate economică şi politică, de orice unitate de credit, de transporturi, 
de măsuri şi acţiuni administrative, de mişcare comercială, de viaţă industrială şi 
agricolă”40, aceasta datorită dependenţei totale faţă de centrele industriale ale Rusiei 
ţariste, atunci deja la recensământul populaţiei din 1930 s-a constatat că, din totalul 
celor 20.440 întreprinderi comerciale şi de credit din Basarabia, cu un personal de 
37.800 lucrători, 68,0 % din ele au fost înfiinţate în perioada anilor 1919-193041. În 
1938, existau peste 20.576 de firme individuale și comerciale, dar structura etnică 
s-a păstrat – 5.209 românești (17%), 8.136 evreiești și 5.584 de alte naţionalităţi. 
Explicaţia nu este greu de găsit: deși imperfectă, democraţia românească funcţiona 
atunci, la fel și economia de piaţă. Regulile jocului erau, pe cât posibil, respectate, 
iar câștigătorii nu erau deciși înainte42.

Evoluția social-economică a Basarabiei în perioada interbelică a fost marcată 
de constituire a unui nou sistem comercial autohton, care a contribuit la integrarea 
economiei Basarabiei în cea a României întregite. În această perioadă s-au inten-
sificat legăturile comerciale ale ținutului cu piețele de desfacere și achiziție din 

36 Anuarul statistic al României, 1937 şi 1938, Imprimeria Națională, Bucureşti, 1939, p. 318.
37 Paul Sterian, Comerţul interior în România, p. 164.
38 Ibidem, p.164.
39 Ibidem, p. 163.
40 Basarabia dezrobită. Drepturi istorice, nelegiuiri bolşevice, înfăptuiri româneşti, Institutul de arte 

grafice Marvan, Bucureşti, 1942, p. 54.
41 Victor Scărlătescu, Comerţul intern, în Aspecte ale economiei româneşti. Material documentar 

pentru cunoaşterea unor probleme în cadrul planului economic, Bucureşti, 1939, p. 190.
42 Dan Dungaciu, op. cit., p.12.



663

țară și de peste hotare. Basarabia a devenit o regiune importatoare și exportatoare 
de diferite mărfuri. Sistemul comercial-financiar din Basarabia a fost organizat și 
a funcționat în baza legislației României, conform prevederilor ei. Comerțul Ba-
sarabiei a constituit una din pârghiile care au impulsionat dezvoltarea economiei. 
Dar acest proces a fost stopat în 1940 de invazia sovietică, Basarabia nimerind sub 
regimul comunist43. 

Factorul politic a fost dominant și asupra reintegrării cultural-spirituale 
a Basarabiei în patrimoniul culturii româneşti. Eveniment de o profundă semni-
ficaţie istorică, Unirea de la 27 martie/9 aprilie 1918 a pus începutul transformării 
politice, economice şi, în special, cultural-spirituale pentru românii dintre Prut şi 
Nistru, care în esenţa lor au însemnat ceea ce avea să numească mai târziu O. Ghibu 
trecerea de la Basarabia rusească la Basarabia românească44, fenomen complex, care 
nu putea să se producă de la sine, ci cu implicarea efectivă a tuturor instituţiilor sta-
tului român. O politică culturală bine orientată în scopul integrării provinciilor unite 
în viaţa culturală românească constituită un factor de consolidare a unităţii naţionale 
şi a securităţii statului întregit. Miniştri ai instrucţiunii publice, pedagogi de renume, 
sociologi şi politicieni, reprezentanţi iluştri ai culturii româneşti din perioada inter-
belică au determinat cursul acestei politici, mijloacele şi metodele de realizare.

În perioada ce a urmat Unirii, eforturile principale au fost îndreptate, de rând 
cu reformele de unificare a şcolii, spre mobilizarea corpului didactic la răspândirea 
ştiinţei de carte şi propagarea valorilor culturii româneşti45.

Era evidentă, în primul rând, lipsa unor şcoli naţionale, a societăţilor culturale, a 
presei în limba română şi a intelectualităţii naţionale capabile să participe la procesul 
de renaştere naţională şi culturală. Majoritatea oamenilor de cultură, inclusiv pre-
oţimea, au fost pregătiţi în şcolile şi instituţiile ruseşti. În al doilea rând, în mijlocul 
populaţiei băştinaşe din ţinut era extrem de înalt analfabetismul. De asemenea, din 
cauza predominării populaţiei săteşti, majoritatea angajată în câmpul muncii agrico-
le, care necesita mari eforturi, precum şi a psihologiei ţărăneşti, procesul transformă-
rilor culturale întâmpina mari greutăţi.

În același timp, istoricul basarabean, Şt. Ciobanu, examinând condiţiile cumpli-
te de deznaţionalizare şi rusificare, la care au fost supuşi românii basarabeni, con-
cluziona că viaţa culturală din ţinut în manifestările ei afirmă un caracter specific 
basarabean. Toate manifestările culturale româneşti ,,au avut ca izvor energia naţi-
onală a poporului de la sate, care a trăit în tradiţiile culturale vechi, în obiceiurile şi 
datinile strămoşeşti, în cântecele şi basmele neamului românesc întreg”46. De ase-

43 Atanasov N. Industria, comerțul, băncile și sistemul de comunicație ale Basarabiei în anii 1918-
1940. Chișinău: CIVITAS, 2000. 156 p. 117. 

44 Ghibu O., De la Basarabia rusească la Basarabia românească. Vălenii de Munte, 1926.
45 Palade Gh., Factori de realizare a propagandei culturale în Basarabia (1918-1928). În: ,,Cugetul”, 

Chişinău, 1999, nr. 4, p. 6.
46 Ciobanu Şt., Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă. Chişinău, 1992, p. 257.
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menea, Şt.  Ciobanu distinge două curente în cultura Basarabiei: cel românesc, fidel 
fondului autohton şi cel artificial, rusesc: ,,Din toate provinciile româneşti, robite de 
vecini, Basarabia a fost cea mai săracă în manifestările ei culturale... Basarabia în 
lunga noapte de înstrăinare a rămas stearpă pe ogorul cultural”47.

În același context, D. Gusti, întemeietorul şcolii sociologice româneşti, argu-
menta necesitatea unor eforturi grabnice pentru îmbunătăţirea activităţii culturale 
prin faptul că neamul românesc din provinciile unite a avut de îndurat influenţa a trei 
culturi: în Basarabia-cultura rusă, iar în Bucovina şi Ardeal-cele germană şi maghia-
ră. Drept urmare, viaţa spirituală a suferit ,,spărturi”. ,,De aceea, menţiona el, cel mai 
de seamă din aspectele social-politice ale problemei noastre culturale e astfel astăzi: 
unificarea sufletească”48.

Cerinţa primordială a politicii culturale în Basarabia era ,,românizarea”, educa-
rea conştiinţei naţionale a populaţiei contaminată de rusificare. Important era de a 
readuce treptat teritoriul la structura vechiului Regat, ţinând cont de particularităţile 
specifice ale regiunii49.

Trasând direcţiile şi conţinuturile educaţiei culturale, O. Ghibu sublinia: ,,În lo-
cul mirajului Rusiei trebuie pus mirajul Românismului. Moldovenii trebuie câştigaţi 
pentru Românism pe aceleaşi căi pe care fuseseră câştigaţi odinioară pentru Rusism. 
Trebuie create noi realităţi sociale solide şi impunătoare, care să dovedească fiecărui 
moldovean forţa şi farmecul românismului”50.

Astfel, o politică culturală bine orientată, atât la nivel de stat, cât şi particular, în 
scopul integrării provinciilor unite în viaţa spirituală românească constituia un factor 
de consolidare a unităţii naţionale şi a securităţii statului întregit. 

Ca urmare a experienţei acumulate în Vechiul Regat şi, mai ales, luându-se în 
considerare interesele şi necesităţile noilor provincii, a dominat ideea exprimată într-o 
formă concisă de către Şt. Bârsănescu, unul din cei mai mari îndrumători ai corpului 
didactic din anii 20-30, care făcea o legătură inseparabilă între activitatea învăţătorului 
nemijlocit în şcoală şi acţiunile de culturalizare şi educaţie a populaţiei rurale. Aceasta 
se putea face, în opinia sa, ,,prin lecţii şi teme, prin convorbiri şi lecturi, prin cântece şi 
serbări, prin tot ce reprezintă activitatea pedagogică şi activitatea rurală”51.

În perioada ce a urmat Unirii, eforturile principale au fost îndreptate, de rând cu 
reformele de unificare a şcolii, introducerea limbii române şi a alfabetului latin, spre 
mobilizarea corpului didactic la lichidarea analfabetismului-cea mai grea moştenire 
lăsată de ţarism, răspândirea ştiinţei de carte şi propagarea valorilor culturii româneşti, 

47 Ibidem, p. 153.
48 Gusti D., Sociologie militans. Bucureşti, 1934, p. 442.
49 Livescu I., Politica culturală. Bucureşti, 1928, p. 6.
50 Ghibu O., Trei ani pe frontul basarabean, Chişinău, 1927, p. 42. A se vedea Noroc L., Unele 

consideraţii privind politica de stat în domeniul culturii Basarabiei în perioada interbelică. În: 
,,Analele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova”. Anuar istoric, Chişinău, 2001, nr. 2, 
p. 147.

51 Bârsănescu Şt., Învăţătorul român şi destinul Neamului. Lecţiuni academice. Iaşi, 1939, p. 183.
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dezvoltarea conştiinţei de origine, limbă, destin. Rolul statului s-a manifestat mai ales 
în susţinerea activităţii de creare a valorilor spirituale şi a propagandei culturale.

O atenţie deosebită s-a acordat acțiunilor de instruire şi educare a maselor. În 
acest context au fost pregătite cadre calificate, create şcoli pentru adulţi, înfiinţate 
asociaţii şi societăţi culturale, biblioteci, muzee, cămine culturale. Era stimulată cre-
aţia artistică şi culegerea folclorului.

Despre politica statului în domeniul artei teatrale a consemnat îndeosebi omul 
de teatru Ion Livescu. În lucrarea ,,Politica culturală”, el sublinia următoarele: 1) la 
conducerea instituţiilor culturale să fie numiţi oameni competenţi în domeniile respec-
tive, să se ia în considerare situaţia obiectivă din regiune; 2) repertoriile teatrale din 
provinciile alipite nu pot fi unificate cu cele din Vechiul Regat, trebuie să se ţină seama 
de gusturile şi exigenţele locale şi să conţină piese din diferite culturi. Din cauza că 
pătura intelectuală este excesiv de restrânsă, trebuie montate mai întâi piese uşoare, 
pentru a atrage publicul la teatru, apoi, după o iniţiere în domeniu, să fie montate şi 
piese mai complicate; 3) să se altoiască gustul teatral al populaţiei rurale. ,,Sufletul 
ţăranului se înviorează când i se joacă, cântă, vorbeşte frumos”52. E cunoscut faptul 
că ceea ce numim astăzi ,,propagandă culturală” a fost în cursul deceniilor o activitate 
a marilor personalităţi. În Basarabia interbelică şi-au adus contribuţia la renaşterea 
naţională figuri proeminente cum ar fi pedagogul şi publicistul român O. Ghibu, omul 
politic I. Mihalachi, sociologul şi filosoful D. Gusti, juristul şi mecenatul basarabean 
V. Stroescu, pedagogul D. Ţoni, istoricul şi omul politic Şt. Ciobanu, omul politic şi 
literatul Pan. Halippa, compozitorul şi pedagogul M. Bârcă, sculptorul şi pictorul A. 
Plămădeală ş. a. Ei şi-au adus contribuţia la înfiinţarea şcolilor şi deschiderea primelor 
biblioteci româneşti la Chişinău, Soroca, Bălţi etc., la înfiinţarea tipografiilor cu carac-
tere latine. Lor le aparţine meritul de a stimula studierea literaturii şi limbii române, 
istoriei neamului românesc, fondării Universităţii Populare din Chişinău, organizarea 
primelor conferinţe, societăţi şi cămine culturale etc.53.

Astfel, Onisifor Ghibu, marele profesor din Ardeal, stabilit în ţinut până la Uni-
re, s-a încadrat activ în lupta pentru renaşterea naţională a poporului român din Ba-
sarabia. El a fost profesor şi director al cursurilor pentru învăţători la Chişinău şi 
Soroca, a stat la temelia înfiinţării Asociaţiei învăţătorilor şi profesorilor moldoveni. 
Împreună cu Pan. Halippa, Şt. Ciobanu ş. a., a participat la întemeierea Universităţii 
Populare din Chişinău. Tot el a contribuit la organizarea primelor biblioteci româ-
neşti la Chişinău, Soroca, Bălţi, a înfiinţat 2 tipografii cu litere latine, gazeta ,,Ardea-
lul” şi ,,România Mare” în 1918.

După Unire, în provincie au fost trimişi în calitate de propagandişti cultura-
li persoane de diferite profesii: medici, învăţători şi profesori, preoţi, oameni de 

52 Livescu I., op. cit., p. 74. A se vedea Noroc L., Unele consideraţii privind politica de stat în domeniul 
culturii Basarabiei în perioada interbelică, op. cit., p. 149.

53 A se vedea Noroc L., Graţii regale în cultura basarabeană. În: ,,Analele ANTIM”, Anuar istoric, 
Chişinău, 2006, nr. 7, p. 86.
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artă54. Lor le aparţine un merit deosebit de mare în organizarea activităţii Uni-
versităţii Populare şi a cursurilor pentru învăţătorii moldoveni, studierea de către 
basarabeni a literaturii şi limbii române, istoriei neamului românesc, la propagarea 
ştiinţelor medicale şi naturale. Profesorii şi învăţătorii trimişi în Basarabia erau 
selectaţi din rândurile celor mai pregătiţi şi ,,cunoscători” ai psihologiei şi ai ne-
voilor ţărăneşti55.

Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor a emis o dispoziţie ,,către învăţătorii din Ro-
mânia, care se găseau în provincia Basarabia”, în care se defineau repere importante 
asupra cărora trebuia să se concentreze activitatea propagandistică, formele şi modul 
de desfăşurare a propagandei culturale naţionale, direcţiile de activitate şi scopurile 
acesteia în rândurile populaţiei: stimularea interesului pentru şcoala şi limba româ-
nească, care se va utiliza pe viitor în centrele de justiţie, administraţie, biserică, şcoli 
şi alte localuri publice; crearea şcolilor, organizarea lecţiilor în centrele lipsite de 
instituţii de învăţământ; susţinerea colegială; îndrumarea metodică a învăţătorilor 
moldoveni din Basarabia; organizarea corurilor, formaţiunilor artistice cu elevi şi să-
teni, manifestări la biserică, la şezători sau alte petreceri, constituirea şi desfăşurarea 
sărbătorilor naţionale cu jocuri, cântece, teatru, cu participarea mai ales a elevilor şi 
învăţătorilor, dezvoltarea sentimentului de mândrie naţională prin studierea trecutu-
lui glorios al ,,moldovenilor”, în special, şi al tuturor românilor, în special56. Limita-
rea strictă a activităţii de propagandă a învăţătorilor şi profesorilor veniţi din Regat la 
domeniul cultural era determinat în primul rând de misiunea pe care o aveau trupele 
române în Basarabia. La aceasta se mai adăuga şi necesitatea de a anihila zvonurile 
despre agenţii români veniţi de peste Prut.

Activitatea învăţătorilor şi profesorilor de peste Prut a lăsat urme adânci în viaţa 
satelor basarabene, contribuind la crearea atmosferei spirituale româneşti, mobili-
zându-i totodată şi pe intelectualii băştinaşi la acţiuni culturale.

Astfel, profesorul D. Ţoni, cu o mare experienţă în domeniul organizării forţelor 
de învățători din România, venind în Basarabia împreună cu colegii săi, a cutrierat în 
lung şi lat localităţile judeţului Bălţi ,,ducând cu sine în satele moldoveneşti iubirea 
şi îmbrăţişarea de frate pentru cei rămaşi un secol sub stăpânirea străină”, făcând 
cunoştinţă cu învăţătorii, ,,cu nevoile imperioase ale populaţiei săteşti, rămasă, prin 
vitregia istorică, în arhaismul sănătos al plăieşilor lui Ştefan”. Mai târziu, fiind în 
fruntea Asociaţiei Generale a învăţătorilor din România, D. Ţoni a militat pentru 
dezvoltarea învăţământului în Basarabia, pentru apărarea drepturilor învăţătorilor. 
Printre realizările obţinute cu concursul lui se enumeră şi înfiinţarea la Tighina a 

54 Agrigoroaiei I., Palade Gh., Basarabia în cadrul României întregite 1918-1940. Chişinău, 1993, p. 92.
55 Palade Gh., Din activitatea intelectualilor, op. cit., p. 87.
56 A.N.I.C., fond Ministerul Instrucţiunii şi Cultelor, inv. 532, dos. 199 (b), f. 185; fond Direcţia 

Generală a Artelor, inv. 652, dos. 6, f. 24.; Palade Gh., Din activitatea intelectualilor, op. cit., p. 
88-89. Noroc Larisa, Unele consideraţii privind politica de stat în domeniul culturii Basarabiei în 
perioada interbelică. În: Analele ANTIM. Anuar istoric, 2001, nr. 2, p. 147; A se vedea şi Noroc L., 
Cultura Basarabiei în perioada interbelică (1918-1940). Chişinău, 2011, p. 6-7.
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Librăriei cooperatiste ,,Propăşirea”, Biblioteca Orăşenească şi editarea revistei şco-
lare ,,Izvor de viaţă”, unica publicaţie românească tipărită din 1924 fără întrerupere. 
Asociaţiei de învăţători din Tighina i-a aparţinut misiunea de a trezi spiritul româ-
nesc în acest oraş rusificat cel mai mult în perioada ocupaţiei ţariste. Prin crearea de 
biblioteci, organizarea de conferinţe, editarea şi răspândirea publicaţiilor periodice, 
asociaţiile de învăţători judeţene au contribuit la afirmarea limbii române, la cu-
noaşterea istoriei neamului, la valorificarea bogăţiei spirituale a poporului român57.

Un alt principiu al politicii culturale a fost direcţionarea artei către origini, către 
adevăratele valori ale culturii româneşti. Această strategie a influenţat atât asupra 
procesului educativ cât şi asupra celui de creaţie şi de propagare a culturii în mase. 
Exemple semnificative de atenţie acordată de stat acestui domeniu atât de important 
pentru reanimarea şi dezvoltarea conştiinţei naţionale a populaţiei basarabene le-au 
reprezentat numeroase întâlniri ale băştinaşilor cu scriitori, artişti plastici, compozi-
tori, dezbaterile iniţiate în diferite ramuri ale creaţiei artistice etc.58

În anii de plămădire a unirii cu România s-a pus temelia procesului de reînnoire 
spirituală a Basarabiei. La realizarea transformărilor naţional-culturale au luat par-
te energiile intelectuale ale tuturor provinciilor româneşti, un rol deosebit revenind 
grupurilor de profesori şi învăţători trimişi în mod organizat de guvernul României 
încă în ajunul Unirii, rândurile acestora lărgindu-se în perioada ce a urmat. Înfăptui-
rea unei misiuni de apostolat, astfel, se poate defini activitatea lor, prin care s-a creat 
cadrul propice pentru dezvoltarea culturii şi învăţământului în Basarabia interbelică, 
parte integrantă a vieţii spirituale româneşti59.

Un element important în promovarea spiritul și culturii românești a fost 
crearea şi activitatea societăţilor culturale. După Unirea Basarabiei cu România efor-
turile autorităţilor de stat au fost orientate la organizarea unei largi activităţi cultu-
rale, urmând să lichideze cât mai repede consecinţele grave ale dominaţiei ţariste. 
După reformele de naţionalizare a învăţământului, de rând cu lărgirea reţelei şcolare 
atât pentru elevi, cât şi pentru adulţi, precum şi a cursurilor pentru lichidarea analfa-
betismului, s-au întreprins acţiuni energice de culturalizare a populaţiei, rolul princi-
pal în realizarea lor revenind departamentelor Ministerului Instrucţiunii Publice, în 
special Casei Şcoalelor. Şcolile de adulţi, bibliotecile şcolare şi populare, căminele 
culturale au beneficiat de îndrumarea şi sprijinul acestor instituţii. Se evidenţiază în 
acest context, mai ales, perioada 1922-1926, când în fruntea Ministerului Instrucţi-
unii s-a aflat Constantin Angelescu, arhitectul principal al sistemului interbelic de 
învăţământ. S-au făcut astfel paşi importanţi pe calea integrării Basarabiei în viaţa 
spirituală românească60.

57 Palade Gh., Din activitatea intelectualilor, op. cit., p. 96.
58 A.N.R.M., Fond 679, inv. 1, d. 6152, f. 152. A se vedea Noroc L., Unele consideraţii privind politica 

de stat în domeniul culturii Basarabiei în perioada interbelică, op. cit., p. 150.
59 Palade Gh., Din acivitatea intelectualilor, op. cit., p. 96-98.
60 A se vedea Palade Gh., Factori de realizare a propagandei culturale, op. cit., p. 8-12.
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Ţinând cont de faptul că marile valori culturale pătrund în universul spiritual al 
maselor nu accidental, ci în mod conştient şi planificat, o direcţie importantă a acti-
vităţii culturale a fost propagarea culturii în mase61.

Un rol important în propaganda culturii în arealul românesc l-au reprezentat 
societăţile culturale, care în Basarabia până la 1918, spre deosebire de alte provincii 
româneşti înstrăinate, au lipsit cu desăvârşire. Pentru a redresa situaţia, în Basarabia 
interbelică a demarat o adevărată ,,ofensivă culturală” care trebuia să pătrundă în 
toate sferele de activitate: socială, economică, politică, culturală. Şi acest deziderat a 
fost realizat, în primul rând, de societăţile culturale62. 

Sistemul de societăţi ce au activat în Basarabia interbelică poate fi împărţit 
con venţional în fundaţii regale, care purtau un caracter guvernamental, şi societăţi 
particulare cu caracter nonguvernamental. Fundaţiile regale se aflau sub patronajul 
persoanelor oficiale şi erau susţinute financiar. Ele activau după un program multe 
aspectual şi îşi desfăşurau acţiunile atât în urbe, cât şi în zonele rurale. Programul 
de activitatea al acestora prevedea acţiuni şcolare şi extraşcolare pentru elevi, orga-
nizarea conferinţelor în cadrul cărora se abordau problemele tineretului, se realizau 
activităţi pentru promovarea valorilor naţionale prin propagarea limbii, literaturii ro-
mâneşti. Printre fundaţiile regale care au activat în provincie s-au remarcat: ,,Regele 
Ferdinand”, ,,Principele Carol”, echipele studenţeşti etc.

Spre deosebire de primele, societăţile particulare aveau un program de activitate 
mai îngust. În funcţie de domeniul de activitate, în Basarabia au activat societăţi cu 
caracter ştiinţific, religios, societăţi ce apărau interesele minorităţilor naţionale şi alte 
grupuri de interese: ,Astra”, ,,Societatea istorico-literară B. P. Haşdeu”, ,,Comisiunea 
Regională pentru ocrotirea monumentelor istorice”, ,,Societatea de Belle-Arte” etc. 
Organizatorii acestor unităţi culturale erau oameni de ştiinţă, scriitori, pictori, muzici-
eni, feţe bisericeşti. Bugetele se completau din taxele anuale ale membrilor societăţilor, 
tipărirea şi vinderea publicațiilor, din donaţii. În unele cazuri societăţile se bucurau de 
ajutoare de la stat63.

Deşi în viaţa culturală a Basarabiei s-au manifestat fundaţii regale şi societăţi 
particulare, este greu de delimitat activitatea acestora din motivul că ele, pentru a-şi 
realiza scopul, practicau activităţi similare: organizau conferinţe, concerte, expoziţii, 
publicau reviste şi buletine. De asemenea, scopul prioritar al majorităţii societăţilor 
era urgentarea procesului de revigorare culturală care se realiza prin alfabetuzarea şi 
luminarea populaţiei, promovarea limbii şi literaturii româneşti, constituirea institu-
țiilor şi organizaţiilor culturale cu ramificaţii în oraşele şi satele Basarabiei, organi-
zarea sărbătorilor naţionale, sporirea numărului elitei naţionale din rândul populaţiei 
româneşti şi ridicarea nivelului de dezvoltare a satelor64.

61 Noroc L., Unele consideraţii privind politica de stat în domeniul culturii Basarabiei în perioada 
interbelică, op. cit., p. 150.

62 Idem, Graţii regale în cultura basarabeană, op. cit., p. 86-87.
63 Ibidem, p. 87.
64 A.N.R.M., Fond 1477, inv. 1, d. 49, f. 69. A se vedea Noroc L., Graţii regale în cultura basarabeană, 

op. cit., p. 87.
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Una din primele societăţi culturale create în Basarabia a fost Societatea istori-
co-literară ,,B. P. Haşdeu”. Fondată imediat după 1918, graţie obiectivelor propuse 
şi performanţelor atinse pe parcursul anilor de activitate, Societatea a jucat un rol 
important în viaţa culturală a Basarabiei. Ea a fost înfiinţată, la 25 martie (7 aprilie) 
1918, prin strădaniile marilor cărturari români Iu. Frăţimanu, I. Nistor, P. Haneş, D. 
Munteanu-Râmnic care au întocmit statutul Societăţii65.

Conform statutului, scopurile Societăţii erau: a) colectarea de materiale istorice 
şi literare cu privire la trecutul Basarabiei, la limba şi literatura populaţiei băştinaşe; 
b) deschiderea unei arhive şi a unui muzeu naţional; c) studierea istoriei, limbii şi 
literaturii române din Basarabia, sub toate raporturile şi aspectele ei; d) editarea unui 
buletin al Societăţii, încurajarea şi sprijinirea unor publicaţii cu privire la istoria 
şi cultura basarabeană etc.66 Aceste scopuri au fost lumina călăuzitoare pentru toţi 
membrii societăţii în activitatea lor. 

Organizatorul şi însufleţitorul Societăţii istorico-literare a fost eruditul profe-
sor Iu. Frăţimanu. Societatea cuprindea membri activi, onorari, donatori şi spri-
jinitori. Membri activi erau cărturarii care aveau interesul de a aduna, păstra şi 
studia totul ce priveşte istoria, limba şi literatura română din Basarabia. Cei care se 
distingeau în mod deosebit în domeniul istoriei şi literaturii române sau îşi câştigau 
merite distinse pentru propăşirea ştiinţei şi culturii româneşti erau aleşi membri 
onoraţi ai Societăţii. Societatea aprecia înalt şi persoanele care dăruiau anumite 
sume băneşti, documente istorice şi literare de mare preţ, dobândind astfel calita-
tea de membri donatori67. Luând în considerare activitatea desfăşurată (publicaţii, 
fondarea unui muzeu, sprijinirea măsurilor cultural-ştiinţifice, inaugurarea Uni-
versităţii Populare), numărul de membri donatori care au contribuit la realizarea 
acestor acţiuni a fost destul de mare.

Aşadar, Societatea Istorico-Literară ,,B. P. Haşdeu” a desfăşurat acţiuni cultu-
ral-ştiinţifice prin susţinerea Universităţii Populare din Chişinău, colectarea de do-
cumente şi cărţi rare, editarea unor publicaţii, precum şi prin alte acţiuni care arată 
jertfa de sine şi patriotismul distinşilor înaintaşi basarabeni68. În această acţiune po-
pulară de contribuţie la îndrumarea şi formarea tineretului şi de luminare a maselor, 
trebuia un regulator care să organizeze şi să îndrumeze. O mişcare aşa de puternică şi 
cu un rol aşa de însemnat nu putea trece neobservată din partea statului, care apreci-
ind la justa ei valoare acţiunea acestor societăţi şi cu impulsul instituţiei monarhice, 
a căutat să le dea o fiinţă legală şi o organizare cât mai temeinică. În 1922 au fost 
adoptate Statutul şi Legea Fundaţiei Culturale Regale ,,Principele Carol”69.

65 A.N.R.M., F. 171, inv. 2, d. 3367, f. 2.
66 Ibidem, f. 3.
67 Ibidem, f. 3-6.
68 A se vedea: Chiciuc L., Societatea istorico-literară Bogdan Petriceicu Hasdeu. În: ,,Cugetul”, 1999, 

nr. 4, p. 13-15.
69 Grosu V., Căminul cultural ,,Ştefan Ciobanu” din com. Talmaz, jud. Tighina-parte integrantă a 

Fundaţiei Culturale Regale. În: ,,Destin Românesc”, Chişinău, 1999, nr. 3, p. 86-87.
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Funcţia de preşedinte general o exercita D. Gusti. În provincii filialele societăţii 
aveau conducătorii săi. Munca de culturalizare a maselor populare, sub îndrumarea 
Fundaţiei Culturale Regale, a fost organizată în toate satele basarabene începând cu 
anul 1934. Regionala basarabeană a fost condusă iniţial de episcopul Ismailului şi 
Cetăţii Albe E. Dionisie, după care în 1935, a fost numit N. Donici, savant, astronom 
cu renume mondial. În componenţa comitetului de conducere intrau 50 de persoane, 
printre care profesorii T. G. Bulat, L. I. Boga, Em. Gane.

Una din preocupările de bază ale fundaţiei ,,Principele Carol” era crearea că-
minelor culturale dotate cu biblioteci. Pentru a contribui la procesul de iluminare a 
maselor se organizau cursuri serale în cadrul cărora se citea şi se discuta literatura cu 
conţinut economic şi cultural70.

O altă orientare a fundaţiei era organizarea şcolilor superioare ţărăneşti de doi 
ani de studii şi ale cursurilor ţărăneşti de două-trei săptămâni. Scopul cursurilor era 
de a crea o orientare temeinică a gospodăriilor în viaţa socială şi cea culturală (în-
văţarea scrisului, cititului, precum şi îmbogăţirea cunoştinţelor cu caracter agricol, 
zootehnic etc.), de asemenea, formarea viitorilor conducători de cămine culturale71.

De asemenea, sub patronajul fundaţiei ,,Principelui Caro”l, a fost societatea 
Cercetăşia. Prin intermediul activităţii acestei societăţi se realiza opera de educaţie 
patriotică, culturală şi religioasă a tineretului; de apărare a valorilor naţional-creşti-
ne, limbă, istorie; de contribuţie la prosperarea neamului, de acordare a sprijinului 
în crearea satului model înzestrat cu primărie, biserică, şcoală, muzeu, cantină, că-
min cultural, teren sportiv72. De asemenea, societatea încerca să asigure o pregătire 
profesională tinerilor într-un domeniu preferenţial, acordându-le insigne şi brevete 
de specialitate73. Tinerii erau antrenaţi în manifestările artistice cu caracter naţional, 
unde se cultiva măiestria de dans şi interpretarea muzicală. În scopul educaţiei civice 
se organizau excursii în regiuni pitoreşti cu scopul de a-i familiariza cu plaiul, monu-
mentele de artă şi cultură, se organizau patrule verzi, competiţii sportive, expoziţii, 
concursuri de artă populară. Astfel, în anul 1931 la Chişinău, a fost deschis un muzeu 
cu obiecte preistorice74.

În rol relevant în procesele de modernizare a vieții spirituale și culturale a popu-
lației românești din Basarabia a avut activitatea căminelor culturale. De la începutul 
anilor’20, Casa Şcoalelor a acordat o atenţie sporită şi înfiinţării căminelor culturale, 
menite să contribuie la răspândirea valorilor culturii naţionale, afirmarea normelor 
morale şi etice, la consolidarea credinţei ortodoxe în rândurile populaţiei.

Căminul Cultural este expresia instinctivă pe care societatea de după război a 
creat-o în vederea formării omului, aşa după cum îl cereau noile condiţii sociale şi 

70 A se vedea Noroc L., Graţii regale în cultura basarabeană, op. cit., p. 88
71 Ibidem.
72 A.N.R.M. Fond 339, inv. 1, d. 2387, f. 65. A se vedea Noroc L. Graţii regale în cultura basarabeană, 

op. cit. p. 90.
73 A.N.R.M. Fond 679, inv. 1, d. 262, f. 59.
74 A se vedea Noroc L., Graţii regale în cultura basarabeană, op. cit., p. 90.



671

naţionale. Faptul că la început aceste cămine erau opera iniţiativei particulare, ca 
şi apariţia lor simultană în tot cuprinsul ţării, demonstrează suficient că ele cores-
pundeau unei necesităţi. ,,Căminul Cultural-scrie B. Iordan-este Casa satului, sub 
acoperişul căreia toate tendinţele satului sunt armonizate şi toate puterile lui de viaţă 
canalizate spre ridicarea lui fizică şi morală. Alături de contribuţia bisericii şi de 
aportul generos al şcolii, Căminul Cultural, într-o sinteză din ce în ce mai cuprinză-
toare, este chemat să fructifice toate potenţele etnice, acţionând divers asupra tuturor 
sătenilor. Căminul Cultural are rostul de a aduna laolaltă obştea, ca prin ea, satul să 
se trezească din starea de lâncezeală în care se afla”75.

Unul din primele cămine culturale în Basarabia s-a înfiinţat în comuna Se-
lemet, jud. Tighina, la 28.04.1920, iniţiator fiind sublocotenentul Georgescu I. 
Marin, adjutantul garnizoanei locale a regimentului 15 obuziere, dislocat în sat. 
Pentru a-i convinge pe săteni de importanţa unei activităţi culturale organizate, 
el a ţinut în faţa corpului didactic, preoţilor şi autorităţilor locale o conferinţă in-
titulată ,,Căminul cultural”. A fost lansat şi un apel ,,Către oamenii de frunte ai 
satului”, în care se menţiona: ,,O sfântă datorie, ceea de a educa şi lumina mintea 
ţăranului nostru, ne îndeamnă să dăm naştere în acest sat unui cămin cultural”76. În 
corespundere cu ,,îndrumările şi instrucţiunile” privind căminele culturale, s-a ales 
comitetul de conducere al noului aşezământ şi s-a elaborat statutul respectiv. Se 
specifica că ,,scopul acestui cămin e să îndrumăm poporul pe căile de muncă şi de 
propăşire, să facă educaţie creştinească, să-l cultive în spiritul creştinismului şi să-
şi întreţină conştiinţa de neam prin puterea culturii naţionale”77. Căile şi mijloacele 
de realizare a obiectivelor propuse erau astfel determinate: întemeierea unui mu-
zeu ,,care va fi icoana vieţii sufleteşti din toate vremurile a acestei comune”, înfii-
nţarea unei biblioteci, organizarea şezătorilor culturale, a serbărilor cu conferinţe, 
cântece, jocuri, teatru, cinematograf, ţinerea unor predici religioase, întemeierea 
unui cor cultural. Căminul urma să renască ,,Hora,...pentru că în ea trăieşte limba, 
gluma, poezia, sufletul nostru”. De asemenea, căminul îşi asuma răspunderea de a 
colecta pentru vânzare sătenilor cărţi populare, de a organiza expediţii şi excursii 
culturale78. Printre primele acţiuni după inaugurare a fost înfiinţarea unei şcoli 
de adulţi cu 43 de elevi pentru a-i învăţa ,,să scrie şi să citească”. În acest scop 
era utilizată şi Biblioteca populară ,,General Al. Mărgineanu”, fondată de unitatea 
militară respectivă. Eforturile au fost orientate şi la desfăşurarea propagandei în 
scopul înfiinţării unor cămine culturale în satele vecine79.

75 Iordan B., Cartea cercurilor culturale. Bucureşti, 1939, p. 73-74. A se vedea Grosu V., Căminul 
cultural ,,Ştefan Ciobanu” din com. Talmaz, jud. Tighina-parte integrantă a Fundaţiei Culturale 
Regale. În: ,,Destin Românesc”, Chişinău, 1999, nr. 3, p. 85.

76 Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Casa Şcoalelor, d. 334/1920, f. 37.
77 Ibidem, f. 9.
78 Ibidem, f. 10.
79 Ibidem, f. 33-34.
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În anii următori, cu participarea inspectorilor activităţii extraşcolare şi a corpu-
lui didactic, s-au înfiinţat cămine culturale în numeroase localităţi ale Basarabiei. 

Procesul de organizare a căminelor culturale era dirijat de către departamen-
tele Ministerului Instrucţiunii, în care scop erau elaborate instrucţiuni metodice 
speciale. Era extinsă, de fapt, experienţa acumulată în acest domeniu în Vechiul 
Regat în perioada antebelică, când înfiinţarea căminelor a cunoscut un avânt ce 
cuprinsese toate judeţele80.

Fiecare cămin trebuia să se conducă de prevederile regulamentului publicat în 
,,Monitorul Oficial”, nr. 164 din 23.10.1923 şi de instrucţiunile care le primea de la 
fundaţiile culturale. Instituţiile respective lucrau în trei direcţii: pentru ,,intelect”, 
pentru ,,popor” şi pentru ,,copii”. Toate căminele trebuiau să dispună de biblioteci, 
muzeu istoric care avea scopul să ,,adăpostească tradiţiile strămoşeşti, arta şi isto-
ria poporului”. De asemenea, trebuia să existe baie pentru cultura sănătăţii, birou 
de asistenţă generală, sală de serbări. Conducătorii localurilor de cultură puteau fi: 
profesori, medici, preoţi, notari, dar şi agronomi, agenţi silvici. Ei aveau ca sarcină 
organizarea şezătorilor la care să se valorifice trecutul istoric, artistic al poporului 
român; organizarea reprezentaţiilor teatrale, a protecțiilor cinematografice, expoziţi-
ilor de lucrări casnice, de păsări, animale, etc., răspândirea cărţilor şi ziarelor. Două 
procente din venitul căminelor trebuiau vărsate în fondul bibliotecilor81.

În cadrul adunărilor de înfiinţare a căminelor culturale, în conformitate cu sta-
tutul pentru funcţionarea căminelor culturale elaborat de Fundaţia culturală regală 
,,Principele Carol”, era ales Preşedintele, Sfatul şi Biroul Sfatului căminului, de-
semnaţi cenzorii şi se aproba bugetul instituţiei pentru anul de activitate82. Căminele 
erau înregistrate la sediul central al Fundaţiei din Bucureşti, unde li se distribuiau şi 
un întreg set de buclete, broşuri şi reviste (,,Îndrumătorul muncii culturale la sate”, 
,,Cartea echipelor”, ,,Călăuza crescătorilor de animale” ş. a.) pentru a fi ,,...cetite 
în şedinţele Sfatului căminului şi explicate la şezătorile şi serbările căminului, ca 
întreaga populaţie să cunoască munca de ridicare a satului prin căminul cultural”83.

O iniţiativă deosebită au manifestat locuitorii comunei Nisporeni, care în aprilie 
1925, au întemeiat un cămin pentru cultura poporului, definind astfel scopul urmărit: 
,,Vom aduna aici tot ce poartă pecetea sufletului românesc, cât şi lucruri care vred-
niceşte şi înalţă un popor”84. Căminul cultural din Nisporeni, iniţial cu numele ,,În-
văţătorul D. Baltaga”, a înregistrat în a doua jumătate a deceniului al treilea realizări 

80 A se vedea Palade Gh., Factori de realizare a propagandei culturale în Basarabia, op. cit., p. 11-12.
81 Noroc L., Unele consideraţii privind politica de stat în domeniul culturii Basarabiei în perioada 

interbelică, op. cit., p. 150-151.
82 A se vedea: Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, Fond. ,,Fundaţii culturale regale”, dos. 

2209, f. 2-10.
83 Ibidem. A se vedea Popovschi V., Reflecţii cu privire la activitatea unor cămine culturale din 

Basarabia la sfârşitul perioadei interbelice şi în anii războiului. În: ,,Revista de Istorie a Moldovei”, 
Chişinău, 2006, nr. 1-2, p. 55.

84 Arhivele Naţionale Bucureşti, fond Fundaţiile Culturale Regale-Cămine, d. 2271/1924-1944, f. 1.
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deosebite, devenind Casa Naţională, renumită în toată Ţara. Activitatea se desfăşura 
sub egida Fundaţiei Culturale Regale ,,Principele Carol”85.

În unele localităţi, fondarea căminelor culturale a fost anticipată de crearea cer-
curilor culturale. Astfel, în judeţul Tighina munca în afară de şcoală se înfăptuia prin 
activitatea cercurilor culturale. Cercul cultural ,,Lumina”, fondat la 27 octombrie 
1929, cuprindea şcolile din Talmaza, Leontina, Ciobruciu. În cadrul şedinţelor se ţi-
neau conferinţe, se făceau recitări, se organizau coruri, se interpretau dansuri popula-
re. Şedinţele aveau loc o dată în lună. Subiectele conferinţelor, care se ţineau de către 
revizori şi subrevizori şcolari ca şi conducătorii centrelor de control didactic, erau 
din domeniul istoriei neamului, a educaţiei morale, a agriculturii, a învăţământului 
civic şi a nevoilor reclamate de şcoală. Medicii, judecătorii, agronomii, avocaţii etc. 
ţineau conferinţe numai în limitele specialităţii lor şi potrivit necesităţilor locale86.

Potrivit programului, lucrul în cămine se înfăptuia pe cercuri, care activau în 
direcţiile: combaterea secţiilor religioase, a alcoolismului, înfiinţarea cooperativelor, 
a cantinelor pentru elevii săraci, a farmaciilor săteşti, grija de higiena casei ţărăneşti, 
de înfrumuseţarea satului etc.87.

Un exemplu concludent în acest sens, îl constituie activitatea Căminului Cul-
tural ,,Ştefan Ciobanu” din Talmaza, jud. Tighina, fondat pe baza cercului cultural 
al ,Astrei”, în 1935, şi afiliat ulterior Fundaţiei Culturale ,,Principele Carol”. Acti-
vitatea Căminului consta în: serbări culturale populare gratuite, spectacole teatrale, 
conferinţe, jocuri, loterii etc.; dezvoltarea gustului cititului printre absolvenţii şcolii 
şi săteni, prin şezători la şcoală, cumpărarea cărţilor şi răspândirea lor în sat, înfii-
nţarea unei biblioteci a căminului88 La iniţiativa membrilor căminului se înfiinţează 
o ,,Cooperativă agricolă”, a fost pus începutul plantării grădinii publice din jurul 
bisericii pe o suprafaţă de 1 ha. Lucrul s-a realizat cu ajutorul elevilor. Cheltuielile 
au fost suportate de căminul cultural şi autorităţile comunei89. Activitatea Căminului 
se desfăşura pe secţii: secţia medicină, secţia pentru cultura muncii, secţia pentru 
cultura minţii. Căminul dispunea de o bibliotecă cu 1678 volume şi 27 de reviste. 
Exista şi un aparat de radio. De asemenea, mai activau subsecţia bunelor gospodine, 
subsecţia edilitară care a realizat reparaţii de drumuri şi podeţe; subsecţia muzicală 
în cadrul căreia activa un cor din 28 corişti pe patru voci mixte; subsecţia şezătorilor 
şi serbătorilor, subsecţia cooperatistă, subsecţia religioasă, sfatul de împăciuire, care 
trebuia să rezolve diferite conflicte apărute între săteni. Activiştii căminului marcau 
sărbătorile religioase şi naţionale, organizau conferinţe, colectau bani pentru diverse 
scopuri comunale, adunau produse alimentare, îmbrăcăminte pentru cei nevoiaşi. 

85 Ibidem, f. 1-2. A se vedea Palade Gh., Factori de realizare a propagandei culturale în Basarabia, op. 
cit., p. 11.

86 Grosu V., Căminul cultural ,,Ştefan Ciobanu” din com. Talmaz, jud. Tighina, op. cit., p. 89.
87 Ibidem.
88 Arhivele Naţionale Bucureşti, Fundaţia Culturală Regală, dos. 3750. Căminul Cultural ,,Ştefan 

Ciobanu”, com. Talmaza, jud. Tighina, p. 4.
89 ,,Cuvânt Moldovenesc”, nr. 51, 15 decembrie 1935, p. 3.
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Căminul dispunea de un buget propriu care se acumula din cotizaţii, din activităţile 
cu plată (şezători, jocuri), donaţii şi ajutoare, subvenţii, veniturile cooperativei că-
minului etc.90.

Astfel, concepute şi create ca instituţii autonome, căminele culturale puteau 
funcţiona normal numai în condiţiile când acestea ar fi stăpânit o avere proprie pe 
care să o administreze şi să aibă un profit material. În acest scop, unele cămine luau 
în arendă pământ, câte o carieră de piatră, altele aveau cooperative sau alte surse 
de venituri91.

Munca de culturalizare a maselor populare prin intermediul căminele culturale, 
afiliate ,,Astrei” basarabene sau ,,Fundaţiei Culturale Regale Principele Carol” cu 
susţinerea Casei Școlilor şi Culturii Poporului, în perioada interbelică, a fost organi-
zată în majoritatea satelor basarabene. 

Promotoarea acestor activităţi era intelectualitatea sătească, susţinută de şcoală, 
biserică, primărie etc.92.

Astfel, conform informaţiilor din Monografiile judeţelor din Basarabia, cu refe-
rinţă la anul 1935, în ţinut sub auspiciile ,,Fundaţiei Culturale Regale Principele Ca-
rol” activau 524 cămine culturale, iar Casa Şcoalelor şi Culturii Popoarelor întreţi-
nea, în acelaşi timp, 981 cămine culturale. În fiecare centru judeţean, pe lângă unul 
sau mai multe cămine orăşeneşti, activa şi câte un cămin judeţean, care coordona 
activitatea căminelor din raza judeţelor, iar la Chişinău activa şi un cămin regional93.

Diversele secţii (,,Cultura muncii”, ,,Cultura sufletului, minţii şi a conştiinţei 
naţionale” ,,Cultura sănătăţii”etc.), care din punct de vedere structural funcţionau 
în cadrul fiecărui cămin cultural, încercau să utilizeze în activitatea lor cele mai 
interesante şi originale forme şi metode în obţinerea unor rezultate cât mai bune la 
capitolul educaţie cultural-spirituală şi naţională a oamenilor.

Una dintre cele mai efective forme de activitate a căminelor culturale din ţinut, 
de altfel, ca şi din alte zone ale României, a constituit-o organizarea anuală de cursuri 
ţărăneşti, menite să contribuie, în cel mai direct mod, la culturalizarea sătenilor, la 
schimbarea mentalităţii lor şi transformarea lor în adevăraţi cetăţeni şi gospodari.

Cu durată diferită, de câteva săptămâni sau chiar luni, aceste cursuri se organi-
zau, de obicei iarna, când locuitorii satelor nu erau antrenaţi în muncile de câmp. În 
cadrul lor se ţineau atât prelegeri teoretice, cât şi practice, nu numai pe teme de agri-
cultură, dar şi de istorie, de geografie, de medicină, de ştiinţe ale vieţii, de educaţie 
moral-religioasă şi cetăţenească, de apărare pasivă etc. În faţa ascultătorilor erau 

90 A.N.B., Fundaţia Culturală Regală, dos. 3750. Căminul Cultural ,,Ştefan Ciobanu”, com. Talmaza, 
jud. Tighina, p. 136-146. A se vedea Grosu V., Căminul cultural ,,Ştefan Ciobanu” din com. Talmaz, 
jud. Tighina, op. cit., p. 91-95.

91 Botezatu Gr., Campania monografică de la Popeştii de Sus-judeţul Soroca. În: ,,Destin Românesc”, 
Chişinău, 2001, nr. 3, p. 103-104.

92 Grosu V., op. cit., p. 90.
93 A se vedea Agrigoroaiei I., Palade Gh., Basarabia în cadrul României întregite 1918-1940. Chişinău, 

1993, p. 118, 129, 143, 155, 168, 183, 195, 207, 220.
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invitaţi învăţători, preoţi, agronomi, jurişti, medici umani şi veterinari, funcţionari 
publici, militari etc.94.

Din 101 cursuri organizate în 1938 de căminele culturale pe întreaga Românie, 
60 reveneau căminelor culturale din judeţele Basarabiei95.

Conform unor date incomplete, doar în anii 1938-1939, cursurile ţărăneşti orga-
nizate de căminele culturale din cele nouă judeţe ale Basarabiei au fost frecventate 
de circa 13.195 de săteni, cărora li s-au ţinut peste 3.557 de prelegeri teoretice şi 
practice96 de către 1782 de învăţători, preoţi, agronomi, medici etc.97.Celor mai dis-
ciplinaţi şi strălucitori ţărani, care frecventau cursurile, li se acordau diverse premii, 
inclusiv şi câte un plug de arat pământul, din partea regelui României98.

Astfel, la 23 februarie 1939, ziarul ,,Timpul” informa precum că, Serviciul so-
cial din judeţul Tighina a primit din partea M. S. Regele Carol II, prin Fundaţia 
Regală, 26 de pluguri pentru a fi distribuite sătenilor meritoşi din judeţ, conform 
indicaţiilor date de către căminele culturale din 26 comune99.

Fireşte, afară de cursuri ţărăneşti, căminele respective mai organizau în folosul 
oamenilor şezători, serbări, clăci, excursii, alte numeroase manifestări culturale, căci 
activitatea lor era extrem de variată.

Concludentă în acest context este activitatea căminului cultural ,,Regina Maria” 
din localitatea Bahmut, jud. Lăpuşna, organizat la 28 august 1938100.

Graţie eforturilor depuse de membrii instituţiei, prin intermediul celor trei secţii 
(,,Cultura sănătăţii”, ,,Cultura muncii”, ,,Cultura sufletului, minţii şi a conştiinţei 
naţionale”), a fost deschisă o cantină în localul şcolii, la care zilnic luau masa 15 
elevi din familiile cele mai nevoiaşe; în cadrul ,,săptămânilor igienei”, au fost luate 
la evidenţă toate fântânile din sat şi întreprinse măsuri ca locuitorii satului să-şi vă-
ruiască casele de câteva ori pe an; au fost organizate noi cursuri ţărăneşti, precum 
şi şezători în cadrul cărora s-au confecţionat mănuşi, ciorapi şi alte articole din lână 
pentru soldaţi; a fost reparată biserica, ridicată o troiţă, amenajat un ,,Colţişor al eroi-
lor” şi luată sub protecţie familia unei văduve, acordându-se ajutor din mijloacele 
căminului cultural; au fost organizate cursuri de lichidare a analfabetismului printre 
locuitorii satului; au fost organizate trei ,,serbări câmpeneşti” şi depuse eforturi pen-

94 Cursurile şi şcolile ţărăneşti (bărbaţi şi femei) organizate de Fundaţie (1 octombrie 1938-1 mai 1939). 
Rezultate. Bucureşti, Fundaţia culturală regală ,,Principele Carol”, 1939, p. 449-450; Popovschi V., 
Reflecţii cu privire la activitatea unor cămine culturale din Basarabia, op. cit., p. 55.

95 Botezatu Gr., Echipele studenţeşti conduse de prof. D. Gusti. În: ,,Destin Românesc”, Chişinău, 
1997, nr. 2, p. 68.

96 A se vedea: Cursurile şi şcolile ţărăneşti (bărbaţi şi femei) organizate de Fundaţie (1 octombrie 1938-1 
mai 1939). Rezultate. Bucureşti, Fundaţia culturală regală ,,Principele Carol”, 1939, p. 449-450.

97 Ibidem, p. 453-454.
98 Ibidem, p. 159, 243, 264, 390; Popovschi V., Reflecţii cu privire la activitatea unor cămine culturale 

din Basarabia, op. cit., p. 55.
99 ,,Timpul”, 23 februarie 1939; Grosu V., op. cit., p. 94.
100 A se vedea Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, Fond. ,,Fundaţii culturale regale”, dos. 

2209, f. 2-10; Popovschi V., op. cit., 55.
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tru a spori fondul bibliotecii din sat; din mijloacele băneşti ale căminului cultural 
s-a efectuat abonarea unor săteni la ziarele ,,Raza” şi ,,Cuvânt Moldovenesc”. Din 
iniţiativa membrilor căminului s-au desfăşurat şi alte acţiuni interesante, inclusiv 
numeroase hore, şezători, jocuri sportive etc.101.

Căminul cultural ,,Răutul” din comuna Floreşti, judeţul Soroca, fondat în 1938, 
s-a evidenţiat prin organizarea cursurilor ţărăneşti desfăşurate în perioada 15 ianua-
rie-19 februarie 1939, la care s-au înscris 104 persoane (bărbaţi şi femei). Cursurile 
au fost deschise printr-un serviciu religios şi au continuat în fiecare săptămână lu-
nea, marţea şi duminică cu un număr de 3 conferinţe pe zi. În cadrul cursurilor se 
organizau programe distractive, discuţii, citiri moralizatoare sau informaţii din ziare. 
Închiderea cursurilor s-a făcut printr-o serbare, iar cei mai activi participanţi au fost 
premiaţi. Prin acordarea premiilor se urmărea stimularea interesului sătenilor pentru 
cursuri. Tot la sfârşitul cursurilor gospodarii au fost chestionaţi asupra celor auzite 
în cadrul conferinţelor102.

Concomitent, se organizau şi alte acţiuni importante. Astfel, în iarna anului 
1939, în timpul desfăşurării cursurilor ţărăneşti în gospodăriile a trei locuitori din 
comună au fost construite platforme de gunoi, sub conducerea inginerului agro-
nom regional, în atelierul şcolii au fost confecţionate câteva costume naţionale 
pentru necesităţile căminului, iar în grădina ei s-au construit răsadniţe pentru zar-
zavaturi. De asemenea, a fost renovată scena căminului cultural. La şezători, cu 
ajutorul străjerilor s-au confecţionat mănuşi, ciorapi, şervete pentru soldaţi. Co-
mitetul de ajutorare, creat de căminul cultural ,,Răutul”, în 1940, ,,de sărbătorile 
Crăciunului” din fondurile colectate de cămin, familiilor nevoiaşe li s-au acordat 
ajutoare atât în natură (porumb, grâu, secară), cât şi în bani, iar copiilor săraci de 
la cele trei şcoli primare din satele comunei li s-a repartizat îmbrăcăminte în sumă 
de 8400 lei. Apreciind această activitate, la 19 ianuarie 1940, Direcţia generală a 
căminelor culturale regale ,,Principele Carol” de la Bucureşti, a expediat pe adresa 
căminului cultural ,,Răutul” din comuna Floreşti, judeţul Soroca o scrisoare cu 
următorul conţinut: ,,Vă aducem cele mai calde mulţumiri pentru felul cum aţi 
înțeleasă organizaţi serbarea datinilor, precum şi pentru toate ajutoarele date celor 
lipsiţi de mijloace. Cu urări de sănătate şi spor la muncă”. De remarcat că, perio-
dic, membrii căminului, cu propriile forţe mai organizau în localitate concerte fol-
clorice, spectacole teatrale şi competiţii sportive103.

Activitatea cultural-educativă din perioada respectivă nu se reducea doar la aspec-
tul oarecum cantitativ, de răspândire a culturii în rândurile maselor populare. Acestea 
reprezentau, concomitent, un factor creator al culturii. Din această cauză populaţia 

101 A se vedea Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, Fond. ,,Fundaţii culturale regale”, dosar. 
2209, f. 15-16.

102 Ibidem, dosar 3370, f. 2-4; Cursurile şi şcolile ţărăneşti, op. cit., p. 173-174.
103 A se vedea: Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, Fond ,,Fundaţiile culturale regale”, dosar 

3370, f. 6; Popovschi V., op. cit., p. 56-57.
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era atrasă în activitatea căminelor culturale săteşti, judeţene, era stimulată activitatea 
socie tăţilor artistice de amatori, în cadrul cărora participanţii aveau posibilitatea să 
înveţe, să se iniţieze în domeniul culturii artistice şi chiar să se afirme ca talente104.

Astfel, o preocupare importantă a societăţii ,,Principele Carol” o constituia dez-
voltarea activităţii artistice de amatori, mai ales, la sate. Cu acest prilej se organizau 
concursuri corale locale şi naţionale, stimulându-se lucrările inedite. La unul din 
congresele căminelor culturale, organizate la nivel naţional, la 7 iunie 1938, a avut 
loc concursul de coruri din diferite provincii ale ţării. Cele mai numeroase coruri 
s-au dovedit a fi cele din Basarabia, care s-au ales cu premii şi menţiuni pentru 
interpretare şi repertoriul muzical. Pentru cei mai sârguincioşi şi activi membri ai 
formaţiunilor artistice au fost organizate excursii prin România105.

Un rol important în redeşteptarea satelor şi crearea instituţiilor culturale l-au 
avut echipele monografice şi studenţeşti în deşteptarea culturală a satelor, create în 
anul 1925 de către D. Gusti, directorul Institutului Social Român sub auspiciile Fun-
daţiei Regale ,,Principele Carol”. Obiectivul de bază al acestor echipe îl constituia 
studierea localităţilor regatului în toată complexitatea lor. După cum menţiona D. 
Gusti, ,,studiile sociologice ne învaţă să descoperim şi să înţelegem adevărul că satul 
este sanctuarul unde s-a refugiat şi se păstrează manifestarea de viaţă a poporului 
românesc, că satul cuprinde o enciclopedie a vieţii”106.

Metoda de cercetare numită de D. Gusti cea a monografiei sociologice se ca-
racteriza prin cercetarea directă a unităţilor sociale privite analitic din toate punctele 
de vedere (cadre şi manifestări) şi sintetic, în condiţionarea lor reciprocă. Caracterul 
complex al investigaţiilor avea drept scop, în primul rând, cunoaşterea obiectivă a 
realităţilor vieţii sociale107.

În opinia lui D. Gusti, o campanie monografică presupune nouă echipe cu ur-
mătoarea compunere schematică: echipa cosmologică, biologică, istorică, psiholo-
gică, economică, spirituală, etico-juridică, politico-administrativă, de unităţi, relaţii 
şi procese sociale.

Membrii secţiilor monografice erau colaboratori, studenţi ai Institutului Social 
Român specializaţi în domeniile: istorie, folclor, medicină, muzicologie, sociologie, 
demografie, antropologie, arte plastice, arhitectură, ştiinţe juridice, economie, psiho-
logie etc.108 Ei sondau starea biologică, materială şi spirituală a satului, au început 
cercetarea monografică a satelor şi au inaugurat ,,Biblioteca echipelor”, aprovizio-
nând cu literatură satele şi organizând cursuri pentru conducătorii bibliotecilor109.

104 Negru N., Bibliotecile Basarabiei şi conştiinţa de comunitate, op. cit., p. 12.; Noroc L., Unele consideraţii 
privind politica de stat în domeniul culturii Basarabiei în perioada interbelică, op. cit., p. 151.

105 Noroc L., Graţii regale în cultura basarabeană, op. cit., p. 88.
106 Gusti D., Opere. Vol. I. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968, p. 471.
107 Botezatu Gr., Cercetările etno-sociologice ale lui Dimitrie Gusti în Basarabia. În: ,,Destin 

Românesc”, Chişinău, 1995, nr. 2, p. 64.
108 Noroc L., Graţii regale în cultura basarabeană, op. cit., p. 89.
109 Idem, Unele consideraţii privind politica de stat în domeniul culturii Basarabiei în perioada 

interbelică, op. cit., p. 151.
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În perioada anilor ’20-’30 au activat în Basarabia mai multe echipe de cercetare 
monografică a satelor. Grupe de savanţi din diferite domenii cercetau în plan multidisci-
plinar satele, rezultatele expunându-le în cadrul conferinţelor publice şi lucrări de sinteză.

În lunile iulie-august 1931, o echipă de 55 monografişti, condusă de academi-
cianul D. Gusti, a cercetat în aspect multidisciplinar s. Cornova, judeţul Orhei110. Din 
1934 au început să activeze şi echipe studenţeşti care urmăreau ,,în mod experimen-
tal crearea unei doctrine şi a unei tehnici de muncă culturală la sate”. Caracterizând 
rezultatele campaniilor de lucru ale echipelor studenţeşti, D. Gusti scria în 1937, că 
ele prezintă ,,o operă de pedagogie socială la sate”. Scopul era să ajungă la o trezire a 
puterilor vii ale satului şi la o organizare a lor, pe care o vedeau culminând cu Cămi-
nul Cultural sătesc. Tineretul trebuia să-şi închine viaţa şi idealurile pentru aspectele 
culturii săteşti, a sănătăţii, a muncii, a sufletului sau a minţii111.

Echipele se completau din specialişti de diferite profesii. Fiecare grup stude-
nţesc era alcătuit din cel puţin din câte un medic, agronom, tehnician, veterinar, 
teolog, sociolog, conducător artistic, profesor, jurist ş.a. Echipele studenţeşti lucrau 
câte trei luni de zile pe an. Dintre 47 echipe trimise în ţară în anul 1936-6 au lucrat în 
Basarabia. ,,Mândria cea mai mare a echipelor studenţeşti, scrie D. Gusti, este aceea 
de a fi putut lăsa, în fiecare sat unde au lucrat, o mână de oameni pregătiţi şi strânşi 
în Cămine Culturale, care vor duce mai departe munca începută”112.

În ansamblu, munca culturală la sate prevedea: sănătatea (igiena satului şi a 
sătenilor, cultura fizică), munca (viaţa economică regională, femeia în gospodărie, 
viaţa cooperatistă), sufletul (viaţa moral-religioasă şi artistică) şi mintea (răspândirea 
cărţii prin biblioteci, şezători, muzeu, teatru, radio ş. a.).

Astfel, echipele studenţeşti se preocupau de curăţarea bălţilor, construirea şi 
asanarea fântânilor, organizarea şedinţelor de educaţie sanitară. În domeniul învăţă-
mântului se instituiau şcoli în care se efectuau cursurile de pregătire a conducătorilor 
pentru căminele culturale. De asemenea, se completau cu noi fonduri bibliotecile, 
librăriile, muzeele. Se organizau conferinţe pe diverse teme. La capitolul ,,cultura 
sufletului” erau constituite formaţiuni corale, înălţate troiţe şi efectuate lucrări pentru 
îngrijirea monumentelor, bisericilor. În domeniul cultura muncii, echipele aduceau 
maşini agricole şi organizau cursuri pentru iniţierea ţăranilor în conducerea lor113.

La Olăneşti, jud. Cetatea Albă, sat pe malul Nistrului, de exemplu, echipa în 
trei campanii a izbutit nu numai să transforme satul cu uliţe, şanţuri, podeţe, dar şi 
să-l înzestreze cu o sumă de construcţii: un pod monumental peste apă, un braţ al 
Nistrului, cămin cultural, baie, grajd cu reproducători de rasă, fântână-model, troiţă 
în amintirea eroilor etc.114.

110 Botezatu Gr., Cercetările etno-sociologice, op. cit., p. 64-65.
111 Idem, Echipele studenţeşti conduse de prof. D. Gusti. În: ,,Destin Românesc”, Chişinău, 1997, nr. 2, p. 64.
112 Ibidem, p.64.
113 Noroc L., Graţii regale în cultura basarabeană, op. cit., p. 89.
114 Botezatu Gr., Echipele studenţeşti conduse de prof. D. Gusti, op. cit., p. 64.
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Paralel cu ajutorul profesional, se efectua îndrumarea sătenilor în soluţionarea 
unor probleme cu care se ciocneau. În cele trei luni ale anului cât activau, echipele 
aveau misiunea să realizeze un program ce cuprindea toate aspectele culturii săteşti: 
cultura sănătăţii, cultura muncii şi cultura sufletului şi a minţii.

Spre exemplu, la Ignăţei, jud. Orhei, echipa a efectuat trei campanii şi a fost 
alcătuită din 5 studenţi de la Universitatea din Iaşi şi 2 de la Universitatea din Bu-
cureşti. În timpul primei campanii de lucru s-a început construcţia Căminului Cul-
tural. În cadrul culturii sănătăţii au fost efectuate consultaţii la dispensar şi domici-
liu, diverse analize. La capitolul cultura muncii s-a desfăşurat activitatea sanitară 
veterinară prin consultaţii, vaccinări. În domeniul agronomiei s-au efectuat arătură 
şi însămânțări model, altoiri, stropit şi curăţiri de pomi, lecţii practice şi conferinţe, 
consultaţii agricole, vizite în gospodării. În domeniul edilitar au fost săpate şanţuri, 
reparate drumuri, construite un pod şi mai multe podeţe, asanate fântâni, 2 mlaştini 
secate, 55 metri de gard nou, 90 metri patraţi de teren sportiv. Cultura minţii a inclus 
şedinţe de cor, inclusiv în biserică, şezători şi serbări. În cadrul şcolii ţărăneşti parti-
cipau 72 de membri, fiind organizate 5 şedinţe, 20 de conferinţe, 5 piese de teatru, 18 
producţii corale. Secţia cultura sufletului a inclus predici, răspândirea cărţilor religi-
oase şi a icoanelor, munci pentru îngrijirea bisericii, a cimitirului, monumentului şi 
a troiţelor. De asemenea, a fost organizat căminul cultural115. În satul Cuhureşti, jud. 
Soroca cei opt membri ai echipei studenţeşti în trei campanii au asanat 56 fântâni, au 
secat o mlaştină şi au făcut 21 de construcţii. De asemenea, au înfiinţat şi organizat 
activitatea căminul cultural116.

O activitate similară au desfăşurat echipele studenţeşti în satele Colibaşi, jud. 
Cahul, unde în timpul primei campanii s-a ridicat construcţia unui dispensar şi 
s-a început construcţia localului căminului cultural, care fiind terminat şi bine re-
organizat de către echipă în decursul celor trei campanii, a fost trecut în rândul 
căminelor model117.

Echipele studenţeşti care au activat în s. Năpădeni, jud. Bălţi, timp de trei săp-
tămâni, au înfăptuit construcţia unei băi populare, amenajarea localului căminului 
cultural, înălţarea unei troiţe etc. Bilanţul campaniilor se referă, în primul rând, la 
domeniul sănătate: în medicină-consultaţii, injecţii, analiză, educaţie fizică-ședințe 
de străjeri şi cu preliminarii. Al doilea cadru şi cel mai cuprinzător se referă la muncă 
şi includea: cooperaţie, zootehnie, agronomie, silvicultură, gospodărie, edilitate. Al 
treilea cadru: mintea-avea în obiectivul său cărţi împărţite, piese de teatru, conferi-
nţe, obiecte de muzeu, şezători şi serbări, producţii corale. S-a acordat o mare atenţie 
şi culturii sufleteşti prin întărirea sentimentului religios: predici, îngrijirea bisericii, 
cimitirului, troiţelor, vizite la domiciliu118.

115 Ibidem, p. 65.
116 Ibidem.
117 Ibidem, p. 66.
118 Ibidem, p. 67.
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Astfel, un lucru de o mare importanţă în opera de culturalizare a maselor popu-
lare din Basarabia, pe lângă căminele culturale, se înfăptuia de către echipele regale 
studenţeşti. La Talmaza, jud. Cetatea Alba echipe studenţească a activat în perioada 
25.07.-25.08. 1937. Ea era compusă din: A. Bugairu, şef de echipă; G. Niculescu, 
psiholog; P. Brăhuţă, agronom; A. Madveţchi, medic uman; N. Camuş, medic veteri-
nar; A. Cazacu, teolog; F. Matei, cooperator şi Gh. Cazan, sociolog. La instaurarea şi 
organizarea lucrului echipei în comună şi-au dat concursul funcţionari, intelectuali şi 
activişti din partea locului. Echipa a desfăşurat o rodnică activitate şi muncă pe toate 
tărâmurile. În primul rând, a convocat Sfatul căminului cultural, Consiliul comunal 
şi Consiliul parohial pentru sondarea problemele satului şi alcătuirea programului 
de lucru al echipei. Pe parcursul activităţii, în cadrul celor zece secţiuni (artisti-
co-culturală, agricolă, de gospodărie casnică, sanitară umană, edilitară, cooperatis-
tă, sanitaro-veterinară, religioasă, monografică şi juridică) au fost organizate mai 
multe serbări; înfiinţată ,,Universitatea sătească”; ţinute conferinţe cu demonstraţii 
practice, pe diferite subiecte; realizate altoiri de pomi, îngrijiri de pământ, vizite în 
gospodării, consultaţii şi sfaturi în diferite domenii agricole, igienă; format Sfatul 
Secţiunii Agricole; desfăşurate consultaţii la dispensar, injecţii; repartizarea gratuită 
a medicamentelor; organizarea unei şcoli sanitare şi a unei farmacii de casă-model, 
constituirea unei băi comunale, curăţarea şi amenajarea cimitirului, drumului; res-
taurarea unui monument, construcţia unui pod, înfiinţarea unei cooperative agricole 
şi a unui abator comunal etc. De asemenea, membrii echipei au organizat mai multe 
excursii colective cu intelectualii satului în diferite localităţi cu scopuri culturale, 
economice etc. La plecarea echipei a fost organizată o frumoasă serbare cu recitări, 
conferinţe, piesă şi orchestră simfonică119.

În concluzie, este evident faptul că procesul de modernizare a economiei, in-
frastructurii, vieții sociale etc., în mare măsură, a progresat, în pofida unor deficiențe 
și crize. Influența factorilor politici, economici cultural-spirituală în procesele de 
modernizare a vieții cotidiene arată că singurul proiect de modernizare europeană 
a Basarabiei în secolul XX a fost cel românesc, derulat în perioada interbelică. În 
același timp, toate greutățile din acea perioadă dificilă manifestată de efectele crizei 
economice, clasa politică (partide, organizații, mișcări) au contribuit esențial la con-
struirea unei societăți cu adevărat democratice, au influențat crucial nivelul de dez-
voltare și modernizare social – economică din mediul urban și rural, îmbunătățirea 
vieții populației din toate regiunile României Mari. 

119 Grosu V., Căminul cultural ,,Ştefan Ciobanu” din com. Talmaz, jud. Tighina, op. cit., p. 98-100.
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DYNAMICS OF DAILY LIFE IN BASSARABIA
IN THE CONTEXT OF POLITICAL AND ECONOMIC FACTORS

AND CULTURAL-SPIRITUAL (1930s)

The political factor regarding the influence in the dynamics of daily life in Bes-
sarabia (1930s) is reviewed in the functioning of the political system in Romania, 
during the constitutional monarchy (1918 – February 1938). The key elements of 
the political system that have undergone strategic modernization and crucial even-
ts in this regard are reflected in the processes of development and approval of the 
Constitution of March 1923 – the foundation of the political regime, the role of the 
monarchy as a decisive state structure, Parliament, political parties, system and the 
evolution of electoral legislation, parliamentary and local elections.

In this context, the role of the political factor has had effects on the processes 
of modernization of the main sectors of activity of the economy, such as agriculture, 
industry and trade, cultural-spiritual fields.

The influence of political and economic factors in the processes of moderniza-
tion of daily life shows that the only European modernization project of Bessarabia 
in the twentieth century was the Romanian one, carried out in the interwar period.

Keywords: Political factor, economy, industry, trade, cultural-spiritual, moder-
nization.
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Ludmila D. COJOCARU

POLITICA REPRESIVĂ A STATULUI SOVIETIC 
FAŢĂ DE MINORI (1917–1932)

Imediat după lovitura de stat din 7 noiembrie 1917, guvernul bolșevic a pro-
clamat o turnură radicală și iminentă în toate domeniile, prin instaurarea unui nou 
sistem social-politic, un nou model de relații sociale și chiar apariția unui nou tip de 
oameni. Prin acest plan utopic, partidul-stat lansa o strategie politică specială în ceea 
ce privește subiectul minorilor, scopul căreia era proclamat să „forjeze” viitoarele 
generații de „constructori ai comunismului”, stabilindu-le rolul de „mici camarazi” 
antrenați plenar în lupta pentru cauza proletariatului și revoluției mondiale. Formu-
lat patetic și speculativ în spiritul caracteristic propagandei bolșevice, dezideratul 
„făuririi copilăriei fericite” pentru cei mai tineri ziditori ai noii lumi a devenit în 
scurt timp un șablon ideologic menit să mușamalizeze ororile regimului totalitar-co-
munist. În lipsa unor rezultate imediate și tangibile de la realizarea practică a utopiei 
leninist-comuniste, în condițiile degradării vertiginoase a stării social-economice, 
mecanismul represiv sovietic doar își amplifica turațiile. În pofida sloganului despre 
toți copiii sovietici fericiți, indiferent de originile sociale, mulți dintre ei au avut o 
altfel de copilărie sovietică – trecută prin represiuni, deportări, foamete –, „experi-
ență care nu se potrivea cu declarațiile oficiale făcute de la tribunele de partid”1. Elu-
cidarea caracterului ambiguu al politicilor oficiale în acest domeniu și a extinderii 
practicilor represive asupra minorilor, în perioada anilor 1917-1932, face obiectul 
acestui studiu. 

Îmbunătățirea vieții copiilor – de la deziderate politice la 
prerogative ale structurilor represive
La prima vedere, actele legislative privind protecția minorilor adoptate în pri-

mul deceniu al guvernării bolșevice păreau să reprezinte grija statului față de cei mai 
tineri cetățeni ai săi („Toți copiii sunt copiii întregului stat!”2). De fapt, era vorba 
despre atitudinea preponderent ostilă a regimului bolșevic-comunist față de instituția 
familiei și implicarea în educația copiilor din partea adulților, suspectați de promo-
varea valorilor sociale „depășite” printre minori. În viziunea bolșevicilor, contingen-
tul de copii internați în orfelinate era cel mai indicat pentru a constitui avangarda 
viitoarelor generații de „adevărați comuniști”.

1 Catriona Kelly, A joyful Soviet childhood: licensed happiness for little ones. In: „Petrified Utopia: 
Happiness Soviet Style”, eds M. Balina, E. Dobrenko, London, Anthem Press, 2011, p. 6.

2 Decretul din 31 decembrie 1917 „Cu privire la principiile implementării politicii educației sociale”  – 
unul din primele acte ale statului sovietic, recunoștea toți minorii drept copii ai republicii, iar grija 
pentru copii a fost declarată drept obligație directă a statului.
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Statul-partid în postura de ocrotitor al minorilor, conform proclamației din 30 oc-
tombrie 19173, își asuma grija pentru cei mai vulnerabili membri ai societății, afirmând 
necesitatea corectării nedreptăților regimului țarist și, în acelaşi timp, se angaja să de-
monstreze lumii capitaliste „superioritatea morală și socială a sistemului sovietic”4. La 
1 noiembrie 1917, a fost înființat Comisariatul Poporului pentru Caritate5, iar la 17  ia-
nuarie 1918, prin adoptarea Decretului de constituire a Comisiilor privind problemele 
minorilor6, erau desființate toate instanțele și instituțiile de detenție pentru minori7, iar 
comisiile în cauză aveau atribuția să gestioneze toate dosarele care vizau minorii de 
până la 17 ani8. Pe 4 martie 1920, Consiliul Comisarilor Poporului, prin Decretul „Cu 
privire la minorii acuzați de săvârșirea acțiunilor social-periculoase”9, dispunea de o 
serie de modificări în activitatea comisiilor, inclusiv extindea vârsta minorilor de la 
17  ani la 18 ani10, iar pentru cazurile transmiterii dosarelor în judecată, limita de vârstă 
a minorilor era redusă la 14 ani, cu specificarea că vor fi plasați în încăperi separate 
de cele cu infractori maturi.11 În contextul acestor modificări, Comisariatul Poporu-
lui pentru Justiție demara proiectul de organizare a instituțiilor speciale de educație 
și muncă  – case de muncă pentru minori.12 Totodată, la 5 martie 1920, Comisariatul 
Poporului pentru Educație dispunea crearea miliției speciale pentru minori, iar printre 

3 A. Н. Винокуров, Задачи социального обеспечения в Советской России // „Журнал Народного 
Комиссариата Социального Обеспечения”, №. 1, 1918, стр. 7-11.

4 Juliane Fürst, Between salvation and liquidation: homeless and vagrant children and the reconstruction 
of Soviet society. In: „The Slavonic and East European Review”, vol. 86 (2), 2008, p. 234.

5 Наркомат государственного призрения (rus.)
6 Декрет о комиссиях для несовершеннолетних (КОМОНЕС) // „Дети ГУЛАГа. 1918-1956. 

Документы”, сост. С. С. Виленский и др., Москва, Международный фонд Демократия, 2002, 
cтр. 27. În 1922, pe teritoriul Rusiei sovietice activau deja 245 de astfel de comisii (vezi: Л. М. 
Василевский, Детская «преступность» и детский суд, Тверь, 1923, стр. IX).

7 Постановление Совета Народных Комиссаров «Об учреждении совета защиты детей» // 
„Дети ГУЛАГа...”, сост. С. С. Виленский и др., cтр. 27-28. 

8 Determinarea vârstei propriu-zise a minorilor reprezenta însă o problemă serioasă în activitatea 
Comisiilor, vârsta fiind un factor decisiv în luarea deciziei privind transmiterea dosarelor în judecată 
sau întreprinderea măsurilor medico-pedagogice; lipsa documentelor personale ale copiilor reținuți 
făcea acest lucru aproape imposibil, dată fiind și starea în care se aflau acești copii. În rândul copiilor 
gestionați de Comisiile KOMONES în anii 1920, vârsta predominantă era 14-15 ani (vezi: Е. A. 
Бендер, Борьба с беспризорностью и безнадзорностью несовершеннолетних в РСФСР в 1920-
1930-е гг. (на материалах Ленинграда и Ленинградской области), Санкт-Петербург, Санкт-
Петербургский Государственный Университет, 2015, cтр. 45-46). 

9 Дети ГУЛАГа…, С. С. Виленский и др. (сост.), cтр. 28-29. 
10 Codul Penal al RSFS Rusă din 1922 va reduce limita de vârstă la 16 ani, reiterând interzicerea aplicării 

pedepsei capitale până la vârsta de 18 ani (vezi: УК РСФСР. С дополнениями и изменениями, 
принятыми по 19 февраля 1925 г., Ленинград, 1925, cтр. 10).

11 Постановление Совета Народных Комиссаров. 04.03.1920 // „Дети ГУЛАГа...”, сост. С. С. 
Виленский и др., cтр. 28-29. 

12 Despre situația din coloniile de muncă pentru minori, încă la data de 20 februarie 1920, în adresarea 
directorului coloniei de muncă pentru minori din Senejsk către M. I. Kalinin, se menționează că cei 
100 de minori sunt absoluți lipsiți de bibliotecă și de cărți (vezi: „Дети ГУЛАГа...”, сост. С. С. 
Виленский и др., cтр. 30-31).
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ajustările legislației cu referire la activitatea comisiilor privind problemele minorilor, 
ale căror funcții prevedeau convorbiri, observații, eliberarea minorilor sub monitori-
zarea părinților sau a rudelor, plasare în școli, orfelinate, izolatoare ale spitalelor psi-
hiatrice, revenire la locul inițial de trai, transmitere a dosarelor în judecată ș.a., era 
stipulată detașarea la muncă a minorilor reținuți pentru săvârșirea infracțiunilor. Or, 
este indubitabil faptul că 70% din infracțiunile menționate erau consecință a condițiilor 
de viață la limita supraviețuirii și înfometării cronice (furtul de obiecte, bani, produse 
alimentare), urmare a dezastrului și foametei cauzate de război și a răsturnărilor sociale 
produse de Revoluția Bolșevică și de războiul civil.13

Totodată, în ciuda măsurilor întreprinse de autorități, numărul copiilor străzii14 
a crescut într-un mod dramatic.15 În 1921, statisticile oficiale indicau circa 4,5 mi-
lioane, iar în 1922 – 7 milioane16, constatându-se creșterea bruscă a mortalității ju-
venile17. În această situație, circulara Consiliului Comisiei Extraordinare, adresată 
comisiilor locale „Cu privire la îmbunătățirea vieții copiilor fără supraveghere”18, 
semnată de Felix Dzeržinskij la 27 ianuarie 1921, cerea crearea Comisiilor pentru 
îmbunătățirea vieții copiilor și concentrarea forțelor puterii sovietice, după trei ani 
de luptă intensă pe fronturile externe, asupra protecției copiilor, „viitorul sprijin în 
construcția comunismului”. Dzeržinskij în acest context susținea: 

„Grija pentru copii este cel mai bun mijloc de exterminare a contrarevoluției. 
Abordând corect problema asigurării și aprovizionării copiilor cu cele necesare la 
nivelul adecvat, guvernul sovietic își găsește susținătorii și apărătorii în fiecare fa-
milie de muncitori și țărani și, în același timp, obține un sprijin larg în lupta împo-
triva contrarevoluției.”19

Prin hotărârea Prezidiului Comitetului Executiv Central din toată Rusia 
(CECR)20, din 10 februarie 1921, se instituia o Comisie pentru îmbunătățirea vieții 

13 М. С. Богуславский, Дети улицы, Москва, 1927, cтр. 56-57.
14 Copiii străzii, copii fără adăpost, copii fără supraveghere, vagabonzi sunt termeni care desemnează 

fenomenul vagabondajului (беспризорность – rus.) copiilor care și-au pierdut părinții ori au fost 
separați de părinții lor și cărora le lipsește îngrijirea și sprijinul adulților (vezi: Margaret K. Stolee, 
Homeless Children in the USSR, 1917–1957. In: „Soviet Studies”, nr. 40, 1988, p. 64).

15 Alan M. Ball, And now my soul is hardened: abandoned children in Soviet Russia, 1918–1930, Berkeley, 
University of California Press, 1994.

16 А. Ю. Рожков, Борьба с беспризорностью в первое советское десятилетие // „Вопросы истории”, 
№ 1, 2000, cтр. 134.

17 În regiunea Povolgia, din circa 20 milioane de persoane aflate la limita supraviețuirii, în primăvara 
anului 1922 s-a produs decesul din cauza foametei în cazul a circa 1 milion de persoane, iar rata 
de deces în rândul pruncilor atinsese 95% (vezi: Н. В. Рябинина, Детская беспризорность и 
преступность в 1920-е гг. (по материалам губерний Верхнего Поволжья), Ярославль, Ярослав. 
гос. ун-т, 1999, cтр. 13).

18 Циркулярное письмо ВЧК чрезвычайным комиссиям о принятии срочных мер по улучшению 
жизни беспризорных детей. Документ № 392 // „Архив Александра Н. Яковлева”. Disponibil: 
alexanderyakovlev.org (accesat: 20.05.2022).

19 Ibidem.
20 Президиум Bсероссийского Центрального Исполнительного Комитета / ВЦИК (rus.)
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copiilor21, un organ administrativ central interdepartamental cu o serie de împuterni-
ciri asupra administrațiilor locale, iar numirea lui Dzeržinskij în funcția de președin-
te al acestei Comisii a reprezentat momentul de cotitură în evoluția politicilor statu-
lui față de subiectul minorilor. Problema „micilor camarazi” intra, astfel, în vizorul 
structurilor represive ale regimului sovietic, iar sloganele propagandistice privind 
asigurarea „copilăriei fericite pentru constructorii socialismului”, de aici încolo, nu 
mai vizau copiii proveniți din familii considerate neloiale regimului comunist. 

Ipocrizia politicilor bolșevice, la această etapă, s-a manifestat vădit în metodele 
aplicate de Armata Roșie în campania armată de lichidare a celei mai mari răscoale 
țărănești din această perioadă – cea din gubernia Tambov. Se cunosc și sunt atestate 
documentar cazuri de luare de ostatici din rândul copiilor și încarcerarea lor împreu-
nă cu maturii în lagăre de concentrare plasate sub cerul liber. Rapoartele și proce-
sele-verbale ale comisiilor pentru minori conțin mărturii despre faptul că o serie de 
copii din categoriile sociale considerate ostile puterii sovietice fiind luați ostatici, au 
fost torturați și uciși.22 La fel, procesul-verbal din 27 iunie 1921 al Comisiei privind 
întreținerea copiilor-ostatici din lagărele de concentrare din gubernia Tambov conți-
ne informații despre incapacitatea acestor lagăre de concentrare de a asigura condiți-
ile necesare pentru detenția îndelungată a copiilor și sporirea numărului cazurilor de 
îmbolnăvire, inclusiv a pruncilor:

„Copiii-ostatici cu vârsta de până la 15 ani trebuie plasați separat de adulți în 
camere speciale, case de locuit sau barăci, dar categoric nu în corturi – dacă este 
posibil, în perimetrul lagărului.

Notă: copiii-ostatici cu vârsta de până la 3 ani, de asemenea, au dreptul de a 
sta cu mamele lor ostatice.”23

Documentele din iulie 1921 relevă că în lagărele de concentrare din gubernia 
Tambov erau încarcerați peste 450 de copiii-ostatici, cu vârsta cuprinsă între 1 și 10 
ani.24 Ședința din 11 iulie 1921 a Comisiei CECR examinează problema și ordonă 
categoric plasarea copiilor-ostatici „în case de locuit, iar dacă există posibilitatea – a 
se folosi în acest scop bisericile. În mod secret, s-a propus evitarea luării [ca ostatici 
a] copiilor.”25 În consecință, Comisia CECR a emis la 20 iulie 1921 circulara se-
cretă care constata „dificultatea plasării în afara guberniei a elementelor incapabile 
de muncă din rândul ostaticilor”, punea în atenție cazurile de arestare a femeilor 
însărcinate și a mamelor cu copii și cerea, în măsura posibilităților, să fie lăsați pe 
durata exilului sub responsabilitatea celor de acasă, hotărând că „dacă bandiții nu se 

21 Постановление ВЦИК о комиссии при ВЦИК по улучшению жизни детей // „Дети ГУЛАГа...”, 
сост. С. С. Виленский и др., cтр. 32-33.

22 Материалы о взятии красноармейцами детей в заложники при подавлении восстания крестьян 
Тамбовской губернии в 1921 г. // „  Дети ГУЛАГа...”, сост. С. С. Виленский и др., cтр. 18-23.

23 Ibidem, cтр. 19. 
24 Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919-1921 гг. «Антоновщина». Документы 

и материалы, oтв. ред. В. Данилов, Т. Шанин, Тамбов, РИО, 1994, cтр. 246. 
25 Материалы о взятии красноармейцами детей в заложники..., cтр. 20.
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vor prezenta în termenul stabilit de 2 săptămâni”, ei vor fi deportați, averea lor va 
fi confiscată, iar copiii vor fi plasați în orfelinate. Aceste prevederi însă nu se răs-
frângeau asupra „ostaticilor față de care comunitatea manifesta atitudini ostile” sau 
a „familiilor bandiților împușcați, averile cărora au fost confiscate”26. În data de 31 
iulie 1921, aceeași comisie a introdus pe ordinea de zi a ședinței (cu 2 voturi „con-
tra” și 3 voturi „pentru”!) discutarea posibilităților de eliberare din lagăr a ostaticilor 
pentru care „nu era prevăzută aflarea în lagărul de concentrare, conform instrucțiilor 
Comisiei CECR, prin urmare, a femeilor însărcinate și a copiilor minori”27. Hotărâ-
rea comisiei stipula, cu referință la lagărul din Kozlovsk, că minorii-ostatici nu pot fi 
transmiși în gestiunea instituțiilor de educație28 sau a celor din domeniul sănătății29, 
aceștia urmând să rămână în gestiunea direcției speciale30 și a instituțiilor de muncă 
forțată31.32 În situația dată, la 1 august 1921, autoritățile sovietice raportau că în 9 din 
cele 10 lagăre de concentrare din gubernia Tambov erau încarcerați „397 de copii cu 
vârsta de până la 3 ani; 758 de copiii cu vârsta de până la 5 ani, în total – 1.155”33. În 
plângerea deținuților lagărului din Kožuchovsk, regiunea Moscova, către Comisarul 
Justiției D. I. Kurskij, din 14 septembrie 1921, ostaticii din gubernia Tambov (300 de 
persoane – bătrâni, copii și mamele lor) semnalau cazuri de înfometare, boli și de de-
ces printre copii, solicitând soluționarea grabnică a situației până la lăsarea frigului.34 

Vagabondajul și practicile bolșevice de corecție prin muncă 
Pe fundalul răscoalelor țărănești și politicii rechizițiilor obligatorii, introducerii 

impozitului pe producție și arestărilor în masă în anii 1921-1923 s-a declanșat un nou 
val de foamete și creștere a mortalității copiilor. În 1921, potrivit unor date, în Rusia 
sovietică existau 4,5 milioane de copii fără adăpost; alte surse denotă că în 1922 cifra 
crescuse până 7 milioane de copii.35 Cele mai afectate de acest flagel erau regiunea 
Povolgiei, Ural și RASS Kârgâză (cuprinzând cea mai mare parte a Kazahstanului de 
astăzi). Foametea din 1921, după datele recente, a afectat între 20 și 26 de milioane 
de persoane, dintre care circa 10 milioane erau minori.36 În Crimeea și Povolgia, 
„30% din populația de copii a decedat de foamete și epidemii”37. Decesul în masă s-a 

26 Ibidem, cтр. 21.
27 Ibidem. 
28 Народобразования (rus.)
29 Уздравотдел (rus.)
30 Особый отдел (rus.)
31 Губринудитработ (rus.)
32 Материалы о взятии красноармейцами детей в заложники..., cтр. 22.
33 Ibidem, cтр. 22-23. 
34 Ibidem, cтр. 23. 
35 А. Ю. Рожков, Борьба с беспризорностью..., cтр. 134.
36 И. Б. Орлов, Между «Царь-голодом» и «Товарищем-Урожае» // „Социальная история. Ежегодник”, 

2001/2002, 2004, cтр. 467-468.
37 Т. М. Смирнова, Дети страны советов: от государственной политики к реалиям повседневной 

жизни. 1917-1940 гг., Москва, Центр гуманитарных инициатив, 2015, cтр. 353.
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produs din cauza proastei organizări a măsurilor de eradicare a foametei și evacuarea 
întârziată din zonele înfometate. Astfel, chiar dacă s-a reușit strămutarea a 200.000 
de copii din Povolgia, starea lor era deja extrem de gravă, fiind slăbiți, îmbrăcați 
în zdrențe, o parte din ei mureau în drum, iar aprovizionarea în locurile strămutării 
lor era insuficientă. Martorii acestor evenimente consemnau că „umflați și gemând, 
copiii strângeau diverse gunoaie de-a lungul drumurilor”38. 

Numărul copiilor din instituțiile de tip închis (instituții aflate la întreținerea sta-
tului – orfelinate, colonii, centre de plasament temporar și triere a minorilor, creșe 
etc.) din Republica Sovietică Federativă Socialistă Rusă în anul 1921 a atins cifra de 
385.46539, din care 50% erau copii orfani de ambii părinți40. Pentru ei hrana devenise 
sensul existenței41; alimentarea necorespunzătoare genera stări cronice de slăbiciu-
ne, anemie, scădere a imunității, afectându-le sănătatea fizică, dar și pe cea menta-
lă. Creșterea cazurilor de retardare mentală a contribuit la dezvoltarea delincvenței 
juvenile, a prostituției și altor forme de comportament deviant.42 Atât foametea din 
1920-1923, cât și acțiunile prost organizate ale statului sovietic privind salvarea co-
piilor au produs un nou val de copii ai străzii. 

Pe de altă parte, planul de industrializare a URSS cerea mobilizarea unui nu-
măr sporit de resurse și forță de muncă, determinând modificări ale politicilor de 
stat privind copiii fără supraveghere cu și fără adăpost. În acord cu aceste solicitări, 
printr-o serie de rectificări legislative privind categoriile de vârstă în cazurile de 
judecată și reglementarea timpului de muncă pentru minorii din instituțiile speciale, 
activitățile instituțiilor sovietice sunt tot mai mult orientate spre aplicarea măsurilor 
de represiune-pedeapsă. Astfel, Codul Penal din 1922 prevedea trimiterea în judeca-
tă a suspecților minori cu vârsta de 16-18 ani, stipulând că, în cazul imposibilității 
aplicării măsurilor medico-pedagogice, Comisiile privind problemele minorilor erau 
abilitate să aplice măsura similară și minorilor cu vârsta peste 14 ani. Pentru copiii 
de 14-15 ani, Codul Muncii din 1922 prevedea 4 ore de muncă, iar pentru cei de 
16-18 ani – 6 ore. În aceeași manieră, luându-se în considerație efectele strămutării 
minorilor din regiunile marcate de foametea din 1920-1923, la 20 iunie 1924 Con-
siliul Comisarilor Poporului a emis decretul prin care interzicea transferul în masă 
al copiilor și redislocarea lor dintr-o regiune în alta, cu excepția situației când exista 
dovada reședinței rudelor în regiunea în care se îndrepta minorul și a posibilității 
acestor persoane de a-l întreține. La inițiativa lui Dzeržinskij, în scopul de „reedu-

38 Вальдемар Шмидт, Трагедия Казахстана 1921-1922 годов: голод и его последствия // 
„Восточный архив”, № 1 (37), 2018, cтр. 42.

39 Т. М. Смирнова, Дети страны советов..., cтр. 350.
40 С. Ромашкина, Первый голод. 1921-1922 годы // „Власть”. Disponibil: https://vlast.kz/

istorija/31257-pervyj-golod-1921-1922-gody.html (accesat: 10.05.2022).
41 А. Ю. Федотова, Н. А. Федорова, Помощь голодающему населению ТАССР советскими и иностран-

ными организациями в 1921-1923 гг., Казань, Scientific magazine Kontsep, 2013, cтр. 20-61; 
Т. М.  Смирнова, «Лучше вывести и расстрелять»: Советская власть и голодные дети (1917-
1923 гг.) // „Ежегодник историко-антропологических исследований”, 2003, cтр. 226-245.

42 Т. М. Смирнова, Дети страны советов..., cтр. 353.
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care a infractorilor minori” de 13-17 ani, la 18 august 1924, prin Ordinul OGPU43, 
a demarat proiectul de înființare a rețelei de instituții speciale pentru infractorii mi-
norii – coloniile de corecție și educație.44 Codul de corecție prin muncă45 adoptat la 
16 octombrie 1924, reglementa activitatea caselor de corecție prin muncă46 pentru 
minorii în vârstă de 14-16 ani condamnați la închisoare sau aflați sub anchetă. Ca-
sele de corecție prin muncă se aflau în gestiunea structurilor Comisariatul Poporului 
pentru Afaceri Interne, iar pentru a preveni încercările de evadare geamurile au fost 
înfundate cu gratii și încăperile au fost plasate sub pază.47 

La 21 septembrie 1925, prin ordinul CECR și al Consiliului Comisarilor Popo-
rului „Cu privire la măsurile de pregătire a elevilor din orfelinate pentru activitatea 
de muncă cu folos general”48, adresat Comisariatului Poporului al Muncii, casele de 
corecție prin muncă au fost reorganizate prin amplasarea copiilor cu vârsta conside-
rată aptă pentru muncă din orfelinate în câmpul de producție, și anume în școlile de 
ucenici din fabrici și uzine49. În acest fel, organele sovietice și-au formulat concepția 
de eradicare prin muncă a criminalității în rândul minorilor și de educare a copiilor 
aflați fără supraveghere și adăpost. Concepția în cauză a fost pusă în practică de insti-
tuțiile statului totalitar prin Dispoziția Prezidiului Colegiului Comisariatului Popo-
rului pentru Educație „Cu privire la comunele de muncă”50 din 25 decembrie 1925. 

În consecință, la mijlocul anilor 1920 s-a constituit un sistem centralizat al structu-
rilor sociale și de drept privind protecția minorilor care cumula competențele protecției 
sociale, ajutorării, educației și școlarizării copiilor în scopul prevenirii infracțiunilor. 

43 Administrația Politică Unită de Stat de pe lângă Sovietul Comisarilor Poporului al URSS (Объеди-
нённое государственное политическое управление при СНК СССР – rus.)

44 Исправительно-воспитательная колония (rus.). Vezi: А. Н. Яковлев, А. И. Кокурин, Н. В. Петров, 
Лубянка: Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917-1991, Москва, МФД, 2003, 
cтр. 18.

45 Из Исправительно-Трудового Кодекса РСФССР 1924 года // „ Дети ГУЛАГа...”, сост. 
С. С.  Виленский и др., cтр. 58-60. 

46 Исправительно-трудовые дома (rus.)
47 Е. A. Бендер, Борьба с беспризорностью..., cтр. 88.
48 О мероприятиях по подготовке воспитанников детских домов к трудовой общеполезной 

деятельности // „О культурном строительстве”, Москва, 1930, cтр. 220-221.
49 Школы фабрично-заводского ученичества / ФЗУ (rus.). Școlile de ucenicie în fabrici și uzine (FZU) 

au fost formate în baza Decretului CCN din 31 iulie 1925 „Cu privire la procedura de organizare a 
școlilor de ucenicie (în fabrici, agricultură și comerț) la întreprinderi și instituții aflate sub jurisdicția 
comisariatelor populare și la centrele cooperativiste” (Декрет СНК РСФСР от 31 июля 1925 г. 
«О порядке организации школ ученичества (фабрично-заводского, сельскохозяйственного и 
конторско-торгового) при предприятиях и учреждениях, находящихся в ведении народных 
комиссариатов и кооперативных центров» // „Собрание узаконений и распоряжений 
рабочего и крестьянского правительства РСФСР”, № 56, 1925, cтр. 433) și a Decretului CCN 
din 7 aprilie 1925 „Hotărârea privind școlile pentru tinerii din producție” (Декрет СНК РСФСР 
от 7 апреля 1925 г. «Положение о школах рабочих подростков». In: Собрание узаконений и 
распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР, № 22, 1925, cтр. 162) în 
cadrul întreprinderilor și instituțiilor indicate.

50 Беспризорные в трудовых коммунах. Практика работы с трудными детьми. Cб. статей и 
материалов, ред. В. Л. Швейцер, С. М. Шабалов, Москва, 1926.
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La 8 martie 1926, Decretul CECR și al Consiliului Comisarilor Poporului „Cu privire 
la măsurile de luptă cu fenomenului copiilor fără supraveghere”51 definea pentru prima 
dată noțiunea „copii fără supraveghere” prin precizarea „copiii fără supraveghere aflați 
în condiții periculoase pentru dezvoltarea fizică, socială și de muncă a acestora, față de 
care statul întreprinde acțiuni de protecție, ajutor și educație”. Decretul stipula ajutorul 
special acordat copiilor fără supraveghere, cu vârsta de până la 16 ani, dar și copiilor 
aflați la întreținerea mamei fără surse de venit sau copiilor cu părinții sau rude temporar 
absente (inclusiv din cauza detenției). Aceste inițiative administrative atrag atenția asu-
pra creșterii numărului de copii fără supraveghere și a celor fără adăpost proveniți din 
familii cu părinții arestați și condamnați la închisoare sau muncă forțată. Cele 12 punc-
te ale decretului privind „combaterea fenomenului copiilor fără supraveghere” conțin 
indicii care relevă intensificarea folosirii forței de muncă a minorilor prin angajarea lor 
în instituțiile de producție, industriale sau agrare, amplasarea lor în casele de corecție 
prin muncă sau în alte instituții ale NKVD-ului, angajarea în ateliere de muncă, școli 
profesionale de meserii. În următoarele luni, statul totalitar sovietic își propunea să 
antreneze societatea mai activ în planul propus,52 prin încurajarea cazurilor de relocare 
a copiilor din orfelinat în familiile de țărani cărora li se acordau anumite privilegii (5 
aprilie 1926), scutiri de la plata impozitelor pentru instituțiile și întreprinderile organi-
zate de comisiile pentru copii (13 august 1926), tarife privilegiate pentru meșteșugarii 
care aveau în întreținere copii luați din orfelinate. În acest fel, se urmărea de fapt „des-
cărcarea” orfelinatelor și diminuarea cheltuielilor statului.

În 1927, un nou val de represiuni și isterie propagandistică s-a răsfrânt asupra 
„dușmanilor din interiorul URSS” și, respectiv, contra copiilor din familiile acestora. 
La 25 februarie 1927 au fost făcute modificări în Codul Penal, mai exact în articolul 
58, fiind introdusă noțiunea de „dușman al poporului” în cazul persoanelor suspectate 
de „activitate contrarevoluționară”, ceea ce extindea măsurile punitive aplicate întregii 
familii prin arestarea membrilor familiei, calificate drept „elemente sociale periculoa-
se”, și marginalizarea lor socială și politică.53 Ambiguitatea interpretărilor, alături de 
abuzurile comise de reprezentanții organele de stat, au făcut ca orice persoană să poată 
fi supusă represiunilor fără o condamnare prealabilă, iar copiii au ajuns victime directe 
ale acestor acțiuni dezlănțuite de regimul totalitar-comunist. Chiar dacă nu erau supuși 
arestului, minorii au fost marcați de represiunile aplicate părinților; ei sufereau din 
cauza despărțirii, a exilării forțate și a stigmatizărilor la care erau supuși în calitate 
de „copii ai dușmanilor poporului”. În consecință, acești copii au completat rândurile 

51 Положение о мероприятиях по борьбе с детской беспризорностью // „Государство и общес-
твенность в борьбе с детской беспризорностью. Сборник статей и правительственных 
распоряжений”, Москва, 1927, cтр. 20-24.

52 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О порядке и условиях передачи воспитанников детских 
домов в крестьянские семьи для подготовки к сельскохозяйственному труду» от 5 апреля 
1926 г. // „Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства 
РСФСР”, № 21, 1926 г., cтр. 168.

53 Aleksandr Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago, New York, Harper & Row, 1973, p. 60. 
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victimelor regimului totalitar, încât numărul lor în 1927 era estimat la 9.351.467 de 
persoane54. În iulie 1927, Consiliul Comisarilor Poporului și CECR au întocmit un nou 
plan de acțiuni privind eradicarea fenomenului copiilor vagabonzi, prin care era articu-
lată și mai apăsat atitudinea preconcepută față de copiii străzii ca „minori delicvenți”.55 

Campania de lichidare a fenomenului „copiilor străzii”
La 19 martie 1928 a fost lansată campania de lichidare a fenomenului copii-

lor străzii. Dispoziția Comitetului Central al PC(b)U din 5 aprilie 1928 prevedea 
lichidarea definitivă a fenomenului către primăvara anului 1930. În noaptea de 12-
13 aprilie 1928, sub genericul „niciun copil fără supraveghere în stradă”, pe întreg 
teritoriul sovietic s-a desfășurat acțiunea de „excizare” a lor din spațiile publice. În 
operațiunea dată au fost antrenați angajați OGPU, colaboratori și unități de miliție și 
de anchetă, în cazuri rare – angajați ai inspectoratelor pentru copii, care au asigurat 
planificarea și distribuirea forțelor principale și a mijloacelor, identificarea direcții-
lor în aplicarea „loviturilor” principale, asigurarea regimului de secretizare sporită, 
coordonarea la fața locului, desfășurarea prealabilă a acțiunilor de recunoaștere.56 
În cazurile de rezistență din partea grupurilor de minori, legea sovietică prevedea 
antrenarea unităților militare, cu împuternicirea de a interveni prin rafale de foc.57 

De fapt, atitudinea dominantă față de copiii reținuți în cadrul acestei operațiuni era 
apropiată metodelor de interacțiune cu infractorii penali, în consonanță cu ordinul 
administratorului unui centru de plasament temporar și triere a minorilor58:

„Expedierea minorilor-vagabonzi va avea loc la dimineața, pe 3 mai. Deștepta-
rea – la ora 04.00 dimineața. La 04.30 va sosi convoiul care-i va supraveghea până 
la gară. Predarea va avea loc conform listei. Transmiterea oamenilor convoiului 
urmează a fi realizată fără rețineri. Întârzierea nu este permisă...”59 

Marea parte a copiilor „excizați” din stradă în rezultatul operațiunii din 12-13 
aprilie 1928 au decedat în lagărele morții din Gulag60, restul fiind direcționați către 

54 Margaret K. Stolee, Homeless children...., p. 65.
55 Ibidem, p. 72.
56 А. В. Кривоносов, Исторический опыт борьбы с беспризорностью. „Государство и право”, 

№7, 2003, cтр. 98; Е. A. Бендер, Правовые основы борьбы с детской беспризорностью в РСФСР 
в 1920-1930-е годы.// „Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета”, 
№ 14, 2013, cтр. 177-188. 

57  А. Ю. Рожков, Борьба с беспризорностью..., cтр. 136.
58 Приемник-распределитель (rus.)
59 А. Н. Кривоносов, Исторический опыт борьбы с беспризорностью..., cтр. 92-98.
60 Dispoziția Consiliului Comisarilor Norodnici, din 17 iulie 1929, prevede plasarea infractorilor minori 

cu vârsta între 14 și 16 ani în casele de muncă pentru minori (rus. – трудовые дома) ale NKVD, 
reducând limita de vârstă pentru infracțiunile penale până la 16 ani și stipulând internarea lor în aceste 
structuri ale statului până la atingerea vârstei de 18 ani (vezi: Постановления СНК РСФСР от 17 
июля 1929 г. «О предоставлении комиссиям по делам о несовершеннолетних права помещать 
правонарушителей в возрасте от 14 до 16 лет в трудовые дома для несовершеннолетних право-
нарушителей Народного комиссариата внутренних дел РСФСР» // „Собрание узаконений и рас-
поряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР”, № 82, 1929, cтр. 796.
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șantierele de șoc ale comunismului.61 La fel, au proliferat practicile de condamnare a 
copiilor pe motive politice, cum este cazul unui grup de elevi condamnați în 1929, la 
vârsta de 12-13 ani, pentru propagandă și agitație antisovietică (art. 58/1) și acțiuni 
contrarevoluționare (art. 58/2) săvârșite în 1927, cinci dintre aceștia fiind condamnați 
la 2 ani de detenție în Solovki62, unde deja exista o colonie de muncă pentru minori63. 

„Colectivizarea” și copiii de țărani 
Politica represivă asupra copiilor, la finele anilor 1920, a continuat prin colec-

tivizare și extinderea represiunilor asupra țărănimii. După declarația lui Stalin din 
28 mai 1928 despre noul curs luat de partid de la „economia țărănească individuală 
spre economia colectivizată”, au intervenit dispozițiile guvernului care clarificau no-
țiunea de „chiabur”, apoi dispoziția CCP din 11 iulie 1929 privind folosirea muncii 
corecționale în instituțiile penitenciare64 și directiva secretă a Biroul Politic, din 3 
octombrie 1929, despre „aplicarea măsurilor de pedeapsă capitală asupra culacilor, 
inclusiv împușcare”. Concomitent cu măsurile de exterminare și confiscare a averii, 
membrii familiilor erau condamnați la marginalizare, inclusiv prin refuzul din partea 
statului de înscriere a copiilor în școli – fapte semnalate chiar în presa sovietică.65 
Acțiunile represive desfășurate în timpul campaniei de colectivizare au atins inten-
sitatea maximă în temeiul Hotărârii Biroului Politic al CK PC(b)U „Cu privire la 
măsurile de lichidare a gospodăriilor țărănești din raioanele colectivizării în masă”66, 
din 30 ianuarie 1930, care permitea strămutarea forțată în așezări speciale a membri-
lor familiilor țăranilor care se opuneau colectivizării. Comunicatele secrete indicau 
circa 15-20% decese în rândul deportaților aflați în drum spre destinația relocării, 
majoritatea lor fiind copii, care au fost aruncați din tren direct în nămeți.67 După 

61 În luna martie 1931, ca urmare a reorganizării caselor de muncă și a implementării experienței 
comunelor de muncă (трудовых коммун – rus. ) ale OGPU, se finalizase procesul de constituire 
a rețelei școlilor FZU (rus. – Школы фабрично-заводского ученичества), fondată prin Decretul 
CCN din 31 iulie 1925 „Cu privire la procedura de organizare a școlilor de ucenicie (în fabrici, 
agricultură și comerț) la întreprinderi și instituții aflate sub jurisdicția comisariatelor populare și 
centrele cooperativiste” (Декрет СНК РСФСР от 31 июля 1925 г. «О порядке организации 
школ ученичества (фабрично-заводского, сельскохозяйственного и конторско-торгового) 
при предприятиях и учреждениях, находящихся в ведении народных комиссариатов и коопе-
ративных центров» // „Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского 
правительства РСФСР”, № 56, 1925, cтр. 433).

62 Письма в «Политический Красный Крест» Е. П. Пешковой // „Дети ГУЛАГа...”, сост. С. С. 
Виленский и др., cтр. 74-75.

63 Роман Подкур, «Дитячий ГУЛАГ» в контексті політики державного терору (1937–1939 рр.) // 
„З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ”, № 1(28), 2007, cтр. 192-193.

64 Постановление СНК СССР «Об использовании труда уголовно-заключенных». 11 июля 1929 г. // 
„ГУЛАГ...”, cост. А. И. Кокурин, Н. В. Петров, cтр. 64-65.

65 Y. Taniuchi, A note on the Ural-Siberian method. In: „Soviet Studies”, vol. 33(4), 1981, p. 526.
66 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в 

районах сплошной коллективизации». Из приложения к протоколу заседания политбюро № 116, 
п. 36 от 5 февраля 1930 г. // „Политбюро и крестьянство: Высылка, спецпоселение. 1930-1940 
гг.”. Книга I., отв. ред. Н. Н. Покровский и др., Москва, РОССПЭН, 2005, cтр. 70-76.

67 Fedir Pigido-Pravoberezhny, The Stalin Famine: Ukraine in the year 1933 (1953), London, Ukrainian 
Youth Association in Great Britain, 1953, p. 24. 
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instrucțiile transmise în februarie 1930 au urmat altele, printre care Ordinul OGPU 
din 2 februarie 1930 despre „lichidarea urgentă a activului contrarevoluționar al cu-
lacilor”, apoi instrucțiunea secretă din 4 februarie 1930 a Prezidiului Comitetului 
Executiv Central „Cu privire la exilarea și deportarea gospodăriilor de culaci”. Toate 
laolaltă, în contextul politicii al cărei scop era să confiște pâinea de la țărani, au pro-
vocat un nou val de foamete, suferință și decese în masă. 

Pentru a mușamaliza teroarea și camufla metodele represive de eradicare a feno-
menului copiilor străzii, propaganda sovietică a lansat cu mult fast proiectul de con-
strucție a „viitorului luminos”, formulat în primul plan cincinal (1928-1932). Ziarul 
Komsomolyskaya Pravda68 la 23 august 1929 anunța demararea unui „plan cincinal 
pentru copii” care prevedea „ajustarea disciplinei tovarășilor copii, a silinței pentru 
carte”, crearea condițiilor pentru o „copilărie sovietică ca niciunde în lume”, iar lo-
zincile de partid invocau tot mai frecvent autoritatea părinților, mai ales cea a tatălui 
în postură de cap al familiei, ca model viu de „disciplinare” pentru copiii sovietici. 

În disonanță vădită cu acțiunile represive ale statului (arestări, deportări, foame-
te), discursul oficial despre autoritatea familiei tradiționale producea confuzii printre 
copiii „dușmanilor poporului”, marcați de contextul politicilor represive. Pe de o 
parte – părinții trebuiau tratați ca „educatori înțelepți ai viitorilor cetățeni loiali sta-
tului”, pe de altă parte, ei erau potențiali „trădători”, „recidiviști”, „dușmani ai po-
porului”. Mai mult, după arestarea părinților, disciplinarea sovietică a acestor copii 
se realiza prin îngrădirea accesului la produsele alimentare, detașarea de familie și 
internări în orfelinate, dar și arestări și plasări în instituții ale statului, cu aplicarea 
stigmatului de „infractori”.

În acest context, implementarea proiectului „copilăriei sovietice” a antrenat o 
nouă categorie profesională – pedologii, pe care i-a angajat să vină cu sfaturi practice 
în realizarea planurilor partidului și guvernului sovietic în domeniul educării „omului 
nou”69 și pentru funcționarea organizațiilor de copii și tineret – Pionieria și Komsomo-
lul70 – responsabile de „reforjarea tinerilor cu origini sociale nesănătoase”. La această 
etapă, procesul educațional în orfelinate, inclusiv cel din așezările speciale, a fost ajus-
tat noilor norme, de această dată contestându-se autoritatea familiei, inclusiv prin ru-
perea legăturilor dintre generații și detașarea copiilor de părinți. Rezoluția Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comunist din 5 octombrie 1931, cu referire la activitatea 
comsomoliștilor în rândul tineretului din așezările speciale, indica următoarele:

„În timp ce desfășoară o vastă activitate culturală și educațională, este necesar 
să se încurajeze [...] evidențierea celor care se îndepărtează de familiile lor.”71

68 Разработаем детскую пятилетку // „Комсомольская Правда”, 23.08.1929, cтр. 2.
69 Е. М. Балашов, Педология в России в первой трети XX века, Санкт-Петербург, Нестор-История, 

2012, cтр. 131-152.
70 Uniunea Tineretului Comunist – Коммунистический Союз Молодёжи (rus.)
71 Постановление ЦК ВЛКСМ «О работе среди спецпоселковой молодежи». 5 октября 1931 г. // 

„Политбюро и крестьянство...”. Книга I, отв. ред. Н. Н. Покровский и др., Москва, РОССПЭН, 
2005, cтр. 438-439.
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Organele sovietice au primit indicații directe din partea OGPU privind necesi-
tatea desfășurării „unor forme organizatorice de separare a copiilor și tineretului de 
părinți”, cu recomandarea de plasare a copiilor în creșe și locuri de joacă, introduce-
rea formelor de școlarizare a copiilor în instituțiile școlare de treapta a II-a din loca-
litățile mari, organizare a internatelor pentru elevi și astfel, promovare a amplasării 
tinerilor în cămine.72

Copiii celor „deschiaburiți” – în deportare
Deportarea copiilor împreună cu părinții în așezările speciale a avut consecințe 

tragice și este documentată prin numeroase surse. Pe parcursul lunilor martie-mai 
1930, circa 25.000 de copii sunt raportați ca decedați în bisericile din reg. Vologda, 
folosite ca locuri de staționare în drum spre așezările speciale.73 În așezarea specială 
Bušujka74, raionul Aldansk, în 1930, din 3.306 de persoane dislocate, 1.415 erau 
minori, din care: 

„...timp de 8 luni au murit 184 de persoane copii până la 5 ani, ceea ce con-
stituia 55% din rata de mortalitate din așezare. [...] Așa-numitul orfelinat, în care 
locuiesc izolat de părinți majoritatea copiilor [...] reprezintă o baracă cu paturi pe 
două nivele.”75

Din telegrama unui grup de 170 de femei și copii deportați în reg. Vologda către 
președintele Comitetul Executiv Central, M. I. Kalinin, aflăm: 

„Deportați cu forța, am fost plasați în barăci murdare și friguroase. Copiii și 
adulții mor din cauza contagierilor, soții noștri la 200 de mile distanță de noi suferă 
de asemenea fără nicio vină. Este imposibil de suportat.”76

În rapoartele despre deportarea familiilor din Ucraina și Kursk către același pre-
ședinte al Comitetului Executiv Central, se menționa:

„Au fost ridicați pe geruri năprasnice – prunci și femei însărcinate, care au 
mers în bou-vagoane unul peste altul. Tot aici femeile nășteau copiii lor (oare ace-
asta nu e bătaie de joc), după care au fost aruncați din vagoane ca niște câini. Apoi 
au fost distribuiți în biserici și barăci murdare și neîncălzite, unde n-aveai cum te 
mișca. Sunt ținuți înfometați, în lipsa oricărei atenții din partea cuiva...”.77

Aceste informații sunt confirmate și prin scrisorile trimise din așezările speciale 
din ținutul Severnyj, interceptate de structurile OGPU între 20 iunie și 1 iulie 1930:

72 Ibidem.
73 Robert Conquest, The harvest of sorrow: Soviet collectivization and the Terror-Famine, Oxford, 

Oxford University Press, 1986, p. 285.
74 Бушуйка (rus.)
75 Анна Азанова, Бушуйка: здесь погибли тысячи невинных людей, в том числе детей, 28 октября 

2015.   Disponibil:  http://my-madonna.ru/article/molodaya-zhenschina-iz-solovevska-voskresila-pamyat-o-
tyisyachah-lyudey (accesat: 10.05.2022).

76 Политбюро и крестьянство... Книга II, отв. ред. Н. Н. Покровский и др., Москва, РОССПЭН, 
2006, cтр. 904.

77 Письма Председателю ВЦИК М. И. Калинину // „Дети ГУЛАГа...”, сост. С. С. Виленский и др., 
cтр. 81.
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„În drum, a trebuit să suportăm imagini sfâșietoare, cum ar fi: moartea copi-
ilor, mamelor, nașterea atât în   trăsuri, cât și în căruțe, moartea femeilor la muncă 
și pierderea copiilor în pădure, iar acum ne confruntăm cu o adevărată foamete”;

„Câți infirmi, văduve și orfani sunt aici, uciși de pădure, morți. Iar mamele își 
sugrumă copiii, se aruncă în râu cu ei și mor de foame ca muștele. Aici ne privesc ca 
pe animale, în magazine nici măcar ace nu ne vând.”;

„Suferim noi, dar de ce să sufere copiii din jurul nostru? La urma urmei, ei sunt 
unul de 8 ani, iar celălalt 2 ani, doar puterea sovietică cum se uită la copii. Vanea 
era pioner, iar noi eram argați și nici nu aveam pământul nostru. Copiii plâng cu 
amărăciune pentru că nu au ce mânca, au mers în pădure și de foame au mâncat 
iarbă, iar iarba era din cele otrăvitoare. Așa că au venit și mi-au spus că copiii mei 
sunt în pădure și îi învăluie să vomite. Am fugit și i-am adus în barac, i-am îngrijit, 
sunt în viață, dar se mișcă precum niște umbre, pentru că ne dau 16 kg de făină pe 
lună pentru 6 persoane”;

„Suferim de foame și multe boli, copiii mor în fiecare zi”.78

Solicitările rudelor culacilor de a lua la întreținere copiii din așezările speciale 
găsesc susținere din partea administrațiilor locale, odată cu adresările lor către V. M. 
Molotov:

„Comitetul ținutului consideră acest lucru acceptabil, cu referință la copiii 
până la 12-15 ani, fapt ce va ușura considerabil problema plasării chiaburilor și 
întreținerea lor. Rugăm să ne comunicați răspunsul la acest subiect.”79 

Din 1 iunie 1931, prin Hotărârea Biroului Politic „Cu privire la administra-
rea persoanelor din așezările speciale”80, gestionarea administrativă și economică a 
așezărilor speciale revine structurilor OGPU. Iar conform recensământului efectuat 
de către direcția comenduirilor în februarie 1931, în 31 de raioane de deportare din 
regiunea Ural, din 134.421 de persoane deportate, minorii constituiau 36,2%, dintre 
care 20.955 de copii erau cu vârsta de 8-16 ani.

„Majoritatea covârșitoare a persoanelor cu dizabilități și în special a copiilor 
sunt prost îmbrăcați. De regulă, copiii nu au încălțăminte caldă sau din piele și sunt 
îmbrăcați exclusiv în opinci confecționate manual de ei. Ca îmbrăcăminte, sunt fo-
losite vechiturile. Situația este deosebit de dificilă pentru nou-născuți și sugari, care 
se află în colibe umede, la temperaturi foarte scăzute.”81

Administrația sovietică, referindu-se la condițiile în care urma să fie dislocat 
„contingentul” de deportați și familiile lor, operează cu noțiunea „așezare specială”. 

78 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы, отв. 
ред. Н. Ивницкий, Том 2. Ноябрь 1929 – декабрь 1930, Москва, РОССПЭН, 2000, cтр. 521-523.

79 Политбюро и крестьянство.... Книга I, отв. ред. Н. Н. Покровский и др., Москва, РОССПЭН, 
2005, cтр. 219-220.

80 Постановление СНК СССР об устройстве спецпереселенцев. 1 июля 1931 г. // „Спецпереселенцы 
в Западной Сибири. Весна 1931 – начало 1933 г.”, отв. ред. В. П. Данилов, С. А. Красильников, 
Новосибирск, Экор, 1993, cтр. 14-15.

81 И. Е. Плотников, Ссылка крестьян на Урал в 1930-е гг.: Документы из архивов // „Отечественная 
история”, № 1, 1995, cтр. 160-179.
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Deși nu era vorba despre o formă de penitență, în „așezările speciale” deportații se 
aflau sub controlul direct și în gestiunea structurilor OGPU și dispuneau de foarte 
puține drepturi, fiind „tratați din punct de vedere ideologic și social ca paria”82. În 
informațiile prezentate Comitetului Central al PC(b)U privind situația din așezările 
speciale din Ural, Sevkraj, Kazahstan și Aldan în perioada iulie-august 1931, găsim 
următoarele relatări: 

„URAL. 
Copiii, cu excepția pâinii negre și a peștelui sărat, nu primesc nimic.”
„ȚINUTUL SEVERNYJ.
Pruncii, din cauza lipsei laptelui la mamele lor, sunt hrăniți numai cu pâine 

neagră. Aproape peste tot copiii sunt extrem de slăbiți, sunt și rahitici. Și, de regulă, 
nu există vaci în niciunul dintre satele din Severoles...”83

În raportul semnat de G. Jagoda, din 26 octombrie 1931, către președintele CKK 
VKP(b), J. Rudzutak, privind situația în așezările speciale unde au fost deportați 
culacii și familiile acestora, se menționa:

„Numărul de îmbolnăviri și decese în rândul deportaților este mare... Rata dece-
selor lunare este de 1,3% în Kazahstanul de Nord și 0,8% în ținutul Narym. Printre cei 
decedați predomină copiii din grupele mici. Astfel, cei din categoria de vârsta de 3 ani 
mor lunar 8-12%, iar în Magnitogorsk – și mai mulți, până la 15% în fiecare lună...”84

Despre situația deplorabilă și abuzurile față de copiii din așezările speciale ale 
ținutului Sibkraj antrenați „la muncile de defrișare a pădurilor”85 relata raportul către 
administrația Gulag pentru anul 1931:

„În așezări sunt copii de vârste diferite, de la 14 ani și mai mici – orfani de 
ambii părinți, dar sunt și cu părinții evadați. Ei nu pot munci, nu pot primi rația de 
pâine, iar situația lor materială este extrem de grea. În unele așezări, comendanții 
insistă pe lângă cooperație să li se dea rația de hrană în credit, dar în altele se 
procedează în stil birocratic, declarând că dacă nu sunt acordate gratis – ei nu pot 
întreprinde nimic și atât.”86

Istoricul Alexandr Jakovlev, unul din cercetătorii preocupați de publicarea do-
cumentelor de arhivă ale regimului totalitar-comunist, menționa că în arhivele Co-
misiei de reabilitare a victimelor represiunilor politice de pe lângă Președintele Fe-
derației Ruse se află numeroase scrisori care atestă parcursul dramatic al copiilor din 
familiile de țărani deportați în 1930-1931. Este și cazul Mariei Leontievna Bazih, 
care scria:

82 Robert Conquest, The Harvest of Sorrow..., p. 139. 
83 Политбюро и крестьянство.... Книга I, отв. ред. Н. Н. Покровский и др., Москва, РОССПЭН, 

2005, cтр. 411-416.
84 В. И. Земсков, «Кулацкая ссылка» в 30-е годы // „Социологические исследования”, № 10, 1991, 

cтр. 10.
85 Из докладной записки начальнику Гулага «Общее состояние спецпереселенцев в Сибкрае» //

„  Дети ГУЛАГа...”, сост. С. С. Виленский и др., cтр. 109-110.
86 Ibidem.
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„În 1931 la 12 aprilie a fost arestat soțul... la 15 mai am fost deportată eu... Nu 
m-au lăsat să iau nimic cu mine. Goi și dezbrăcați, și flămânzi, cu copii mici. Au 
exilat în Narym 6 copilași și pe mine însărcinată în 8 luni. La nord, ținutul Narym, 
raionul Novovasjugan, pe șlep pe Vasjugan. Ne-au debarcat într-o mlaștină fără ni-
cio construcție. Acolo mureau oamenii și copiii, ca muștele. Acolo au murit și copiii 
mei. Pentru ce, și cine va răspunde la această întrebare? Iar eu am avut copii – 9 
copilași, 6 au murit. Ce chinuri am tras și câtă suferință!”87

Procesul-verbal al ședinței Biroului Politic din 28 ianuarie 1932, reflectă o cifră 
impresionantă a mortalității în rândul copiilor din așezările speciale:

„Mortalitatea este deosebit de mare în rândul copiilor mici (până la 8 ani), 
ajungând în unele regiuni până la 10% din numărul acestora în decurs de o lună. 
Această mortalitate a copiilor depinde nu numai de factorii generali negativi privind 
situația sanitară, condițiile de viață, clima, ci și de cantitatea insuficientă și calita-
tea nesatisfăcătoare a alimentației lor.”88 

Componenta de vârstă a morților, urmărită începând cu anul 1932, doar în co-
mendaturile SibLAG în luna iulie 1932, indică rata de circa 40% de copii cu vârsta 
sub 4 ani, iar fiecare al cincilea nou-născut nu atingea vârsta de 1 an. Tendința de 
creștere a mortalității infantile a persistat în statisticile comendaturilor pe parcursul 
întregii perioade a anilor 1930.89 

Totodată, în procesul de școlarizare a copiilor din familiile deportaților pe teri-
toriul așezărilor speciale au fost atestate grave deraieri de la Dispoziția temporară a 
OGPU „privind drepturile și obligațiile coloniștilor din așezările speciale și funcțiile 
administrației locale în raioanele de relocare a coloniștilor din așezările speciale”, 
emisă la 25 octombrie 193190. Dreptul copiilor la „înscrierea în școlile locale, cursuri 
ș.a., alături de cei liberi” sau, în absența locurilor disponibile, „în instituții suplimen-
tare create” sub administrarea structurilor OGPU91, în realitate era respectat în puține 
cazuri.

87 С. Виленский, Введение // „Дети ГУЛАГа...”, сост. С. С. Виленский и др., cтр. 9.
88 Политбюро и крестьянство.... Книга I, отв. ред. Н. Н. Покровский и др., Москва, РОССПЭН, 

2005, cтр. 502-505.
89 Ibidem.
90 Временное положение ОГПУ о правах и обязанностях спецпереселенцев и функциях поселко-

вой администрации в районах расселения спецпереселенцев. 25 октября 1931 г. // „История 
сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 
7-ми томах”. Т. 5. Спецпереселенцы в СССР, oтв. ред. Н. Верт, С. В. Мироненко, Москва, 
РОССПЭН, 2004, cтр. 147-151.

91 „În vara anului 1931, în scopul eficientizării activității economice a așezărilor înființate de deportați, 
acestea trec integral în subordinea OGPU, anterior fiind subordonate autorităților locale. Din acest 
moment, o rețea amplă de comenduiri ale OGPU gestionează, cu drept exclusiv, un teritoriu imens, 
în care deportații sunt supuși unor reguli rigide” (vezi: Ion Varta, Tatiana Varta, Igor Şarov, Teroarea 
bolșevică: de la origini la punerea în practică. Studiu introductiv. În: „Asasinările în masă din 
RASSM în perioada Marii Terori: 1937–1938”, editori I. Varta, T. Varta, I. Şarov. Vol. I: Documente 
desecretizate din arhivele MAI şi SIS ale Republicii Moldova, prefaţă de Stéphane Courtois, 
Chișinău, Ed. Arc, 2010, p. LVI).
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Dată fiind situația deplorabilă din așezările speciale92, comendaturile au fost 
nevoite să treacă cu vederea încercările copiilor de a părăsi zona de reședință for-
țată pentru a face rost de alimente. Aceștia au evadat în taiga și tundră în căutarea 
surselor de hrană, iar cei care au supraviețuit pe parcursul iernii, spre primăvară au 
peregrinat în așezările urbane. Administrațiile locale din orășelele din nordul regiu-
nii Ural anunțau cu îngrijorare apariția în oraș a miilor de copii vagabonzi flămânzi 
ieșiți din păduri93. Același număr de copii vagabonzi este atestat și în mediul celor 
deportați.94 În perioada martie-decembrie 1932, pe străzile din localitățile regiuni-
lor Harkov, Donețk, Kiev și cele din „republica autonomă moldovenească”, au fost 
interceptați 6.334 de copii vagabonzi.95 În acest context, la 1 octombrie 1932, struc-
turile militarizate de pază a căilor de transport au primit sarcina de a tria și supune 
prelucrării sanitare copiii vagabonzi care se deplasau cu trenul. Pentru identificarea 
acestor copii, au fost organizate grupe operative speciale, însoțite de educatori. 

„Legea celor cinci spice” și flagelul foametei
În 1932, mai bine de jumătate dintre familiile țărănești sufereau de foamete. La 

recolta de cereale, mai ales femeile, pentru a-și salva copiii de la moarte, încercau să 
culeagă spice în câmp, căzând astfel sub incidența Decretului din 7 august 1932 cu 
privire la paza proprietății întreprinderilor de stat, colhozurilor şi cooperației şi con-
solidarea proprietății colective (socialiste)96, care prevedea aplicarea pedepsei capi-
tale și confiscarea averii sau, în anumite cazuri, 10 ani de închisoare cu confiscarea 
averii, fără drept de amnistiere (nici măcar pentru copiii care încercau să-și găsească 
scăpare luând câte ceva de pe câmpurile considerate proprietate de stat). Oamenilor 
le era interzis să se atingă până și de produse alimentare alterate.97 În cazul RSS 
Ucraineană, circa 3 milioane de copii născuți între 1932 și 1934 au fost răpuși de 
foamete.98 Țăranii au fost puși în situația de abandonare a propriilor copii99 sau și mai 
grav – de omor și canibalism100. Din scrisorile țăranilor către fiii lor aflați în Armata 
Roșie, interceptate de structurile OGPU în luna august 1932, aflăm următoarele:

92 Lynne Viola, The unknown Gulag: the lost world of Stalin’s special settlements, New York, Oxford 
University Press, 2008.

93 А. Базаров, Дурелом, или Господа колхозники, Курган, Зауралье, 1997, cтр. 356.
94 В. Н. Земско, «Кулацкая ссылка» в 30-е годы..., cтр. 11.
95 Ion Varta, Tatiana Varta, Igor Şarov, Teroarea bolșevică..., p. LXIII.
96 Постановление ЦИК и СНК СССР об охране имущества государственных предприятий, 

колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности. 1932  г. // 
„  Дети ГУЛАГа...”, сост. С. С. Виленский и др., cтр. 119-120. Legea a fost anulată la 4 iunie 1947, 
odată cu adoptarea Decretul „Cu privire la răspunderea penală pentru furtul proprietății publice și de 
stat”.

97 О. В. Хлевнюк, 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество, Mосква, РОССПЭН, 1992, cтр. 23. 
98 S. Maksudov, Pertes subies par la population de L’URSS. 1918-1958. In: „Cahiers du Monde Russe 

et Soviétiqu”, nr. 18(3), 1977, p. 223-265.
99 Голод в СССР. 1929-1934. Т. 1: 1929-июль 1932, Книга 2, редсовет Ю. А. Поляков, В. С. 

Христофоров и др., Москва, МДФ Демократия, 2012, cтр. 182.
100 Ibidem, c. 582.
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„În fiecare zi, pe câmp, toți copiii și femeile adună spiculețe, pentru că sunt 
flămânzi. Și pentru aceste spiculețe, miliția și GPU îi prind și îi bat mai rău decât 
jandarmii. Recent a fost emis un ordin pentru a bate până la moarte colhoznicul care 
strânge spiculețe, iar pe țăranii necolectivizați101 de a-i omorî pe loc. Fac judecata 
din capul lor și se prevede chiar împușcarea pentru această pâine.”102

Și în ținuturile de pe malurile râului Volga, în 1932, s-a atestat o creștere drama-
tică a numărului de copii fără supraveghere, iar autoritățile semnalau:

„Avalanșa copiilor fără supraveghere în orașe continuă. Copiii provin din regiu-
nile din partea inferioară a râului Volga, Ucraina și Asia Centrală. Majoritatea copii-
lor sunt în stare de subnutriție pronunțată, printre ei sunt cazuri de decese din cauza 
malnutriției. Internarea în continuare a copiilor în orfelinate este absolut imposibilă. 
Deja copiii sunt găzduiți în barăci neechipate, depozite etc.”103

În prima jumătate a anului 1932, „în conformitate cu informațiile incomplete ale 
organelor de partid și sovietice, [...] în afară de regiunile Kiev, Harkov, Odessa, Dne-
propetrovsk, mai erau cuprinse de foamete regiunea Vinița și toată RASS Moldovene-
ască, cele din urmă numărând o populație de 1.193 milioane de persoane.”104 La fel, 
sistarea alocațiilor pentru persoanele întreținute de stat, deci și pentru copii, a generat 
sporirea numărului de cerșetori din rândul minorilor. Către 16 mai 1932, numărul co-
piilor cerșetori în ținutul Siberiei de Vest a ajuns la 2.500 de persoane, marea parte a 
acestor copii (90%) având părinți în viață sau fiind veniți din regiuni cu recolta com-
promisă, copii din familii cu venituri mici.105 La fel, este în creștere numărul copiilor 
fără supraveghere, bolnavi, orfani din așezările speciale din regiunile de est ale URSS:

„Acești copii, neavând părinți și, prin urmare, nici locuință permanentă, au o 
existență pe jumătate înfometată, sunt susceptibili la tot felul de boli, care în majori-
tatea cazurilor duc la moartea lor. De regulă, acești copii nu sunt angajați în niciun 
fel de munci, nici măcar ușoare, ceea ce duce la dezvoltarea printre ei a cerșetoriei 
și predispoziției de parazitare.”106

În RASSM, comunicatele OGPU aduc o serie de mărturii despre decesul mino-
rilor din cauza foametei și a represiunilor generate provocate de „legea celor cinci 
spice”, inclusiv despre cazurile de maltratare a copiilor de către activiștii de partid. 
Fenomenul cerșitului în rândul copiilor înfometați în localitățile din RASSM este 
atestat în raioanele Slobozia, Camenca, Balta, mai ales din partea copiilor de țărani 
deportați și a copiilor rămași să locuiască la rude:

101 Единоличник (rus.)
102 Докладная записка ОО ОГПУ о политико-моральном состоянии частей УВО. 16 октября 

1932 г. // „«Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922-1934 
гг.)”, oтв. ред. А. Н. Сахаров, В. С. Христофоров, Т. 10 в 3 ч. 1932-1934 гг. Ч. 2, Москва, ИРИ 
РАН, 2017. Disponibil: http://istmat.info/node/62378 (accesat: 10.05.2022). 

103 Голод в СССР..., редсовет Ю. А. Поляков, В. С. Христофоров и др., cтр. 538-539.
104 Ion Varta, Tatiana Varta, Igor Şarov, Teroarea bolșevică.... p. LXIV. A se vedea și: Vadim Guzun, 

Marea foamete sovietică, 1926-1936, Baia Mare, Ed. Universităţii de Nord, 2011.
105 А. А. Славко, Динамика численности беспризорных детей..., cтр. 162.
106 Спецпереселенцы в Западной Сибири..., отв. ред. В. П. Данилов, С. А. Красильников, cтр. 45-46.
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„În satul Pereima, raionul Balta, […] la școală mergeau numai 50% dintre 
copii. Ceilalți se duceau prin sat și cerșeau de mâncare”.107 

În cazul copiilor rămași în propriile familii, semnale de alarmă despre starea de 
înfometare cronică printre copii, în primăvara anului 1932, sunt date în primul rând 
de părinții lor, aceștia cerând ajutor de la organele statului: 

„În satul Putailovca, raionul Balta, un colhoznic sărac afirma: «Până când va 
exista puterea sovietică și până când ea îi va chinui pe țărani? A luat toată pâinea și 
banii. Țăranul suferă de foame. Până la primăvară vom muri cu toți de foame.»”108

Rapoartele oficiale relatează despre o serie de cazuri când țăranii aflați la limita 
subzistenței din cauza politicilor bolșevice își aduc copiii la sovietul sătesc și la câr-
muirea colhozului pentru a fi întreținuți de autoritățile statului. La 30 martie 1932, 
raportul departamentului moldovenesc al GPU menționa:

„Colhoznicele din satul Pesceanca [raionul Balta] – Menderovscaia, Maco-
veiciuc și Beldus, care lucrau activ în brigăzile de colectare a pâinii, au venit la 
cârmuire și au declarat: «Voi nu ne dați pâine și noi suferim de foame. Vă aducem 
copiii noștri ca voi să-i hrăniți.» […] Un caz similar a avut loc în satul Pujaica. 
Colhoznica nevoiașă C. Oleinic i-a adus pe cei 3 copii ai ei la cârmuirea colhozului 
și a declarat: «Eu nu am cu ce-i hrăni, vi-i las vouă – hrăniți-i»”.109

Rechizițiile la stat și campania de colectivizare forțată din RASS Moldoveneas-
că au generat atacuri la proprietatea statului chiar din partea copiilor. Astfel, raportul 
GPU din 15 martie 1932, din RASS Moldovenească relata următoarele:

„În localitatea Cruteni, raionul Codâma, un grup de copii s-au strâns lângă de-
pozitele de porumb ale «Selhozhleb»-ului și au încercat a lua din porumbul păstrat 
acolo, când a apărut miliția, copiii au început a striga: «Vrem să mâncăm, părinții 
noștri au lucrat în colhoz și nu au primit nimic.»”110 

Concluzii 
Implementarea proiectului „făuririi copilăriei fericite pentru cei mai tineri con-

structori ai comunismului”, în perioada anilor 1917-1932, s-a pretat planului ma-
gistral de comunizare, care solicita resurse umane loiale și disciplinate în spiritul 
propagandei sovietice. În acest context, problema „copiilor fără supraveghere” con-
siderați potențiali infractori ajunge în gestiunea definitivă a structurilor OGPU, iar 
majoritatea lor proveneau din familii supuse arestărilor și represiunilor politice. Pen-

107 Arhiva Organizațiilor Social-Politice a Republicii Moldova (în continuare: AOSP RM), Fond (F.) 
52, inventar (inv.) 1, dosar (d.) 322, filă (f.) 156-158. În: Alexei Memei, „Teroarea comunistă în 
RASSM (1924–1940) şi RSSM (1944–1947). Mărturii documentare”, Chişinău, Ed. Serebia, 2012, 
p. 277-278.

108 AOSP RM, F. 52, inv. 1, d. 322, f. 143-152. În: Alexei Memei, „Teroarea comunistă în RASSM…”, 
p. 200.

109 AOSP RM, F. 52, inv. 1, d. 322, f. 274-282. În: Alexei Memei, „Teroarea comunistă în RASSM…”, 
p. 274.

110 AOSP RM, F. 52, inv. 1, d. 322, f. 143-152. În: Alexei Memei, „Teroarea comunistă în RASSM…”, 
p. 200.
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tru a eluda discrepanțele propagandistice, în perioada 1917-1927, fenomenul copii-
lor străzii a fost calificat de organele de stat drept moștenirea orânduirii capitaliste, 
care trebuia să dispară odată cu afirmarea societății socialiste. Persistența acestei 
probleme și încercările de a o soluționa prin metode coercitiv-represive aveau doar 
să acutizeze criza și subliniau imensa catastrofă, care a cuprins societatea. Inter-
vențiile caracteristice statului totalitar au generat creșterea numărului de copii ai 
străzii și apariția unor noi grupuri de victime ale regimului totalitar în URSS – copiii 
părinților deportați sau supuși represaliilor în timpul Terorii Roșii. Printre victimele 
regimului s-au regăsit și copii lăsați în libertate cu un singur părinte sau cei aflați 
în îngrijirea rudelor, copiii vagabonzi supuși represiunilor în baza Codului Penal și 
plasați în coloniile de muncă ale NKVD. 

Circumscrise primului plan cincinal, politicile staliniste au consfințit drepturile 
statului sovietic asupra aplicării abuzive a violenței și represiunii față de cetățenii 
URSS, copiii constituind un segment impresionant din numărul total al victimelor 
regimului totalitar. Acțiunile represive întreprinse în perioada 1917-1927, s-au extins 
considerabil în anii cincinalului prin deportarea și plasarea copiilor în localități spe-
ciale, împreună cu familiile lor. Noțiunea „copii fără supraveghere” devine pentru 
deceniile următoare parte integrantă a discursului oficial și noțiunea-cheie în proce-
sul de marginalizare și de excluziune socială a copiilor „dușmanilor de clasă”.

THE REPRESSIVE POLITICS OF THE SOVIET STATE 
TOWARDS MINORS (1917–1932)

The article analyses the young Bolshevik state’s project of transforming the 
younger generation of citizens into „active builders of communism”, through the 
investigation of historical context, political strategies and official politics of the par-
ty-state toward the issue of children. The study elucidates the mechanisms of ex-
tending the violence and repressive politics against the USSR citizens, the children 
constituting an impressive segment of total number of victims of the totalitarian 
regime. The conclusions point on the ideological project about „a happy childhood 
in the Soviet Union” that suffered, during the following decades, serious derailments 
and random adjustments, resulting in a mythology of rescue and protection on the 
one hand, and in the policies of exclusion and marginalization on the other.

Keywords: Stalinism, repressive policies, Bolshevik propaganda, children of 
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Anatol PETRENCU

„OAMENII NOŞTRI NU S-AU REGĂSIT AICI, ÎN CHIŞINĂU...”
FUNCŢIONARII SOVIETICI ÎN ORAŞUL

DE PE BÂC (1944–1946)
Actualitatea temei. Problemele legate de apărarea de către trupele româ-

no-germane și de cucerirea de către Uniunea Sovietică (URSS) a Chișinăului, de 
reocuparea orașului de către administrația sovietică, de activitatea funcționarilor în 
primii ani de după reinstalarea la conducere rămân un subiect deocamdată puțin 
studiat. Așa cum au subliniat academicianul Andrei Eșanu și dr. Valentina Eșanu, 
„schimbările radicale din ultimii ani, revenirea pe făgașul firesc al adevărului istoric 
cer ca toate cele întâmplate la Chișinău, ca și în întreaga Basarabia, să fie reconsti-
tuite pentru posteritate în cele mai mici amănunte, deoarece ele au fost deformate și 
denaturate de către istoriografia sovietică oficială”1.

Războiul agresiv al federației ruse împotriva Ucrainei (2014 – prezent) a ac-
tualizat și mai mult tema comportamentului militarilor invadatori față de populația 
civilă, aflată sub ocupație vremelnică, față de prizonieri și de răniți. Asta pentru că 
într-un anumit sens „Istoria se repetă”.

Istoriografia temei. Despre capitala Republicii Sovietice Socialiste Moldo-
venești (RSSM) în anii postbelici s-a scris suficient. Istoriografia sovietică, însă, pă-
trunsă de ideologia comunistă și subordonată dictatului politic, a distorsionat faptele 
sau a oferit o interpretare părtinitoare a evenimentelor. Astfel, ocuparea (cucerirea) 
orașului Chișinău, în august 1944, asemeni conducerii de stat și de partid comunist, 
istoricii sovietici au numit-o „eliberare” de sub „ocupația fascistă”. De ex., autorii 
Enciclopediei sovietice moldovenești au afirmat următoarele: „Între 16 iulie 1941 și 
23 august 1944 Chișinăul a fost ocupat de cotropitori și prefăcut în ruine... Imediat 
după eliberare a început restabilirea orașului, la care și-au dat concursul republici-
le-surori”2. Merită, însă, reținută următoarea informație, la care vom reveni în textul 
acestui articol: „Numai în 1944-1945 în capitala RSSM au fost trimiși 1 500 lucrători 
de partid, sovietici și comsomoliști, ingineri, medici, învățători, oameni de știință”3.

1 Andrei Eșanu, Valentina Eșanu, Chișinău, scurtă sineză istorică, în „Chișinău. Enciclopedie”, 
Chișinău, Editura Museum, 1997, p. 24.

2 Enciclopedia sovietică moldovenească, vol. 3, Chișinău, 1972, p. 285.
3 Ibidem.

– Identitate, educație și cultură în a doua jumătate –
a secolului XX 
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Un grup de istorici sovietici au publicat o Schiță istorică în Enciclopedia Chiși-
nău, editată în limba rusă, în care sunt accentuate aceleași teze staliniste: la 24 august 
1944 Chișinăul a fost „eliberat” de Armata roșie (sunt nominalizate unitățile militare 
care au luat parte la asaltul orașului); locuitorii orașului, remarcă autorii citați, „au 
întâlnit cu bucurie pe ostașii-eliberatori”, iar după „eliberare” a început „o renaștere 
rapidă a Chișinăului”4. Astfel, observăm o prezentare triumfalistă și abstractă a vieții 
orașului în primele luni (primii ani) ale celei de-a doua ocupații sovietice.

Sarcina acestui studiu: pe baza documentelor din arhive și a celor publicate, 
a memoriilor martorilor oculari și informațiilor din presa vremii să expunem desfă-
șurarea obiectivă a evenimentelor din Chișinău în perioada imediat postbelică. 

Izvoarele folosite. Pentru redactarea acestui studiu am utilizat materialele 
aflate în Arhiva organizațiilor social-politice din Republica Moldova, în special – 
procesele verbale și alte documente ale Biroului orășenesc Chișinău al Partidului 
Comunist (bolșevic) al Moldovei [PC (b)M]. De un real folos ne-au fost culegerile 
de documente publicate de dr.-hab. Pavel Moraru, materiale informative ale Centru-
lui Român de Informații „H”, care a dobândit și a difuzat știri referitoare la diverse 
domenii de interes pentru Marele Stat Major al Armatei Române, inclusiv – situația 
din Chișinău în august 19445. De asemenea, sunt utile documentele publicate de 
conf. univ. dr. Liliana Rotaru și dr. Alexandru Malacenco, documente care se referă 
la politicile promovate de unul din organele de forță ale puterii sovietice – Comisa-
riatul Poporului pentru Securitatea Statului (din 1946 – Ministerul Securității Statu-
lui), în fruntea căruia era general-maiorul Iosif Mordoveț6. Importante pentru studiul 
nostru au fost și memoriile comandantului Grupului de armate „Ucraina de Sud” 
general-colonelul Hans Friessner7.

Ocuparea Chișinăului: cadrul general. În primăvara anului 1944 trupele 
sovietice au depășit frontierele de stat ale URSS, România fiind prima țară din estul 
Europei în care au intrat militarii sovietici. La 6 iunie 1944, Aliații occidentali ai URSS 
au debarcat în nordul Franței, deschizând al Doilea Front împotriva Germaniei naziste. 
În iulie 1944 a avut loc o tentativă nereușită de asasinare a Führerului A. Hitler, despre 
care a fost anunțată opinia publică. Fiind îndemnați de sovietici, la 1 august, patrioții 
Varșoviei s-au ridicat la luptă împotriva germanilor. Dar insurecția eroică a polonezilor 
a fost înăbușită datorită lașității lui Iosif Stalin, care a oprit înaintarea trupelor sovietice 
în fața Vistulei, dând posibilitate naziștilor să reprime răscoala.

4 Кишинёв. Энциклопедия (Chișinău. Enciclopedie), redactor principal A.I. Timuș, Chișinău, 1984, p. 
35.

5 Pavel Moraru, Informații militare pe Frontul de Est, București, Editura Militară, 2005.
6 Alexandru Malacenco, Liliana Rotaru (editori), Purgatoriul sovietic în Basarabia. Documente, 

ordine și indicații ale NKGB-MGB, 1944-1946, Chișinău, S.n., 2022.
7 Иоханес Фрисснер, Преданные сражения [Johannes (Hans) Friessner, Bătăliile trădate], p. 16, în 

http:// loveread.ec/read_book.php?id=70476&p=16 (accesat 20 martie 2022).



703

În direcția Balcanilor. La mijlocul lunii august 1944 linia frontului se în-
tindea „de la gurile Nistrului (Limanul Nistrului) de-a lungul râului spre nord până 
la est de Chișinău. Aici linia frontului cotea spre Cornești, Iași, Kuty în direcția 
munților Carpați. Lungimea frontului era de 654 km, dintre care 267 erau apărate de 
trupele române”8. 

Sovieticii au concentrat trupele militare ale Fronturilor 2 și 3 Ucrainene (coman-
danți – generalii Rodion Malinovski și Fiodor Tolbuhin). 

De partea opusă a frontului, teritoriul României era apărat de Grupul de armate 
„Ucraina de Sud”, comandat de general-colonelul Hans Friessner, format din Armata 
a 8-a germană și Armata a 4-a română (comandant – generalul de corp de armată Ilie 
Șteflea), precum și de Armata a 6-a germană și Armata a 3-a română (condusă de 
generalul de armată Petre Dumitrescu).

Corelația de forțe a părților beligerante a fost următoarea: sovieticii au con-
centrat 930 000 de ostași și ofițeri, în timp ce trupele române și germane numărau 
643 000 militari; sovieticii dispuneau de 16 000 de tunuri și aruncătoare de mine, 
românii și germanii, respectiv – 7 600; Armata roșie avea la dispoziție 1 900 de tan-
curi și 1 760 avioane, românii și germanii, respectiv 400 și 8009. 

Analizând condițiile geografice ale Frontului, comandantul Grupului de armate 
„Ucraina de Sud” general-colonelul Hans Friessner considera că arcul creat în urma 
ofensivei Armatei roșii în primăvara anului 1944, „prezenta un neajuns serios” în 
sistemul de apărare al Grupului de armate pe care îl conducea. Hans Friessner scrie 
în memorii că i-a spus lui Hitler: ar fi bine ca forțele militare să se retragă dincolo 
de Prut, opinie împărtășită totalmente și de Ion Antonescu10. Dar propunerea lui nu 
a fost acceptată de Führer.

H. Friessner scrie în memorii că starea morală a militarilor români era critică. 
Fără a anunța aliații germani, Bucureștii au retras comandanții de trupe. Este adus 
exemplul generalului Ioan Mihail Racoviță (1889-1954), comandantul Armatei a 
4-a, care a fost numit ministru al Apărării chiar pe data de 23 august 1944. Trecerile 
anumitor militari peste linia frontului, la ruși, devenise zilnice.

Chișinăul înainte de cucerirea sovietică. În martie 1944 autoritățile ro-
mâne au realizat operațiunea de evacuare a Transnistriei, Bucovinei și Basarabiei. 
Conform documentelor, Chișinăul era „complet părăsit, ruinat și devastat. În oraș 
au mai rămas – în închisoarea civilă – circa 230 de deținuți, condamnați la diferite 
pedepse corecționale; ar fi existat un ordin ca, la o eventuală evacuare a teritoriului, 
«să fie încuiați și lăsați în mâna rușilor». Mai erau la compania de garnizoană și circa 
230 de dezertori români, care din lipsă de escortă nu puteau fi trimiși în interior. La 

8 Иоханес Фрисснер, [Johannes (Hans) Friessner], Op. cit., p. 16, în http://loveread.ec/read_book.
php?id=70476&p=16 

9 Marele Război pentru apărarea Patriei. Scurtă schiță științifico-populară, Chișinău, Editura Cartea 
Moldovenească, 1973, p. 339.

10 Иоханес Фрисснер, [Johannes (Hans) Friessner], Op. cit., p. 16...
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«Ospiciul Costiujeni» rămăseseră neevacuați aproape 500 de alienați mintal, lăsați 
fără medici și îngrijire. La un azil de bătrâni se aflau peste 150 de persoane, iar la 
două orfelinate, de asemenea, fuseseră lăsați fără îngrijire circa 30 de copii. Erau ne-
evacuate mai multe depozite de hârtie, spirt etc., care fuseseră devastate. În Chișinău 
lipsea o autoritate românească – organ de stat – care să aibă forță de decizie și res-
ponsabilitate”11. Apărarea Chișinăului era asigurată de garnizoana militarilor români, 
precum și militari germani. Autoritățile române au fost evacuate; în așa condiții „Bi-
roul locotenent-colonelului D. Bădănău” era practic singura autoritate românească 
cu forță de decizie...”12.

Operațiunea militară „Iași-Chișinău”, supranumită în istoriografia și propaganda 
sovietică „cea de-a șaptea mare bătălie a lui Stalin”, a început la 20 august, duminică. 
Sovieticii au anticipat înaintarea cu un puternic foc de artilerie. Autorii sovietici au 
scris că „ploaia de foc de o forță zdrobitoare a spart apărarea dușmanului, i-a nimicit 
forța vie și tehnica, dezorganizându-i comanda trupelor”13.

Autorii sovietici au remarcat rezistența înverșunată a forțelor germano-române, 
subliniind că trupele sovietice înaintau fără încetare. La 21 august ele au pus stăpâ-
nire pe orașul Iași, iar la 22 august au intrat în Târgu Frumos. Trupele Frontului 3 
Ucrainean au înaintat spre localitatea Chițcani, situată în apropierea orașului Tighina 
(Bender). În așa condiții, la 22 august comandamentul germano-român a decis să 
înceapă retragerea forțelor militare din preajma Chișinăului spre Hâncești și Huși. 
Situate la nord-est de Chișinău, trupele Armatei a 5-a de șoc (comandant – generalul 
N. E. Berzarin) au trecut în ofensivă și la 23 august se implică în luptele pentru cu-
cerirea Chișinăului. În noaptea de la 23 spre 24 august, la ora 4 dimineața, sovieticii 
au invadat orașul.

România trece de partea Aliaților (de fapt – a URSS). În același timp, 
la București au avut loc evenimente epocale. Bazându-ne pe informațiile din Jur-
nalul generalului Constantin Sănătescu14, deducem: conducerea României cunoș-
tea bine situația de pe front: „... Mai toată noaptea m-am zbătut cu știrile proaste 
ce soseau de pe front. Este cert că la această oră frontul nostru este destrămat și 
trupele în derută”15.

11 Pavel Moraru, Op. cit., p. 240.
12 Ibidem, p. 255.
13 Istoria RSS Moldovenești, vol. II, (De la Marea revoluție socialistă din Octombrie până în zilele 

noastre), Chișinău, Editura Cartea Moldovenească, 1970, p. 521 (autorul capitolului – S. Ia. Afteniuk).
14 Constantin Sănătescu (1885-1947) – militar de carieră; în 1942 – general de corp de armată; la 29 

august 1943 a fost numit șef al Casei militare a regelui Mihai; între 1 aprilie și 23 august 1944 – 
Mareșal al Palatului. C. Sănătescu „a jucat un rol deosebit în pregătire și înfăptuirea cu succes a 
loviturii de stat de la 23 august 1944” (Gheorghe Buzatu, România și Războiul Mondial din 1939-
1945, Iași, Centrul de Istorie și Civilizație europeană, 1995, p. 321).

15 Constantin Sănătescu, Jurnalul unor zile fierbinți, februarie-august 1944, în Viața și moartea lui Ion 
Antonescu. Almanah istoric (50 de ani de la moartea Mareșalului), București, Editura Tess-Espres, 
1996, p. 98.
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Generalul Constantin Sănătescu, martor ocular la istorica decizie luată de regele 
Mihai în acea zi, redă scena desfășurată la Palat: la întâlnirea cu Suveranul României 
venise Ion Antonescu și Mihai Antonescu. Anturajul regelui era convins că cei doi 
Antonescu au venit la Palat să-și prezinte demisia. La întrebarea regelui dacă nu 
este momentul de a încheia armistițiul cu URSS, mareșalul Ion Antonescu a răspuns 
categoric că armistițiul nu trebuie semnat. După câteva schimburi verbale, regele s-a 
retras în biroul său în care erau membrii Batalionului de gardă al Palatului, cărora 
regele le-a ordonat arestarea lui Ion Antonescu și Mihai Antonescu. În aceiași zi, re-
gele Mihai a semnat Declarația de ieșire a României din război și aderarea la Coaliția 
antihitleristă. 

Generalul Petre Dumitrescu a fost la curent cu lovitura de stat de la București, 
cu destituirea mareșalului Ion Antonescu de la conducere. Fiind întrebat telefonic 
de către Hans Friessner, generalul Petre Dumitrescu a răspuns că, – față de eveni-
mentele survenite, – „el și trupele din subordine își urmează regele și țara, adică se 
desprindeau din dispozitivul germano-român și porneau ofensiva contra Reichului 
nazist și a Ungariei”16.

Bucuria ocupanților. În așa condiții trupele sovietice au ocupat Chișinăul. 
Sovieticii au marcat cucerirea orașului Chișinău pe baza unui ordin semnat de 
dictatorul Iosif Stalin, comandant suprem al Forțelor armate sovietice, chiar pe 
data de 24 august 1944. În acel document s-a menționat că trupele militare ale 
Frontului 3 Ucrainean, susținute în mod decisiv de forțele armate ale Frontului 2 
Ucrainean, în urma unei manevre abile de încercuire și a ofensivei frontale, „as-
tăzi, 24 august, au pus stăpânire pe capitala RSS Moldovenești, orașul Chișinău, 
– important centru de comunicații și un punct puternic de apărare a inamicului17. 
În ordin au fost trecuți în revistă foarte mulți generali și ofițeri superiori, trupele 
cărora au participat la cucerirea Chișinăului. Astfel, au fost nominalizați doi gene-
ral-colonei de aviație (Vladimir Sudeț și Serghei Goriunov), 3 general-locotenenți 
(N. E. Berzarin, I. V. Galanin, K. A. Koroteev), 13 general-maiori (P. A. Firsov, 
D.  S. Jerebin, G. A. Latîșev, N. I. Biriukov, M. P. Seriughin și alții), mulți colonei 
și colonei-locotenenți. Este dovada unei concentrări de forțe militare sovietice ma-
sive, de o conlucrare a aviației, trupelor de tancuri, de artilerie, trupelor de geniu 
și infanteriei. Prin același ordin, cele mai active unități militare sovietice au fost 
numite „chișinăuiene” și prezentate pentru decorare cu ordine. Ca și în trecut, so-
vieticii au atras o atenție sporită simbolismului: la Moscova, la 24 august, au fost 
trase 24 salve de artilerie din 324 tunuri18.

Instalarea administrației sovietice la Chișinău. Primele măsuri luate. 
În primăvara anului 1944 trupele sovietice au ocupat partea de nord a Basarabiei. 
Administrația numitei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești s-a stabilit la 

16 Gheorghe Buzatu, op. cit., p. 300.
17 Istoria RSS Moldovenești, vol. II..., p. 525 (este reprodus documentul în faximil).
18 Ibidem. 
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Soroca. Unii autori consideră cum că Soroca a fost capitala RSSM, cea ce nu este 
corect. Sovieticii, inclusiv administratorii numitei RSSM, au revenit pe meleagurile 
noastre cu „zestrea” cu care au fost alungați în vara anului 1941, inclusiv cu decizi-
ile luate în timpul primei ocupații (1940-1941). Între documentele elaborate atunci 
a fost și Constituția RSSM, care nominaliza: capitala RSSM este orașul Chișinău.

La 24 august 1944 or. Chișinău a fost reocupat de Armata roșie. La scurt timp, 
organele administrației sovietice au preluat controlul orașului. Documentele de ar-
hivă19 demonstrează că organizarea conducerii orășenești a fost pregătită până la 
ocuparea orașului. Astfel, la 12 august 1944, la ședința Biroului orășenesc Chișinău 
al Partidului comunist (bolșevic) din Moldova (prim secretar al Comitetului orășe-
nesc Chișinău era I. Selivanov) au fost numiți funcționari de partid, între care pri-
mii secretari ai comitetelor raionale din Chișinău: Mihail Glebov (raionul Stalinski), 
Grigori Bușlaev (r-l Leninski), Constantin Șcerbenko (r-l Krasnoarmeiski)20.

După trecerea frontului și intrarea sovieticilor în Chișinău, în oraș au rămas 
trupe militare (Garnizoana Chișinău), trupe ale Comisariatului Poporului pentru 
Afaceri Interne (abreviat rusește NKVD), comisar – tov. Markeev21, trupele Comi-
sariatului Poporului pentru Securitatea Statului (NKGB), comisar Iosif Mordoveț. 
Organele de forță ale URSS, intrate în Chișinău, au intrat „în rol”. Ofițerii NKGB 
au fost preocupați de „constituirea rețelelor de agentură și dinamizarea activității 
operative de agentură, sarcini dictate de condițiile de război în care se afla Basarabia 
și, respectiv, de necesitatea imperativă de a obține în timp util informații pentru a lua 
măsuri de «purificare» de elemente ostile a teritoriului acaparat, în contextul rein-
staurării Puterii sovietice”22. 

«Purificarea elementelor ostile» Puterii sovietice a început imediat după re-
venirea populației civile în capitala RSS Moldovenești. Din august până la sfâr-
șitul anului 1944, din Chișinău, au fost condamnate sau deportate 37 de persoa-
ne, între care savantul genetician Alexei Bârlădeanu, acuzat de „colaboraționism” 
(împreună cu el au fost trimise în regiunea Kemerovo, Federația Rusă, soția Ghida 
și fiul Iurie), Fiodor Becceav, acuzat de „colaboraționism” și condamnat la 10 ani 
de detenție, iar în 1950 a fost deportată în regiunea Kemerovo soția lui, Matriona, 
fiul Vasilie, fiica Zinaida și nora Valentina23. Represiunile, inclusiv deportarea în 
Siberia, au continuat și în următorii ani. Abia după dispariția URSS victimele regi-
mului comunist au fost reabilitate.

19 Arhiva Organizațiilor social-politice (în continuare AOSP).
20 AOSP, fond 12, inv. 1, d. 14, f. 2.
21 În stenogramele ședințelor și documentele oficiale este trecut doar numele de familie ale celor ce 

vorbeau sau semnau documentele; înainte numelui de familie era scris „tov.”, adică tovarășul.
22 Alexandru Malacenco, Instituționalizarea Puterii sovietice în RSS Moldovenească în anii 1944-

1946: contribuția organelor de Securitate a Statului. Rezumatul tezei de doctorat, Chișinău, CEP 
USM, 2022, p. 17.

23 Cartea Memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist, Chișinău, Editura Știința, 1999, 
p.  17 și urm.
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Autoritățile sovietice au depus mari eforturi pentru a șterge caracterul româ-
nesc al Chișinăului. Între altele, sovieticii au distrus monumente de interes public, 
care prezentau nu doar istoria noastră, ci și valori artistice de excepție. Astfel, 
sovieticii au distrus bustul lui Alexandru Donici, dezvelit la 19 septembrie 1943 
în curtea Liceului „Alexandru Donici” din Chișinău, bustul lui Ion Antonescu, 
dezvelit în noiembrie 1942, în Grădina publică din Chișinău. Noii stăpâni ai Chi-
șinăului au distrus monumentul Izvor General Pion, restaurat în anul 2021, sovi-
eticii au distrus impunătorul monument „Turnul Dezrobirii”, simbol al eliberării 
Basarabiei de sub ocupația bolșevico-sovietică. Și multe altele24. Locul acelor 
monumente a fost ocupat de monumente străine istoriei, culturii, spiritualității 
poporului nostru român.

Abuzuri ale oficialilor. Problemele cu care s-a confruntat administrația ru-
sească a orașului au fost: acapararea abuzivă de către noile autorități a imobilelor și 
inventarului din ele; în ședința Biroului orășenesc de partid au fost prezentate nume-
roase exemple, între care, faptele angajaților Comisariatului Poporului pentru Afa-
ceri Interne. Aceștia au acaparat un șir de imobile, au afișat tăblițe „Zaneato NKVD” 
(„Ocupat de NKVD”), au pus santinele care nu au permis conducerii orășenești să 
intre în interior25. Au fost prezentate cazuri de sechestrare abuzivă a mobilei și averii 
orășenilor (de ex., locuitorului Tomici i-a fost luat cu forța pianul).

În perioada respectivă, autoritățile orașului nu au reușit să restabilească asigura-
rea cu apă potabilă sau menajeră și canalizarea. Și datorită acestor neajunsuri, în luna 
noiembrie, în Chișinău s-a produs o epidemie de tifos exantematic și febră tifoidă. 
Focarele acestor boli infecțioase au fost Centrul de triere, gara feroviară, Centrul de 
transfer al Comisariatului militar orășenesc, piețele agricole. Autoritățile au numit o 
Comisie extraordinară antiepidemiologică în frunte cu Nicolae Vizitei, președintele 
Comitetului (executiv) orășenesc Chișinău26. 

Condițiile din spitale erau de groază. De ex., în Spitalul nr. 3 de boli infecți-
oase,170 de persoane infectate de tifos exantematic erau culcate pe podele, cazar-
mamentul lipsea cu desăvârșire, încăperile nu erau încălzite. Epidemia a afectat și 
corpul medical al spitalului: în noiembrie 1944 au murit de tifos exantematic un me-
dic, responsabilul de gospodărie și magazionerul27. În ședința Biroului orășenesc de 
partid comunist au fost expuse alte exemple înfiorătoare: în „căminul” Trustului de 
construcții (Moldavstroitrest) muncitorii locuiau în camere neîncălzite, ei nu aveau 
posibilitatea să se spele în băi, erau plini de păduchi. În camere și în curtea căminului 
nu se făcea curățenie și nu era WC28.

24 Mai detaliat vezi: Iulian Rusanovschi, Războiul Monumentelor. Soarta monumentelor din Basarabia, 
Bucovina de Nord, Transnistria din perioada 1918-1944, Chișinău, Editura Cu drag, 2018, p. 235-368.

25 AOSP, fond 12, inv. 1, d. 14, f. 12.
26 Despre el vezi: Vizitei Nicolae, în Instituțiile și nomenclatura sovietică și de partid din RASSM și 

RSSM (1924-1956), Chișinău, Editura Cartdidact, 2017, p. 196-197.
27 AOSP, fond 12, inv. 1, d. 14, f. 109.
28 Ibidem.
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Cele de mai sus prezintă doar câteva exemple, dovadă că noile autorități au 
comis abuzuri (ocuparea imobilelor, sechestrarea mobilei și a obiectelor personale 
ale orășenilor care râmaseră în oraș, consum excesiv de băuturi alcoolice etc.) și că 
nu au fost capabile să rezolve prompt problemele stringente cu care se confruntau 
orășenii. 

Activul orășenesc de partid se convoca lunar și punea în discuție problemele ce 
necesitau rezolvare. Astfel, pe data de 8 februarie 1945, la Chișinău, s-a convocat 
prima în acel an ședință a activului sovietic și de partid. Cea mai dură cuvântare a 
fost rostită de secretarul Biroului orășenesc al PC (b) M tov. Slepov (fostul secretar 
I. Selivanov nu apare nicăieri în documente). Între altele, tov. Slepov a fost nevoit să 
recunoască: „...Până în prezent noi nu am oferit îndeajuns pâine populației (...), noi 
nu am oferit apă. Trustul Apă-Canal lucrează iresponsabil. La noi școlile lucrează 
formal; asta pentru că nu sunt încălzite. În spitale am ajuns în starea în care timp de 
câteva zile bolnavii nu au primit hrană. Neasigurarea cerințelor de bază ale populați-
ei – cu pâine, apă, combustibil, înseamnă a compromite total ceea ce ne-a încredințat 
partidul și Patria29.

În continuare secretarul Slepov s-a referit la Trustul de construcții Moldavstroi 
care nu a activat și nu avea un plan de lucru. Slepov remarcă următoarele: „Oamenii 
noștri nu s-au regăsit aici, în Chișinău, uitând că partidul i-a trimis pentru ca ei să 
rezolva probleme foarte complicate. Ei scâncesc și visează orașele lor natale Saratov, 
Iaroslavl și altele”30.

Proslăvirea lui Stalin. Sovieticii au venit în Chișinău (și oriunde unde au 
poposit) cu toate „instrumentele” necesare conducerii populației, dar și cu trăsăturile 
specifice totalitarismului de tip comunisto-bolșevic, între care un rol central l-a avut 
proslăvirea conducătorului URSS Iosif Stalin.

În Anexă am prezentat textul unei adresări aprobate la ședința activului de partid 
comunist Chișinău și trimise pe numele lui Iosif Stalin. 

Cultul personalității lui Stalin își are originile în anii 20-30 ai secolului trecut. 
În pofida faptului că Partidul comunist (bolșevic) al URSS nu admitea cultul perso-
nalității, în realitate, însă, proslăvirea lui Stalin devenise „o normă” a vieții politice 
a URSS.

În 1944, când forțele militare sovietice au trecut frontiera de stat și au intrat pe 
teritoriile popoarelor est-europene (Polonia, România), această preamărire a sporit și 
mai mult, deseori participanții la întruniri fiind cuprinși de o psihoză în masă.

Documentul pe care îl publicăm mai jos (avea parafa „secret”), tradus din rusă 
în română cu păstrarea ortografiei ruse, demonstrează cu lux de amănunte starea de 
încântare (unii activiști credeau sincer în „geniul” lui Stalin), dar și de frică pentru 
alții, dacă încetau să fie „în rând cu lumea”.

29 Ibid., d. 20, f. 8.
30 Ibidem. În original: „Наши люди не нашли себя здесь, в Кишинёве, забыв, что их прислала 

партия для решения сложнейших задач, они хнычут и бредят своими городами: Саратовом, 
Ярославлем и др.”
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Adresarea a fost aprobată la ședința activului de partid comunist al orașului, 
de care am scris mai sus, 8 februarie 1945. La ședință au fost prezente în total 574 
persoane. Cei prezenți la adunare au ales un prezidiu și, concomitent, Prezidiul de 
Onoare – Biroul politic al Comitetului Central al Partidului comunist (bolșevic) al 
URSS în frunte cu tov. STALIN (cu majuscule în document, a. p.). Activiștii co-
muniști au ascultat raportul secretarului de partid Soloviov. Apoi a vorbit Bușilov, 
secretarul de partid al raionului Lenin, după care intervine activistul de partid Sle-
pov și propune: prezenta adunare să trimită lui I. Stalin o telegramă de felicitare. 
Cu ovații furtunoase cei prezenți la adunare au aprobat textul telegramei31. Câteva 
lucruri de precizat:

Desprindem din documentul publicat mai jos spiritul triumfalist, atotbiruitor al 
Armatei roșii. Poate că, în februarie 1945, timpul redactării acestui mesaj, această 
tonalitate era oarecum justificată. Atunci multe detalii de pe fronturi nu erau cunos-
cute. Acum știm: începând cu 20 august 1944, avioanele care au bombardat orașele 
Iași, Chișinău, Bârlad și alte localități ale României, erau de producție americană. 
Aviatorii erau sovietici, iar avioanele – americane. Deci, victoria asupra Germani-
ei naziste a fost comună, a statelor și popoarelor Coaliției antihitleriste, nu doar a 
URSS, cum insistă rușii în prezent.

Este uimitor cât de ușor autoritățile cotropitoare au însușit captura de război: 
orașul Chișinău este „al lor”. Autorii mesajului sunt indignați de distrugerile făcute 
și de lipsa utilajului și altor bunuri. Distrugerile au fost făcute de trupele sovietice 
aflate în ofensivă, iar bunurile evacuate au fost ale Statului Român. La retragere, 
firesc, evacuezi ceea ce nu trebuie să rămână în mâinile cotropitorilor. Evacuarea 
realizată de conducerea lui Ion Antonescu a fost mult mai reușită decât cea din vara 
anului 1940, când sovieticii au invadat România.

Observăm, de asemenea, că bolșevicii tratau marxism-leninismul ca pe un far 
călăuzitor în viitor, ca pe o religie fără Dumnezeu. Ah, da, Stalin era Dumnezeul lor!

PS. La Facultate am avut cursul „Istoria PCUS”. Profesorii ne spuneau că nu 
este nevoie să studiem realitatea, noile teorii despre societate. Ei afirmau cum că 
clasicii marxism-leninismului au explicat totul. Sarcina noastră era să însușim cât 
mai temeinic teoria marxist-leninistă. Acolo puteam găsi răspuns la orice întrebare 
a vieții.

Concluzie. Cedarea, respectiv, ocuparea Chișinăului în august 1944 a avut loc 
în condiții dificile pentru România: trupele sovietice au ocupat o parte a teritoriului 
țării în martie 1944, iar în august au realizat una din cele mai mari operațiuni mi-
litare – Iași-Chișinău. Apărătorii orașului – militari germani și români, – au opus o 
rezistență eroică. Dar conjunctura generală nu a fost favorabilă: sovieticii au asigurat 
o superioritate în tehnică militară și oameni; între foștii aliați – Germania și România 
regală au apărut disensiuni, soldate cu ieșirea din războiul României, dus împotriva 
statelor și popoarelor Coaliției antihitleriste, și a declarat război fostului aliat. În 

31 AOSP, fond 12, inv. 1, d. 20, f. 2.
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urma bombardamentelor puternice ale aviației și artileriei sovietice Chișinăul a avut 
mult de suferit. După ocuparea orașului de către trupele NKVD, a reînceput sovieti-
zarea, întreruptă de eliberarea din iunie 1941.

Documentele cercetate demonstrează că militarii sovietici s-au comportat în 
Chișinău ca într-un oraș străin, cucerit și lăsat pradă victorioșilor. Administrația de 
partid, civilă și militară nu a fost capabilă să asigure populația orașului cu produsele 
alimentare de bază, să asigure lemne de foc și cărbune pentru iarna anului 1944-
1945. Administrația sovietică nu a fost capabilă să asigure ordinea sanitară, iar drept 
urmare, Chișinăul a fost cuprins de epidemia de tifos exantematic.

În schimb, sovieticii au proslăvit din răsputeri pe conducătorul lor Iosif Stalin și 
Armata roșie, care a obținut victorie asupra Germaniei naziste doar în conlucrare cu 
ceilalți membri ai Coaliției antihitleriste. 

ANEXĂ

Scrisoare de salut, trimisă dictatorului Iosif Stalin 
de către activul de partid al orașului Chișinău

Moscova, Kremlin
Conducătorului Suprem, 

Mareșalului Uniunii Sovietice, tov. STALIN

Scumpe tovarășe STALIN

Participanții la ședința activului de partid orășenesc Chișinău vă trimit Dum-
neavoastră, marelui nostru Conducător și Îndrumătorului înțelept, fierbintele nostru 
salut bolșevic!

Activul s-a adunat în zilele remarcabile, când ținându-și răsuflarea, întreaga 
lume ascultă atent salvele Moscovei care marchează marele triumf al [Armatei] so-
vietice (în original – оружия / orujiia, armei).

Condusă de geniul militar STALIN, eroica Armată Roșie a trecut în ofensivă de-
cisivă și mergând vertiginos înainte, spre occident, a intrat în bârlogul cotropitorilor 
hitleriști, unde nimicește odiosul dușman.

Ofensiva glorioasei Armate Roșii, nemaivăzută în istorie ca anvergură și înain-
tare vertiginoasă, provoacă sentimente de bucurie și legitimă mândrie la toți oame-
nii sovietici pentru militarii săi – soldați, ofițeri, generali, – acești veritabili eroi-mi-
nune ai Patriei sovietice. Aceste mari victorii însuflețesc oamenii sovietici la fapte 
eroice în spatele frontului în numele victoriei cât mai rapide asupra dușmanului, în 
numele Patriei noastre sovietice.

Noi, chișinăuienii, vom cere socoteală deosebită fiarelor hitleriste. Timp de pes-
te trei ani adunătura deșănțată fascistă a prădat și a distrus orașul nostru înflori-
tor. Timp de peste trei ani bandiții germani și acoliții lor români au distrus în mod 
barbar cele mai bune clădiri și economia orașului, exterminând locuitorii pașnici, 
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bătându-și joc de cultura moldovenească. Mii de clădiri distruse mii de chișinăuieni 
uciși și mutilați, mii [de oameni] mânați în ocnele fasciste; au fost jefuite în între-
gime instituții, școli, spitale, muzee, apartamente ale locuitorilor – acestea sunt to-
talurile departe de a fi complete ale stăpânirii de trei ani a hitleriștilor în Chișinău.

Realizând planurile indicate genial de Dumneavoastră, în august 1944, Armata 
Roșie a adus cu baionetele ei cinstea și libertatea orașului nostru, ultragiat de ne-
mernicii germani.

Activul de partid al orașului, adunat pentru discutarea deciziilor Plenarei a 
IV-a a CC al PC (b) M, va depune toate eforturile pentru ca în cel mai scurt timp 
să lichideze urmările stăpânirii bandiților hitleriști în orașul nostru, va ajuta repu-
blica noastră să renască mai repede agricultura cu scopul contribuirii la succesul 
eliberatoarei noastre, Victorioasei Armate Roșii, pentru ca ea (Armata Roșie) să 
îndeplinească cu cinste istoricele Dumneavoastră indicații și să abordeze cât mai 
repede Drapelul victorie asupra Berlinului.

Activul de partid, întrunit la această adunare, este conștient de faptul că fără 
ridicarea continuă a nivelului ideologic și teoretic, fără a cuceri înălțimile teoriei 
Marxist-Leniniste, nu pot fi soluționate sarcinile economice și politice și Vă asigură, 
scumpe Iosif Vissarionovici, că comuniștii Capitalei moldovenești, devotați până 
la urmă cauzei partidului lui Lenin și Stalin, în numele triumfului deplin al cauzei 
noastre drepte, vor însuși neîncetat teoria marxist-leninistă cu scopul apropierii cât 
mai grabnice a dorite ore a victoriei asupra dușmanului odios.

Vă dorim, dragul și multiubitul nostru Conducător și Îndrumător (rus.: Uciteli / 
Учитель, mot-a-mot – învățător, a. p.), mulți ani de viață și sănătate întru fericirea 
Patriei noastre sovietice!

Trăiască Partidul bolșevicilor – însuflețitorul și organizatorul marilor victorii 
ale poporului sovietic!

Trăiască Eroica Armată Roșie, cea care zdrobește cotropitorii hitleriști în pro-
priul lor bârlog!

Trăiască Marele Conducător al poporului sovietic, îndrumătorul înțelept și pri-
eten, Mareșalul Uniunii Sovietice, tovarășul STALIN!
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„OUR PEOPLE HAVE NOT BEEN HERE, IN CHISINAU…” 
SOVIET OFFICIALS IN THE CITY OF BAC (1944–1946)

In August 1944, during the «Iasi-Chisinau» Military Operation (started on Au-
gust 20), Soviet troops conquered the city of Chisinau. Following them, the Soviet 
administration settled in the capital of the Moldavian SSR, which restored the «or-
der» imposed in June 1940, immediately after the annexation of the Romanian terri-
tories of Bessarabia, northern Bukovina, Herta Land by the USSR. The documents 
from the Archive of social-political organizations in Chisinau, the recently published 
documents from the SIS archive of the Republic of Moldova, the time press demon-
strate both the quality of the people who came to lead the republic and the quality 
of their work. The studied documents demonstrate the lack of coordination of the 
various branches of the Soviet Power (Republican and city), the inability or inability 
of the occupiers to solve the burning problems of the citizens in the last years of the 
German-Soviet war (1944-1945) and the immediate aftermath. The study shows the 
behavior of the Soviet military towards the civilian population, the serious problems 
that the new administration has hardly solved (or has not solved at all). It is about 
the lack of running water and sewerage, medicines, food, consumer goods, abuses to 
seize homes and administrative buildings. At the same time, the Soviets came with 
the specific political and social features of the USSR, especially – the cult of perso-
nality of Joseph Stalin.

Keywords: Chisinau, Sovietization, Russification, reconstruction, Stalin.
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Adrian DOLGHI

ŞCOLARIZAREA COPIILOR ÎN RSS MOLDOVENEASCĂ 
ÎN ANII 1944–1961

Societatea comunistă urma să fie construită de „Omul sovietic” care de mic 
copil trebuia să învețe principiile de conviețuire, morala și cultura noii societăți. Co-
pilăria a fost văzută de către ideologii comuniști în calitate de pepinieră de creștere 
a comuniștilor. Politicile totalitare față de tânăra generație au fost relansate în RSS 
Moldovenească la mijlocul anului 1944 când Basarabia a fost reocupată de Uniu-
nea Sovietică, iar puterea sovietică a fost reinstaurată. Particularitățile restabilirii 
învățământului sovietic reflectă realitățile sociale și politice din RSS Moldovene-
ască, acțiunile complexe ale statului sovietic de instaurare a controlului total asupra 
populației, inclusiv asupra tinerei generații. Realitățile sociale în care se aflau copii 
în anul de studii 1944-1961 au fost diferite de cele prezentate de statistica oficială, 
propaganda și istoriografia sovietică. 

Analizând procesul de extindere a sistemului școlar vom elucida etapele și mo-
dalitatea instaurării controlului politic și ideologic asupra copiilor și educației tinerei 
generații în RSS Moldovenească. Controlul ideologic și politic având drept obiectiv 
să formeze copiilor identitatea sovietică. Prin intermediul școlii, a organizațiilor de 
pionieri, a literaturii și presei pentru copii, radioului, televiziunii mai târziu, a mediu-
lui social ideologizat s-a influențat multilateral asupra personalității copiilor fiindu-i 
formate „valori” comuniste și o identitate socială, dar și culturală sovietică.

Sursele principale ale cercetării problemei propuse o constituie documentele 
din Fondul 51– Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei din Arhiva 
Organizațiilor Social Politice a Republicii Moldova, precum și din fondul R-2991 – 
Ministerul Educației RSSM. Documentele reflectă procesul restabilirii și extinderii 
rețelei de școli, a procesului educațional, dar și de instaurare a controlului politi-
co-ideologic asupra sistemului de învățământ, asupra cadrelor și tinerii generații în 
general. 

În cadrul studiilor referitoare la istoria învățământului în RSSM sunt prezentate 
date despre extinderea rețelei de instituții școlare și unele date statistice despre numărul 
elevilor. Însă subiectul școlarizării nu a fost cercetat în cadrul unui studiu separat. 

Cercetătorul T. A. Craciun în cartea „Din istoria învățământului norodnic în 
RSS Moldovenească” editată în anul 1951 face o incursiune generală în istoria învă-
țământului în Moldova din Evul Mediu până în anul 1951 în RSSM. Obiectivul cărții 
este de a demonstra rolul mare pe care la avut puterea sovietică în dezvoltarea învă-
țământului și respectiv în „iluminarea poporului moldovenesc”1. Pentru cercetarea 

1 Timofei Crăciun, Din istoria învăţământului norodnic în RSS Moldovenească, Chişinău, Şcoala 
Sovietică, 1951.
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noastră lucrarea dată este importantă deoarece elucidează politica statului sovietic 
în domeniul educației preșcolare, dar și în cea a învățământului în general, dar și 
terminologia de epocă utilizată.

În lucrarea „Evoluția învățământului școlar în RSS Moldovenească (1956–
1990)” autorul N. Bragari elucidează aspecte importante ale evoluției sistemului de 
învățământ școlar: politica educațională a regimului comunist; rețeaua de școli și 
fondul învățământului mediu general; rolul programelor școlare în procesul de în-
doctrinare a generațiilor; pregătirea cadrului didactic școlar și sistemul de dirijare a 
învățământului. Perioada cuprinsă este cea a anilor 1956-1990. Subiectul școlarizării 
însă nu a constituit un obiectiv al acestei lucrări.2

Pentru crearea unui tablou obiectiv asupra procesului de școlarizare a copiilor 
în primul an de studii după reocuparea Basarabiei în 1944 este necesar să prezentăm 
câteva date statistice generale cu privire la numărul instituțiilor de învățământ și al 
copiilor școlarizați în Basarabia interbelică. 

În anul de studii 1934-1935 în Basarabia activau 2 157 școli primare ale statu-
lui în care erau înscriși 346 054 elevi (212 537 băieți, 133 517 – fete), 46 de școli 
private cu un contingent de 4224 de elevi (2 679 băieți, 1545 – fete)3. „Școalele 
secundare ale Statului” în Basarabia (gimnazii și licee) – 96 cu 17 951 elevi (Anua-
rul 1937: 128-129). Către anul 1940 în Basarabia funcționau 2 718 școli primare în 
care studiau 346 747 elevi înscriși4, Conform datelor statistice pe anii 1936-1937, în 
Basarabia funcționau 91 de școli secundare cu un efectiv de 17 966 de elevi5. Statul 
român după 1918 a făcut progrese importante în domeniul extinderii rețelei de școli, 
numărul lor crescând ascendent, cu toate aceste școlarizarea nu a cuprins toți copii 
de vârstă școlară, ajungând doar până la cca 85 %.

Propaganda Sovietică după ocuparea Basarabiei a ilustrat o situație dezastroasă 
în Basarabia în domeniul învățământului, dar și în alte domenii. Au prezentat statul 
român drept unul al „boierilor români exploatatori”. Astfel că cercetătorii sovietici 
au diminuat intenționat statistica referitoare la Basarabia interbelică pentru a pre-
zenta drept rezultate remarcabile statistica de după ocuparea teritoriului dintre Prut 
și Nistru. De exemplu T. Craciun în lucrarea „Din istoria învățământului norodnic 
în Basarabia” prezintă că în șase județe ale Basarabiei (teritorii care au fost incluse 
în RSSM) „erau în anul 1939-1940 – 1568 de școli norodnice, progimnazii – 10, 
licee – 16, școli cu înclinare profesională –13, și de tipul de șapte ani – 17”. Autorul 
menționează că majoritatea copiilor de vârstă școlară nu erau școlarizați6. Iar după 
instaurarea puterii sovietice în Basarabia lucrurile ar fi evoluat radical, rețeaua șco-

2 Nicolae Bragari, Evoluţia învăţământului şcolar în RSS Moldovenescă (1956–1990), Chișinău, Evrica, 
2005.

3 Anuarul Statistic al României, 1935 și 1936, București, Institutul Central de Statistică, 1937, p.120-121.
4 Vasile Crețu, Evoluția învățământului primar și secundar în Basarabia în anii 1918-1940, Teză de 

doctor în istorie, Chișinău, 2020, p.148.
5 Ibidem, p.146.
6 T. Crăciun, Op. cit., p.154.
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lară în 1940, fiind deja de 1 682 de școli de învățământ obștesc cu un n umăr total 
de 388 106 elevi7, iar la 1 ianuarie 1941 erau 1 896 de școli (1 478 primare, de șapte 
clase – 327, medii – 91)8. 

Comparând statisticile de la sfârșitul anilor 1940 din Basarabia și cele propuse 
din anul 1940 și la 1 ianuarie 1941, și având în vedere Hotărârea Consiliului Comi-
sarilor Poporului al RSS Moldovenești din 12 august 1940 și a Comitetului Regional 
Moldovenesc al Partidului Comunist (al bolșevicilor) din Ucraina cu privire la reor-
ganizarea școlilor fostei Basarabii9 constatăm că școlile primare și secundare și de alt 
tip românești au fost transformate în școli de tip sovietic, fiind utilizată infrastructura 
existentă. Acțiunile urgente în domeniul învățământului erau întreprinse concomi-
tent cu alte măsuri de preluare a controlului politic și ideologic în toate localitățile 
RSS Moldovenești. 

În raportul Comisariatului Educației din RSSM pentru anul de studii 1944-1945, 
se menționează că „pe perioada ocupării Basarabiei de către români statul român a 
desfășurat o politică de românizare”10. Astfel că puterea sovietică avea scopul în pri-
mul an de studii după restabilirea ei în teritoriu de a pregăti ideologic cadrele didac-
tice și elevii. Pentru atingerea obiectivului au fost pregătiți de urgență prin cursuri de 
formare rapide cca 5 000 de învățători11.

Prin intermediul învățătorilor, cu ajutorul părinților și sub conducerea nemij-
locită a organelor sovietice și de partid au fost reparate numeroase clădiri. La in-
dicațiile CC al PC(b) din Uniunea Sovietică și a Sovietului Comisarilor Poporului 
din URSS, au fost expediate din URSS și au fost tipărite în RSSM manuale și 
materiale didactice conforme cu programele aprobate. Deși raportul menționează 
că Statul Român în perioada 1941–1944 a dus o politică de distrugere a sistemului 
educațional în Basarabia, totuși același raport menționează că „numărul școlilor 
de șapte ani în anul de studii 1944-1945 era mic din cauza că Statul român a redus 
numărul școlilor secundare”12. Constatăm încă odată că puterea sovietică, în cea 
mai mare parte a restabilit sistemul de școli rămase în localitățile din RSSM din 
timpul administrației românești.

Condițiile de studii în anul 1944-1945, în condițiile realităților de război, au 
fost complicate. Clădirile nu erau suficient de bine pregătite, inventar și mobilier 
era insuficient. Manuale erau puține, lipseau caietele și ustensilele de scris. Puterea 
sovietică și-a pus scopul școlarizării generale a copiilor, din necesitatea controlării 

7 Ibidem, p.154.
8 Ibidem, p. 156.
9 О реорганизации школ бывшей Бессарабии. Постановление CHК Молдавской ССР, Молдавского 

Обкома КП(б)У от 12 августа 1940 r. № 23. // Хронологическое собрание законов Молдавской 
ССР, Указов Президиума Верховного Совета и Постановлений Правительства Молдавской 
ССР, Том I, 1940-1947. Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1960, c. 5-6.

10 Arhiva Națională a Republicii Moldova (ANRM), Fond (F.) 2991, inventar (inv.) 4, dosar (d.) 2, fila 
(f.) 1.

11 ANRM, F. R-2991, inv. 4, d. 2, f. 1.
12 Ibidem.
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ideologice și a educării politice a tinerii generații, populația majoritară neinspirând 
încredere regimului. În așa mod, școala a devenit organul propagandistic principal în 
localitățile rurale, unde trebuiau să fie educați și în același timp îndoctrinați copiii. 
De aceia au fost înscriși în clasa 1 toți copii care au atins vârsta școlară de șapte ani, 
dar și ceilalți copii de până la 12 ani, care nu au învățat vreo dată la școală13. Iar în 
localitățile rurale mai mici au fost înscriși în clasa 1 și copii de 13-14 ani. Conform 
statisticii oficiale, către sfârșitul anului de studii 1944-1945, 285658 de elevi (93, 
3 %) învățau în clasele primare și doar 20194 de elevi (6,7 %) în calele V-X (Vezi 
tabelul 1). Astfel clasele primare, mai ales întâi, în anul de studii 1944-1945 erau 
numeroase, și necesitau cadre pedagogice suplimentare, care erau insuficiente.

În anul de studii 1944-1945 în RSSM au fost restabilite și au funcționat în 
total 1 778 de școli cu 9 961 clase cu un contingent total de 305 852 de elevi (Vezi 
tabelele 1 și 2).

Tabelul 1
Tipuri de școli în RSSM (1944-1945)*

Limba 
de predare

Tipuri de școli În total
Școli primare Școli de șapte ani Școli medii

La înc. 
anului 
școlar

La sf. 
anului 
școlar

La înc. 
anului 
școlar

La sf. 
anului 
școlar

La înc. 
anului 
școlar

La sf. 
anului 
școlar

La înc. 
anului 
școlar

La sf. 
anului 
școlar

Moldovenească14 1 076 1 086 178 177 20 17 1 274 1 280
Rusă 350 363 45 45 20 19 415 427
Ucraineană 50 45 18 24 2 2 70 71
Total 1 476 1 494 241 246 42 38 1 759 1 778

* Sursa: ANRM, F. R-2991, inv. 4, d. 2, f. 1-2.14

Pe parcursul anului, rețeaua școlară a fost racordată. Unele școli primare au fost 
transformate în școli de șapte ani, iar unele școli care trebuiau să fie transformate în 
școli medii, au fost lăsate cu clase de 5-7 clase, din cauza numărului insuficient de 
elevi pentru clasele 8-10. În toate școlile din republică la începutul anului de studii 
erau 335 781 elevi. Conform aceluiași raport al Comisariatului Educației, la sfârșitul 
anului de studii 1944-1945 în școlile din RSSM erau 305 852 elevi15, număr diferit de 
cel prezentat în raportul statistic, conform căruia la sfârșitul anului de studii au fost 
305 464 elevi, 160 607 – băieți, 164 857 – fete. În clasele I-IV învățau 285214 elevi 
(151 142-băieți, 134 072 – fete), în clasele V-X – 20 250 (9 465-băieți, 10 865-fete)16. 
Pe unități administrative numărul de clase și de elevi era următoarea:

13 Ibidem, f. 1-2.
14 Denumire conform sursei.
15 ANRM, F. R-2991, inv. 4, d.2, f. 1-2.
16 Ibidem.
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Tabelul 2
Distribuția claselor și elevilor în învățământul primar, secundar și mediu 

din RSSM la sfârșitul anului de studii 1944-1945 *

Nr.
crt.

Denumirea unității 
administrative

Clasele 
I-IV Clasele V-VII Clasele VIII-X În total

Nr. 
clase

Nr. 
elevi

Nr. 
clase

Nr. 
elevi

Nr. 
clase

Nr. 
elevi

Nr. 
clase

Nr. 
elevi

1. Județul Bălți 2 274 72 247 122 3 131 2 44 2 396 75 422
2. Județul Bender 962 30 437 50 996 2 25 1 024 31 507
3. Județul Cahul 842 26 196 50 1 199 5 34 897 27 489
4. Județul Chișinău 1 496 49 057 69 1 472 - - 1 565 50 629
5. Județul Orhei 1 036 33 002 56 1 073 5 49 1 097 34 124
6. Județul Soroca 1 294 40 939 123 3 598 8 107 1 425 44 644
7. Orașul Bălți 55 1616 18 463 7 126 80 2 205
8. Orașul Bender 39 1110 7 212 3 60 49 1 382
9. Orașul Chișinău 150 4677 50 1 177 15 311 215 6 165
10. Orașul Tiraspol 49 1726 18 596 5 99 73 2 421
11. Raionul Dubăsari 142 4053 40 935 5 62 187 5 050
12. Raionul Camenca 143 4084 55 1 218 6 64 204 5 366
13. Raionul Grigoriopol 118 2 927 15 390 3 32 136 3 349
14. Raionul Râbnița 235 6 124 58 1 347 9 111 302 7 582
15. Raionul Slobozia 110 3 598 35 687 1 22 146 4 307
16. Raionul Tiraspol 143 3 815 29 530 2 20 174 4 365

Total 9 088 285 658 795 19 028 78 1 166 9 961 305 852

* Sursa: ANRM, F. R-2991, inv. 4, d.2, f. 2-3.

În urma reviziilor școlare, funcționarii Comisariatului Educației constatau ne-
ajunsuri în procesul de școlarizare, în acest proces au fost implicate organizațiile 
locale ale PC(b) din Moldova care desfășurau o activitate propagandistică și făceau 
presiunii asupra întreprinderilor locale să contribuie la îmbunătățirea stării materia-
le ale școlilor, sau să identifice edificii. În unele raioane au fost organizate ateliere 
pentru reparația încălțămintei și îmbrăcămintei pentru elevi, și au fost organizate 
dejunuri calde. Raportorii Comisariatului au constatat că s-a ajuns la școlarizarea 
deplină către sfârșitul anului de studii17. 

Realitățile social-economice din anul 1944-1945 însă nu permiteau unui număr 
important de copii să frecvente școala, din cauza că părinții deseori implicau copii 
în muncile agricole, nu aveau încălțăminte și haine adecvate. Din motive diferite în 
județul Bender nu au fost școlarizați 3 000 copii, iar pe parcursul anului au fost peri-
oade, când 5 000 de copii nu au frecventat școala. În unele raioane elevii din școli au 
fost antrenați la lucrări agricole, la reparația drumurilor, paza câmpurilor, transportarea 
produselor etc. În pofida situației materiale precare a familiilor elevilor, în majoritatea 

17 Ibidem, f. 2-3.
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școlilor nu s-a oferit nici o masă pe zi elevilor, iar rețeaua de școli internate nu a fost 
dezvoltată. Odată cu răcirea timpului frecvența s-a micșorat și mai mult. Din lipsa în-
călțămintei și a îmbrăcămintei numeroși copii au abandonat școala. Asupra frecventării 
slabe a școlii și a abandonului școlar au influențat și epidemiile răspândite din perioada 
războiului. Pe parcursul anului școlar au abandonat școala 30 000 de copii. 101 elevi 
au fost exmatriculați, au abandonat școala din cauza strămutării părinților – 1675 elevi, 
s-au transferat la școli profesionale – 4 825, au fost înrolați în armată – 142, din cauza 
bolilor – 3 199 elevi, din cauza lucrului în întreprinderi industriale și gospodării agri-
cole – 10 949 elevi, din cauza distanței mare de școală – 41 elevi, au decedat – 1 390, 
din alte cauze 990 elevi. În total fervența medie a constituit 80 %18.

În raioanele de nord ale RSSM 854 de școli și-au început activitatea la 1 septem-
brie, 105 școli la 1 octombrie, 804 școli din raioanele de sud au început activitatea abia 
în lunile decembrie – ianuarie a anului de studii 1944-1945. De asemenea în această 
perioadă 66 școli au trebuit să-și înceteze activitatea pentru perioade de la 2 săptămâni 
la 3 luni, din cauza unor epidemii, preponderent de tifos19. Spre exemplu, școala din 
satul Racovăț din județul Soroca din cauza îmbolnăvirii elevilor și a învățătorilor a 
încetat să funcționeze la sfârșitul trimestrului I și nu s-a mai deschis până la sfârșitul 
anului de studii. Au fost cazuri, când școlile și-au încetat activitatea din cauza lipsei 
combustibilului pentru încălzire. În afară de aceasta școlile duceau lipsă de manuale 
în limba „moldovenească”, abia în a doua jumătate a anului au fost livrate în școli 
Abecedare. Calitatea predării era proastă din cauza lipsei cadrelor calificate, dar și 
a materialelor didactice și a condițiilor decente din școlile din țară. Pentru a redresa 
oarecum situația au fost angajați în funcții didactice persoane fără studii pedagogice. 

Ansamblul realităților social-economice, politice și cauzele enunțate au afectat 
calitatea studiilor în școlile din țară, un număr important de elevi au rămas repetenți 
(75 213 elevi) sau corigenți (14 807), (Vezi Tabelul 3).

Educația extrașcolară a fost organizată preponderent în a doua jumătate a anului 
de studii. Principalele cercuri organizate și frecventate de elevi era corul – 9 425 
elevi, dans – 3 780, teatru – 1 994, tineri naturaliști – 1 466, cercuri sportive – 55 522. 
În total în cercuri au fost antrenați 72 187 elevi, ceea ce constituia 4 % din numărul 
total al copiilor școlarizați20. 

Au fost depuse eforturi mari pentru a implica organizațiile comsomoliste și de 
pioneri în activitatea obștească, care deseori semănau cu munci gratuite în folosul 
comunității. De exemplu, doar în județul Chișinău elevii au adunat 17 tone de fructe 
uscate pentru copiii din Leningrad și 30 000 litri de vin pentru spitalele militare. 
În raionul Călărași au fost strânse de elevi 400 kg de plante medicinale, în raionul 
Cimișlia elevii au ajutat la prelucrat terenurile a 185 de familii ale soldaților, care 
au luptat pe front. Din raportul Comisariatului Educației aflăm că peste tot elevii au 

18 Ibidem, f. 4.
19 Boală infecțioasă, contagioasă și epidemică, provocată de o serie de ricketsii, transmisă de păduchele 

de corp și caracterizată prin febră, tulburări cardiace, nervoase etc. (MDA2 2010).
20 ANRM, F. R-2991, inv. 4, d.2, f. 16.
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fost implicați în lupta cu dăunătorii pe câmpuri, în livezi și vii. De asemenea elevii 
au participat la strângerea mijloacelor financiare pentru coloana de tancuri „Moldova 
Sovietică”, la strângerea metalului uzat pentru industrie etc.21.

Tabelul 3
Reușita școlară la fârșitul anului de studii 1944-1945

Nr.
crt

Denumirea
unității 

administrative
E

le
vi

 la
 sf

. 
an

ul
ui

 d
e 

st
ud

ii

Reușita școlară Absolvenți

Tr
an

sf
er

aț
i

în
 c

la
sa

ur
m

ăt
oa

re

R
ep

et
en

ți

C
or

ig
en

ți

cl. IV cl. VII cl. X

1. Județul Bălți 75 422 56 012 15 960 3 450 7 797 276 -
2. Orașul Bălți 2 206 1 733 256 216 219 64 26
3. Județul Bender 31 507 21 199 9 096 1 272 2 114 87 -
4. Orașul Bender 1 382 1 016 208 168 162 32 10
5. Județul Cahul 7 429 17 640 8 128 1 661 1 880 61 6
6. Județul Chișinău 50 529 33 572 12 236 1 721 5 186 74 -
7. Orașul Chișinău 6 165 4 659 781 725 618 177 66
8. Județul Orhei 34 124 25 938 6 570 1 626 3 703 33 6
9. Județul Orhei 44 644 31 038 11 317 2 289 5 333 306 15
10. Raionul Tiraspol 4 365 3 298 834 233 397 81 -
11. Orașul Tiraspol 3 421 1 930 246 245 196 83 10
12. Raionul Râbnița 7 582 5 341 1 810 431 645 186 13
13. Raionul Camenca 5 366 3 222 1 916 228 338 156 6
14. Raionul Dubăsari 5 060 3 588 1 213 249 461 194 -
15. Raionul Grigoriopol 3 349 2 628 601 120 320 67 -
16. Raionul Slobozia 4 307 3 083 1 041 183 333 101 -

Total 305 847 215 827 75 213 14 807 29 647 1 865 157
Sursa: ANRM, F. R-2991, inv. 4, d. 2, f. 2-3.

Uniunea Tineretului Comunist Leninist (UTCL) s-a implicat în reinstalarea sis-
temului de educație sovietic. În toate școlile sau cluburile sătești au fost deschise 
camere ale pionerilor. Iar în orașele Soroca, Râbnița, Camenca au fost deschise Case 
ale Pionerilor, mai târziu în Chișinău și Tiraspol Palate ale Pionerilor. Ideologii com-
somoliști participau și la instruirea cadrelor tinere, explicându-le tezele ideologiei 
comuniste22.

La 23 noiembrie 1944 în RSS Moldovenească în patru județe, patru orașe și 3 
raioane au fost constituite 59 de „drujine” pionerești, 199 de detașamente, în care 
participau 4 483 de pioneri. Au fost create și au început activitatea 34 centre ale pi-
onerilor pe lângă comitetele orășenești, raionale, județene ale UTLC. Admiterea în 
rândul pionerilor s-a făcut în mod solemn în cadrul unor ceremonii de inițiere.

21 Ibidem, f. 16-17.
22 Arhiva Organizaíilor Social Politice a Republicii Moldova (AOSPRM), Fondul (F.) 51, inventar 

(inv.) 2, dosar (d.) 151, fila (f.) 2.
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O preocupare importantă a conducerii Comisariatului Educației, cât și a con-
ducerii Partidului și ULTC era extinderea sistemului de școli în toate localitățile și 
în același timp a organizațiilor de tineret și copii în aceste instituții, care ar asigura 
desfășurarea propagandei comuniste în paralel cu educația și dresarea ideologică 
a copiilor. La 28 februarie 1945 funcționau 1 780 de școli, 39 medii, 245 de șapte 
clase, și 1 498 primare. În aceste școli învățau 318 594 elevi, dintre care 248 350 
moldoveni. Detașamente sau drujine pionerești au fost constituite în 315 instituții23. 
Se făceau continuu presiuni asupra cadrelor didactice și conducerii școlilor ca să 
fie create organizații de pioneri. Cu această ocazie profesorilor li se țineau cursuri 
ținute de comsomoliști delegați de UTCL. La 1 aprilie 1945 în RSSM erau 30 000 
de pioneri, 1170 de detașamente, 326 drujine; la 1 iulie erau deja 49 991 de pioneri, 
1 821 de detașamente, 554 de drujine. Rezultatul a fost atins în urma criticii la una 
din ședințele CC al PC(b) din Moldova asupra activității organizației comsomoliste 
și a direcțiilor de învățământ cu privirea la constituirea organizațiilor de pioneri. În 
cadrul ședinței au fost formulate observații și indicații de remediere a neajunsuri lor, 
în rezultat activitatea a fost intensificară, iar numărul de pionieri a crescut24. 

Se desfășurau discuții printre copii la teme ideologice, despre viața conducăto-
rilor țării, a pionerilor eroi, a partizanilor, întâlniri cu veteranii, uneori erau difuzate 
filme despre revoluție, război etc. Era organizată activitatea pionerilor prin implica-
rea în unele activități obștești, în special la strâns roada în colhozuri25. Implicarea 
în numeroase activități, care aveau substrat ideologic sau cu utilizarea simbolurilor 
trebuiau în contextul sfârșitului războiului și a reinstaurării puterii sovietice să înde-
părteze copii de realitățile în care au trăit până în 1944 și de valorile familiilor din 
care făceau parte.

Astfel după reinstaurarea puterii sovietice în RSSM, aceasta urmărea să cu-
cerească gândirea tinerii generații. Metoda principală era școlarizarea generală a 
tuturor copiilor și dresarea ideologică prin intermediul programelor școlare ide-
ologizate și a organizațiilor de copii și tineret comuniste. Copii dresați în cadrul 
instituțiilor de învățământ mergând acasă în familii urmau să meargă acasă și să 
transmită mesajele ideologice. Organizațiilor comsomoliste și de pioneri se atră-
gea o atenție deosebit de mare, problema organizațiilor pionierești se discutau la 
nivelul conducerii CC al PC(b) al Moldovei, se alocau mijloace financiare pentru 
construcția caselor de pioneri26. 

Condițiile materiale în școli era deosebit de precară. În RSSM erau 1 551 de 
edificii ale școlilor în care erau 3 996 săli de clasă și 1 281 de edificii adaptate cu 
1 835 săli de clasă. În total erau 5 831 săli de clasă în care trebuiau să studieze 
10 149 clase planificate care au fost comasate până la 9 961 cu peste 300 mii de 

23 AOSPRM, F. 51, inv. 3, d. 25, f. 1.
24 Ibidem, f. 8.
25 Ibidem.
26 Ibidem, f. 8-verso, 9.
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elevi. În aceste condiții în majoritatea școlilor studiile se făceau în două schimburi. 
În clase lipsea mobilierul elementar: băncile și tablele. Pentru anul de studii 1946-
1947 a fost planificat să fie confecționate 1 080 de bănci, în timp ce erau necesare 
cca 25 mii.

Pe tot parcursul anului de studii 1944 – 1945 școlile au primit 784 000 de caiete, 
ceea ce constituie în medie cca. 2,56 caiete pentru fiecare elev în an, din ustensile 
de scris au fost recepționate 39 mii de penițe de scris și 51 mii de creioane. Material 
didactic ilustrativ (preponderent cu caracter propagandistic) a fost adus în școli în 
valoare de 383 mii ruble27.

Toate școlile din RSSM dețineau terenuri agricole de la 2 ha la 5 ha, unele școli 
aveau livezi și vii. Suprafața totală a terenurilor agricole de pe lângă școli era de 
4 892 ha, a livezilor – 65 ha, a viilor – 38 ha. Terenurile erau prelucrate de către elevi 
în scopul educării prin muncă, dar și pentru a asigura cantinele școlilor cu produse 
alimentare proprii și a asigura dejunuri calde pentru elevi28.

Creșterea numărului de școli de șapte clase și creșterea contingentului de elevi 
necesita noi edificii, mobilă și inventar pentru școli. Spațiile școlilor și terenurile nu 
corespundeau cerințelor. Din 3 094 edificii, 1 621 erau adaptate din case țărănești. 
Pentru pregătirea către anul școlar 1946-1947 au fost inițiate reparații capitale în 449 
școli, din acestea doar 354 erau într-o stare satisfăcătoare, iar 144 edificii trebuiau re-
construite, dintre care sa reușit reconstrucția doar a 48,99 rămânând nereconstruite. 
Cu ajutorul comunităților din localități au fost confecționate 5 438 bănci școlare, 886 
table pentru clasă, 2 224 mese, 2 194 scaune. Cu toate aceste mobilier era insuficient. 
Nu ajungeau 35 406 bănci, 3 238 table. Iar o parte din cel existent era de calitate 
proastă și trebuia schimbat.

Clasele nu corespundeau după suprafețe, normelor stabilite. Odăile claselor de 
studii erau supraîncărcate. Toate spațiile școlilor erau utilizate pentru clase de studii, 
nu erau spații separate pentru cabinete și activități extrașcolare. Din cauza supraaglo-
merării și înghesuielii multe școli se aflau în situație sanitară nesatisfăcătoare. Din 
lipsa spațiilor pentru clase, 4116 clase nu ajungeau, studiile se desfășurau în două 
schimburi, iar în 6 școli existau 3 schimburi. În multe școli spațiile erau utilizate pen-
tru alte destinații, au fost date pentru locuire unor persoane. Acest lucru sa întâmplat 
la școlile nr. 1, 4, 3, 8 din Chișinău și nr. 6 și 12 din Bălți. Astfel de cazuri au fost și 
la Edineț și Orhei. 29

De asemenea a fost rezolvată parțial și problema asigurării cu materiale didac-
tice. În școlile republicii au fost livrate în total 1 210 590 exemplare de manuale. 

27 ANRM, f. R-2991, inv. 4, d. 2, f. 22.
28 Ibidem.
29 ANRM, F. R-2991, inv. 4, d.22, f.62.
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Tabelul 4 
Manuale școlare aduse în școli la începutul anului școlar 1946-1947

Limba de predare Clasele I-IV cl. V-VII cl. VIII-X În total
„Moldovenească” 528 623 246 457 71 920 84 7000
Rusă 242 040 67 660 25 150 33 4850
Ucraineană 167 726 11 380 734 28 840
Total 787 389 325 497 97 804 1 210 690

În școli au mai fost aduse 8 385 000 caiete, ceea ce a permis desfășurarea procesu-
lui didactic la disciplinele școlare. Cu toate acestea tablele personale de scris ale elevi-
lor, au continuat să fie utilizate până la mijlocul anilor 1950 în unele localități. Manuale 
nu erau la toate disciplinele. Școlile cu predare în „limba moldovenească” erau mai 
prost asigurate cu materiale didactice, în special la limba maternă și la limba străină.30

În anul de studii 1947-1948, în republică erau în total 1 871 de școli, cele mai 
multe erau școli primare, deoarece obligatoriu și general era învățământul primar, 
conform Hotărârii Consiliului de Miniștri din 12 august 194031. Studiile în școlile de 
șapte clase și cele medii erau opționale și le urmau doar cei ce doreau și în localitățile 
unde erau astfel de școli, deoarece la începutul anului de studii 1947-1948 erau doar 
75 școli medii în republică.

Tabelul 5
Manuale școlare aduse în școli la începutul anului școlar 1946-1947

Limba de predare Nr. de școli Nr. de școli 
primare

Nr. școli 
de 7 clase

Nr. de școli 
medii 

„Moldovenească” 1 334 988 306 38
Rusă 469 368 66 35
Ucraineană 68 41 25 2
În total 1 871 1 397 399 75

Sursa: ANRM, F. R-2991, inv. 4, d.22, f.62.

Situația social economică, dar și politică în anii postbelici în RSS Moldovenească 
era deosebit de dificilă. Instaurarea și consolidarea puterii sovietice afecta modul de 
organizare a vieții economice și sociale în localități. Din această cauză în anul de studii 
1946-1947 nu au fost școlarizați 89 900 copii, iar în anul de studii 1947-1948 – 30 839 
de copii, iar pe parcursul aceluiași an de studii au abandonat școala 13 453 de elevi. 
Cauza principală a neșcolarizării copiilor dar și al abandonului școlar a fost situația 
materială dificilă în familii, munca acasă și în întreprinderi, îmbolnăvirea îndelungată, 
lipsa hainelor și încălțămintei. Tabelul elucidează că în localitățile rurale numărul copi-

30 Ibidem, f.66.
31 О реорганизации школ бывшей Бессарабии. Постановление CHК Молдавской ССР, Молдавского 

Обкома КП(б)У от 12 августа 1940 r. № 23. // Хронологическое собрание законов Молдавской 
ССР, Указов Президиума Верховного Совета и Постановлений Правительства Молдавской 
ССР, Том I, 1940-1947. Кишинев, Картя Молдовеняскэ, 1960, c. 5-6.
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ilor neșcolarizați era mai mare, deoarece și numărul populației în sate era mai mare de 
cât în orașe, a sărăciei populației, dar și din cauza distanțelor mari până la școli.

Tabelul 6
Numărul copiilor neșcolarizați și cauzele neșcolarizării 

în anul de studii 1947-1948*

Cauze Oraș Sate În total
Distanța mare de școală 120 5 202 5 322
Boală 232 2 926 3 158
Lucrau în întreprinderi 445 1 616 2 061
Lucrau în colhozuri 59 6 912 6 971
Situația materială precară 346 2 414 2 760
Lucrau acasă 101 4 852 4 953
Alte cauze 227 5 429 5 656
În total 1 528 29 311 30 839

* Tabelul a fost elaborat în baza documentelor: ANRM.F. R-2991, inv. 3, d. 125, f.2-verso; 
ANRM.F. R-2991, inv. 3, d. 616; ANRM.F. R-2991, inv. 3, d. 618; ANRM.F. R-2991, 
inv.  3, d. 617.

Pentru a rezolva problema socială gravă, în a doua jumătate a anului 1947 au 
fost asigurate în școli: 27 106 perechi de încălțăminte; 31 502 rochii, 19 167 m de 
țesătură. De asemenea au fost oferite dejunuri calde pentru 84 000 de elevi. Iar rații 
alimentare la pachet au primit 123 631 persoane. Au fost acordat ajutor material (din 
bugetele locale) 533 000 ruble. Aceste ajutoare erau acordate în contextul foametei 
din anii 1946-1947, dar acestea nu a crescut substanțial numărul copiilor școlarizați, 
deoarece criza era deosebit de gravă. 32

Controalele efectuate au demonstrat că hotărârile CC al PC(b) din Moldova dar și 
ale Consiliului de Miniștri nu erau aplicate întocmai, autoritățile locale ori le ignorau, 
sau nu aveau resurse să le îndeplinească. Ministrul învățământului l-a informat într-un 
raport pe Președintele Consiliului de Miniștri M. Radul despre situația privind șco-
larizarea în raioanele Bulboaca și Congaz. Datele și concluziile au constatate în luna 
decembrie 1948 când responsabili de la minister au efectuat un control. Nota informa-
tivă conține printre altele următoarea informație: „În raionul Congaz conform datelor 
de evidență școlară la 25 august 1948 trebuia să învețe la școală în clasele primare 
(I-IV) 4 515 copii, la data de 15 septembrie 1948 învățau 3 976, au rămas necuprinși de 
școală 539 copii. În ziua desfășurării controlului situația a fost și mai proastă, deoare-
ce absentau mulți copii. În raionul Bulboaca la 25 august 1948 erau înscriși în listele 
de școlarizare în clasele I-IV 4 281 oameni, frecventau școala la 15 septembrie 1948 
4 197. Astfel la prima vedere doar 84 persoane au rămas în afara școlii. Însă controlul a 
descoperit că cifrele neșcolarizării nu corespundeau realității. Conducătorii școlilor au 

32 ANRM, F. R-2991, inv. 4, d. 22, f. 5-6.
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raportat date false, au inclus în registre copii care nu frecventau în realitate, conside-
rându-i școlarizați. În realitate mulți dintre ei nici o zi nu au fost la școală”33.

În afară de aceste neajunsuri a fost constatat că pe parcursul anului au abandonat 
școala 206 copii. Frecvența în raionul Congaz era foarte slabă în jur de 60-70 %. Pe 
parcursul anului în raion absentau cca. 1 000 de elevi din totalul de 4 282, șa fel și în 
raionul Bulboaca au absentat 1 000 de elevi din 4 637 elevi în total. 

Una din cauzele abandonului școlar și al frecvenței slabe a fost și faptul că șco-
lile nu au fost asigurate cu suficient combustibil, din care motiv pe parcursul iernii 
în școli era frig. Au existat multe școli care nu au avut de loc lemne pentru foc sau 
au avut doar pentru câteva luni34. Gravele neajunsuri au determinat Consiliul de Mi-
niștri să adopte hotărâri pentru îmbunătățirea condițiilor din instituții și corectarea 
situației. Secțiile de învățământ raionale erau atenționate să execute și să lucreze 
pentru depășirea problemelor, organizațiile și ministerele responsabile urmau să asi-
gure școlile cu combustibili și alte lucruri necesare35. 

În anul de studii 1950-1951 Ministerul Învățământului din RSSM a anunțat că a 
reușit să organizeze învățământul de șapte clase în toate localitățile. În acest an acest 
an de studii activau deja 918 școli primare (cu predare în „limba moldovenească” 
609); 872 școli de șapte clase (656 „moldovenești”), 125 școli medii, dintre care 72 
erau „moldovenești”. În total erau 1 915 școli dintre care 1 327 școli cu predare în 
„limba moldovenească”36. 

Deschiderea acestor școli necesitau din partea statului, a autorităților locale, dar 
și a cetățenilor eforturi mari. Școlarizarea generală a copiilor era un obiectiv ambi-
țios urmărit insistent atât din considerente educaționale, culturale, economice dar și 
politico-ideologice. Școlarizarea însemna ideologizarea și controlul asupra tinerii 
generații, educația unei mase de oameni supuse politicii statului și controlate de 
către acesta. De asemenea școlarizarea însemna pregătirea copiilor pentru a deveni 
muncitori agricoli sau industriali calificați.

Conform planului în anul 1950-1951 urmau să fie școlarizați 436 200 de copii. La 
începutul anului școlar erau 406 420 copii în școli. Pe parcursul anului au abandonat 
școala 38 218 copii, au fost școlarizați dintre cei ce nu frecventau 16 175 copii. La 
sfârșitul anului frecventau școala 389 011 elevi. Diferența dintre numărul copiilor pla-
nificați a fi școlarizați, în baza numărului copiilor de vârstă școlară, și cel de la sfârșitul 
anului era de 47 189, dintre aceștia 14 103 copii de clasele I-IV 37. Ceilalți copii erau 
de vârsta claselor V-VII, care nu au fost cuprinși de școală. Aceste date deși arată un 
număr mare de copii școlarizați, totuși elucidează că un număr mare au rămasă în afara 
școlii, de asemenea abandonul școlar din diferite cauze era foarte mare. Cauzele erau 
de cele mai dese ori de natură socială și economică, copii munceau pe lângă casă, erau 

33 ANRM. F. R-2991, inv. 4, d. 105, f.65-65.
34 Ibidem, f.65.
35 Ibidem, f.126-130.
36 ANRM, F. R-2991, inv. 4, d.109, f.1-2.
37 Ibidem, f.4.
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luați cu părinții în colhoz pentru ai ajuta să îndeplinească normele de muncă, aveau gri-
jă de frații mai mici. Iar studiile în clasele V-VII nu erau considerate de părinți atât de 
necesare. Erau cazuri când cauzele abandonului școlar țineau și de reușita slabă a unor 
copii la școală, care nu puteau însuși materia și astfel nu puteau promova în clasele 
următoare. La începutul anilor 1950, existența unui număr mare de copii neșcolarizați, 
demonstrează persistența crizei sociale și economice din a doua jumătate a anilor 1940.

În afară de aceasta, frecvența medie pe țară în anul de studii 1950-1951 a fost de 
89 %. Iar în unele raioane a fost mai mică de cât media pe țară: 82 % în raionul Cău-
șeni, 82 % în raionul Strășeni, 83% în raionul Nisporeni, 84% în raionul Cărpineni, 
85% în raioanele Leova, Sculeni, Otaci, Vulcănești, Călărași. 

În localitățile rurale deseori avea loc sustragerea elevilor de la școală și utiliza-
rea lor în lucrările din colhozuri și acasă, în special în cadrul lucrărilor agricole de 
sezon de primăvară și de toamnă. Frecvența în localitățile rurale în această perioadă 
era deosebit de slabă. De exemplu în satul Mereni din raionul Kotovsk, frecvența a 
scăzut la 40 %, în satele Căbăiești, Leordoaia din raionul Călărași la 60%, în satele 
Ghidighici, Țipala, Sângera din raionul Chișinău frecvența nu a depășit 50% în lu-
nile de primăvară și de toamnă. Aceiași situație era și în școlile din raioanele Vadul 
lui Vodă, Chișcăreni, Strășeni, Vulcănești ș.a.38. Din cauza frecvenței foarte slabe, 
Ministerul Învățământului s-a adreaat după ajutor la CC al PC(b) din Moldova și 
la Consiliul de Miniștri cu solicitarea de a obliga comitetele raionale executive să 
ajute la școlarizarea copiilor, asigurarea copiilor cu rechizite, haine și încălțăminte. 
Cea mai importantă solicitare era de a nu permite colhozurilor implicarea în lucrările 
agricole a copiilor39. În pofida acestor intenții, implicarea copiilor în lucrările agri-
cole a continuat, doar că a luat treptat o formă organizată, instituționalizată în froma 
brogăzilor școlărești, a colhozurilor sezoniere ale tinerilor. Lucrul sezonier pe tere-
nurile proprii s-a încheiat odată cu încheierea colectivizării, dar părinții obișnuiau să 
ia copiii la muncă în colhoz, pentru ai ajuta să îndeplinească normele mari de muncă. 

Rezultatele studiilor au fost afectate în mare parte de frecvența slabă și insufici-
ența cadrelor calificate. Din numărul total de 389 011 elevi înscriși în liste la sfârșitul 
anului de studii 1950-1951, 76 361 de elevi aveau o reușită nesatisfăcătoare (notă mai 
mică de 3 la disciplinele școlare), inclusiv 54 554 de elevi au luat notă nesatisfăcătoare 
la examene și au rămas repetenți, acești elevi trebuiau să repete anul școlar și să susțină 
repretat examenele pentru a fi promovați în clasa următoare)40. An de an reușita școlară 
ave o evoluție pozitivă, la fel ca și nivelul școlarizării, deoarece controalele autorități-
lor nu încetau și se încerca continuu de a cuprinde în școală toții copii.

Ministrul Învățământului și Ministrul Sănătății RSSM, la 18 septetembrie 1954 
au semnat o hotărâre comună a cu privire la îngrijirea medicală a elevilor și situația 
igienico-santitară a școlilor. Documentul remarcă anumite îmbunătățiri în domeniul 
ocrotirii sănătății și a situației sanitare. Cu toate acestea constată că erau și numeroase 

38 Ibidem, f.6-7.
39 Ibidem, f.7.
40 Ibidem, f.18.
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lacune, atenția aitorităților și octortirea sănătății copiilor fiind necalitativă și insufici-
entă din cauza unui șir de probleme de ordin birocratic legat de proasta asigurare cu 
echipamente, și proasta organizare a serviciilor medicale, neinvestigarea perioadică de 
medici specialiști, investigarea artificială a stării sănătății copiilor, lispa activităților de 
educație sanotară ș.a. Mai grave neajunsuiuri depistate au fost că „nu a fost verificată 
în numeroase cazuri vederea și a auzul copiilor, deși un șir de boli răspândite între copii 
erau trahoma, micozele care afectau nemijlocit vederea și auzul copiilor”41. 

Conform documentului, în majoritatea școlilor din raioanele țării secțiile de în-
vățământ și directorii școlilor nu au creat condiții pentru asigurarea igienei personale 
(nu erau lavoare și săpun pentru spălatul mâinilor, nu erau butoaie cu cișmele cu apă, 
nu era iluminare suficientă în clasele de studii, nu erau oberlihturi la geamuri, clasele 
nu erau aerisite. Băncile erau necorespunzătoare, mesele și scaunele erau de mărimi 
diferite. Deseori elevii erau așezați în bănci fără a se ține cont de statura lor. În școli 
de asemenea erau insuficiente cantine și bufete42. 

Hotărârea a constatat un șir de neajunsuri pentru a întreprinde acțiuni de depășire a 
acestor. Astfel a fost puse în sarcina autorităților raionale din domeniul învățământului 
și a sănătății un șir de sarcini pentru depășirea problemelor identificate în starea sanita-
ră a instituțiilor, ocrotirea sănătății elevilor, asigurarea un inventar necesar. 43

Pentru asigurarea învățământului general de șapte clase, Ministerul Învățământului 
a reorganizat 111 școli primare în școli de șapte clase și 45 școli de șapte clase le-a reor-
ganizat în școli medii. Au fost create 57 școli internat. La începutul anului școlar 1951-
1952 erau în total 1 900 școli, dintre care 1 321 moldovenești: școli primare – 794, școli 
cu șapte clase de studii – 935, școli medii 171. La sfârșitul anului de studii în școală erau 
362 693 de elevi. Cu toate acestea în anul de studii 1951-1952 au rămas neșcolarizați 
19 356 de copii. Din cauza lucrului în colhoz nu au fost școlarizați 7 191 copii, a lucrului 
în întreprinderi – 613, a distanței mari de școală – 2 575, a lucrului acasă 3 323 copii44. 

Rata neșcolarizării cea mai mare era în raioanele Ungheni, Călărași, Strășeni, Nis-
poreni, Vadul Lui Vodă, Lipcani, Zgurița, Bălți, Sângerei, Chișcăreni, Căușeni, Tiraspol, 
Congaz, Vulcănești, Leova și Cimișlia. În aceste raioane nu au fost școlarizați între 200-
400 de copii în fiecare45. Printre cauzele neșcolarizării au fost constatate greșelile auto-
rităților locale, greșeli în evidența copiilor. Dar la fel a fost considerată o cauză ampla-
sarea incorectă în raioane a școlilor internat. În total în RSSM erau 196 de școli internat 
pentru 8 000 de locuri. Majoritatea școlilor internat erau școli medii și cuprindeau în cea 
mai mare parte elevi de clasele VIII-X. Pe lângă școlile de șapte clase au fost deschise 
doar 53 de școli-internat. Aceste școli erau destinate copiilor care erau la o distanță mare 
de școală, sau din familii cu un părinte. În anul de studii 1951-1952, 2 500 copii nu au 
frecventat școala deoarece nu aveau o școală în localitate sau apropiere. 

41 ANRM, F. R-2991, inv. 4, d. 112, f. 176.
42 Ibidem, f. 176-verso.
43 Ibidem, f. 177 – verso.
44 Ibidem, f. 1-5.
45 Ibidem, f. 4.
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În luna septembrie 1953, în republică erau 663 școli primare, 946 școli de șapte 
clase, 278 școli medii, în total 1 887 școli. În afară de aceste instituții au fost deschise 
5 școli pentru copii cu necesități speciale. Observăm că umărul școlilor oscila, în 
unii ani crescând altă dată micșorându-se. Acest lucru se întâmpla deoarece avea loc 
consolidarea unor instituții mai mari și unirea unor școli, pentru a asigura condițiile 
necesare conform normelor stabilite. Vom observa că numărul elevilor și nivelul 
școlarizării vor crește. Tabelul ilustrează la fel ca și documentele referitoare la re-
țeaua de școli, că rețeaua de școli se extindea și avea tendința transformării școlilor 
primare în școli de șapte clase, iar a unor școli de șapte clase în școli medii.

Tabelul 7
Școli la 1 ianuarie 1953 în RSSM *

Școli Moldovenești Ruse Ucrainene În total
Primare 416 236 21 663
De șapte clase 706 218 23 247
Medii 182 90 6 278
În total 1 304 434 50 1 888

* Sursa: ANRM, F. R-2991, inv. 4, d. 139, f. 23.

La începutul anului de studii 1953-1954 au fost înregistrați pentru a fi școlarizați 
374 567 copii cu vârsta de 7-15 ani. În luna septembrie nu s-au prezentat la școală 22 908 
copii de vârstă școlară: 4 334 de copii la data de 1 septembrie nu au împlinit 7 ani; 1 346 
copii trăiau la distanțe mare de școală; 2156 sufereau de diferite boli; 197 – copii sufereau 
de deficiențe de vedere; 744 copii erau cu deficiență de auz; 536 copii erau dizabilități 
mintale; 2 892 copii lucrau acasă, în colhoz, în întreprinderi; 5 986 copii au absolvit deja 
șapte clase deși nu aveau 15 ani împliniți; 1 211 copii au absolvit patru clase până în anul 
1950 (înainte de aprobarea învățământului obligatoriu de șapte clase)46. Numărul copiilor 
neșcolarizați rămânea mare. Unele cauze legate de sărăcie, ca lipsa hainelor și încălță-
mintei, nu sunt menționate apar alte categorii, care anterior nu erau înscrise, apar înscriși 
copii cu necesități speciale, pentru care sunt organizate școli internat speciale.

În anul e studii 1957-1958 în întreaga republică erau 1 780 de școli: 523 școli 
primare, 377 școli de șapte clase, 380 de școli medii. 646 de elevi învățau la șase șco-
li pentru copii surdo-muți47. La 1 septembrie 1957 în școlile din RSSM erau 383 160 
copii, până la sfârșitul anului au abandonat școala 11 418 copii. Conform planului 
în baza listelor copiilor trebuiau să fie școlarizați 393 800. În total nu au frecventat 
școala pe parcursul anului 22 058 copii48.

În anul 1958-1959 erau 1 776 de școli: 517 școli primare, 576 școli de șapte cla-
se, 383 școli medii (inclusiv 11 școli internat). 1 056 școli erau școli cu predarea în 
„limba moldovenească”, 463 în școli cu predare în limba rusă; 37 de școli cu predare 

46 ANRM.F. R-2991, inv. 4, d. 139, f. 24.
47 ANRM, F. R-2991, inv. 4, d. 290, 3-4.
48 ANRM, F. R-2991, inv. 4, d. 290, 3-6.
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în limba ucraineană. Școli mixte cu predare în „limba moldovenească” și cea rusă 
erau 190. Conform planului de la început de an trebuiau să fie școlarizați 423 500 de 
copii, la sfârșitul anului erau în total 404 64249. Nu au fost școlarizați la început de an 
9 618, au abandonat școala pe parcursul anului 17 891 elevi, au venit la școală dintre 
cei neșcolarizați la început de an – 8 651.50

Rapoartele constată că școlarizarea generală nu a fost realizată nici către anul 
de studii 1960-1961. Dificultățile anunțate erau neimplicarea sovietelor locale în 
proces, greșeli în evidența copiilor. Însă problema principală era de ordin social, 
utilizarea în continuare a copiilor la muncile agricole51. 

Un tablou general asupra evoluției numărului de copii școlarizați și neșcolarizați 
perfectat în baza documentelor emise de Ministerul Învățământului din RSS Moldo-
venească îl prezentăm în tabelul de mai jos. Vom constata că statistica oficială sovie-
tică a prezentat date fragmentare și denaturate referitoare la școlarizarea copiilor fiind 
preluată în studiile referitoare la învățământul din RSSM, culegerile referitoare la eco-
nomia națională. Datele prezentate mai jos au fost pentru uzul intern al autorităților și 
pentru adoptarea politicilor, se găsesc în rapoarte, hotărâri, note informative.

Tabelul 8
Numărul de copii școlarizați și neșcolarizați 
(cu vârsta între 7-15 ani) în anii 1944-1961*

Anul Cl. 
primare

Cl. 
5-7

Cl. 
8-10 În sate În orașe În total neșcolarizați

1944-1945 285214 19088 1092 279310 26154 305464 cca. 30000
1946-1947 327889 35083 3529 325502 40999 366501 89900
1947-1948 153234 136000 37968 333875 39326 373301 30839
1948-1949 260379 82127 46242 342673 46075 388748 29967
1949-1950 294405 86894 7310 335653 52956 388609 22619
1950-1951 277437 118660 10323 350007 46413 406420 20532
1951-1952 185444 151092 80370 359183 57723 416,906 21091
1953-1954 181684 145935 31523 359142 22908
1957-1958 251816 99206 32717 304511 79228 383739
1958-1959 387700 25983 404642 20028
1959-1959 303322 114499 23187 349639 92369 442008
1960-1961 305481 150420 25956 378349 103508 481857 6884 (14776)

* Tabelul a fost elaborat în baza documentelor: ANRM, F. R-2991, inv. 3, d. 13, f. 1-verso, 
2-verso, 3-verso; ANRM, F. R-2991, inv. 3, d. 71; ANRM.F. R-2991, inv. 3, d. 481, f. 1, 11; 
ANRM. F. R-2991, inv. 4, d. 345, f. 3-5; ANRM. F. R-2991, inv. 3, d. 187; ANRM. F. R-2991, 
inv. 4, d. 439; ANRM. F. R-2991, inv. 3, d. 616, f. 1-verso; ANRM. F. R-2991, inv. 3, d. 573, 
f. 1-verso.

49 ANRM.F. R-2991, inv. 4, d. 345, f.1-5.
50 Ibidem, f.5.
51 ANRM, F. R-2991, inv. 4, d.481, f.333-335.
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Din datele statistice prezentate, dar și pe parcursul elucidării subiectului pe ani 
demonstrează că majoritatea elevilor învățau în școlile din mediul rural unde activau 
și majoritatea școlilor. De asemenea din cauza problemelor sociale, a distanțelor mai 
mari până la școli dar și a utilizării minorilor la muncile agricole, numărul copiilor 
neșcolarizați era mai mare în mediul rural. Obiectivul ambițios de a școlariza toți 
copii a fost atins cu greu într-o proporție de cca. 75-85 % în anul 1950, iar la cc 95 % 
către anul de studii 1960-1961. De asemenea se observă o creștere a numărului ele-
vilor în general în școli dar și a ponderii elevilor și a școlilor din orașe. În pofida fap-
tului că pe întreaga perioadă studiată au fost un număr mare de copii neșcolarizați, 
numărul acestora s-a micșorat treptat, grație îmbunătățirii situației social-economice, 
a condițiilor și numărului școlilor pe tot întinsul țării. Situația s-a îmbunătățit simți-
tor treptat în anii 1950-1961, în comparație cu cea din a doua jumătate a anilor 1940. 

În rezultatul cercetării concluzionăm că școlarizarea generală a copiilor a fost 
realizată în condiții sociale-economice precare, în lipsa edificiilor corespunzătoare, 
a mobilierului și inventarului didactic adecvat. De asemenea în condițiile de sără-
cie când o mare parte din populație nu avea resurse suficiente pentru a îmbrăca și 
alimenta corespunzător copiii. De asemenea în școli condițiile erau nesatisfăcătoare 
ceea ce a dus la rezultate proaste la studii, la răspândirea unor maladii și epidemii 
în rândul copiilor. Situația în instituțiile de învățământ din RSS Moldovenească în 
anul de studii 1944-1945 ilustrează clar că școlarizarea a avut un caracter forțat fiind 
motivată de interesul autorităților sovietice de a instala controlul administrativ, po-
litico-ideologic asupra tinerii generații. În condițiile continuării operațiilor militare 
după ocuparea Basarabiei, spre țările din Vestul Europei și a necesității restabilirii 
în urma operațiilor militare, resurse erau insuficiente, iar obiectivele politico-ideolo-
gice erau realizate în condiții de pauperitate. Anul de studii 1944-1945 a fost un an 
de cotitură pentru tânăra generație din RSS Moldovenească, aceasta a început să fie 
supusă dresajului ideologic prin programele de studii ideologizate și prin implicarea 
în organizațiile comuniste de copii și tineret, de asemenea a demarat „convertirea” 
copiilor la ideologia comunistă, în detrimentul tradițiilor și valorilor naționale.

Situația copiilor în cadrul instituțiilor de învățământ din RSS Moldovenească era 
una contradictorie și plină de contraste. Școlarizarea generală a fost un pas deosebit 
de important în dezvoltarea societății ce deschidea noi perspective de dezvoltare. În 
același timp ideologizarea și politizarea școlii, subordonarea ei obiectivelor politice 
ale Partidului Comunist îngusta perspectivele de dezvoltare doar în anumite direcții. 
Trasarea obiectivelor și decretarea școlarizării inițial primare, apoi de șapte ani a ge-
nerat acțiuni de creare și extindere a rețelei de instituții de învățământ. În mare parte 
povara construcției edificiilor și a confecționării mobilierului în a doua jumătate a 
anilor 1940, a fost pusă pe seama comunităților locale de părinți, a colhozurilor și so-
vietelor sătești. Lipsa edificiilor corespunzătoare, a mobilierului și inventarului ne-
cesar precum și a mijloacelor financiare în acest scop, desfășurarea studiilor în case 
țărănești adaptate, sărăcia în general, și insuficiența cadrelor calificate se răsfrângea 
asupra aspectului școlii în anii postbelici și asupra calității procesul de învățământ. 
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Abia în anii 1956-1961 se observă o îmbunătățire vizibilă a condițiilor de studii și o 
diminuare treptată a numărului copiilor neșcolarizați, accent punându-se și pe școla-
rizarea copiilor cu dificultăți, fiind create un șir de școli-internat specializate.

CHILDREN’S SCHOOLING IN MOLDOVAN SSR IN 1944–1961

This article investigates the process of schooling children in Moldovan SSR 
in 1944-1961. Following the research, it was concluded that the authorities in the 
field of education paid greatest attention to schooling and ideological education in 
educational institutions. The situation of children in the Moldovan SSR educational 
institutions was contradictory and full of contrasts. General education was a very 
important step in the development of the society that opened new developmental 
perspectives. At the same time, the ideologization and politicization of the school, 
its subordination to the political objectives of the Communist Party, narrowed the 
developmental prospects only in certain directions. The setting of objectives and the 
decreeing of the initial primary schooling, for seven years then, generated actions 
for the creation and extension of the network of educational institutions. The burden 
of constructing buildings and making furniture in the second half of the 1940s was 
largely borne by local parents’ communities, kolkhozes and Village Soviets. The 
lack of adequate buildings, of the necessary furniture and inventory, as well as of the 
financial means for this purpose, carrying out classes in adapted peasant houses, the 
poverty in general, and the insufficiency of qualified staff reflected on the appearan-
ce of the school in the postwar years and on the quality of the educational process. 
Only in the years 1956-1961, there is a visible improvement in the study conditions 
and a gradual decrease in the number of out-of-school children; the emphasis on the 
schooling of children with difficulties led to a series of specialized boarding schools 
being created.

Keywords: schooling, Moldovan SSR, educational institutions, ideologization, 
Communist Party.
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Elena NEGRU, Gheorhge NEGRU

CONTESTAREA ,,LIMBII MOLDOVENEŞTI ÎNCRUCIŞATE” 
ŞI INVALIDAREA MARRISMULUI ÎN LINGVISTICA 

DIN RSSM (1949–1952)
Combaterea vulgarizatorilor ,,limbii moldovenești”
În anii 1944-1947, ca urmare a politicii de înlocuire a cuvintelor românești prin 

cuvinte rusești sau create artificial; de construcție a frazelor, a topicii după modelul 
limbii ruse, în RSSM începe să se cristalizeze o ,,limbă artificială, de laborator”, pe 
care nu o înțelegeau nici intelectualii, nici țăranii. Principalii promotori ai vulgariză-
rii limbii române erau reprezentanții malului stâng al Nistrului, dirijați de lingvistul 
I.D. Ceban, care participaseră la fabricarea ,,limbii moldoveneşti” în RASSM. Cu-
rentul vulgarizator, susținut de conducerea RSSM, formată în marea ei majoritate din 
funcţionari alogeni proveniţi din Rusia, Ucraina şi fosta RASSM (printre aceştea şi 
unii moldoveni rusificaţi), începe să fie combătut de intelectualii basarabeni formați 
în centrele universitare din România interbelică. Printre ei se află poetul Em. Bucov, 
fost membru al ilegalității basarabene, și, de asemenea, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al RSSM responsabil de domeniul culturii.

Deși recunoșteau termenul de ,,limbă moldovenească”, oponenții lui I. D. Ce-
ban atacau ,,noua limbă de laborator”, dezavuând greșelile în planul foneticii, lexi-
cului, ortografiei, sintaxei. Lupta împotriva vulgarizatorilor ,,limbii moldovenești” 
se întețește în anul 1948, pe fundalul declanșării în RSSM a campaniei împotriva 
,,naționalismului burghez”, al cărui scop era anihilarea activiștilor basarabeni din 
domeniul lingvistic și cultural, cu o pregătire teoretică mult mai bună decât colegii 
lor, reprezentanți ai malului stâng al Nistrului. 

Un exemplu edificator al confruntării dintre cele două tabere, menţionate mai 
sus, l-a constituit următorul caz. În primăvara anului 1948, verificând traducerea sce-
nariului pentru filmul ,,Lovitura a treia”, efectuată de către scriitorul Ion Canna, Em. 
Bucov a depistat o serie de greșeli lexicale, sintactice, ortografice. De aceea a fost 
nevoit să intervină în textul scenariului, aducând îmbunătățiri redacționale esențiale. 
Profund supărat, I. Canna a expediat, la 4 iunie 1948, un memoriu pe numele lui M. 
Radul, secretar al CC al PCM, în care Bucov era invinuit că a intervenit în textul 
scenariului, redactându-l într-o limbă foarte apropiată de limba română.

Într-un tabel alăturat, I. Canna prezenta exemple de cuvinte și expresii din tra-
ducerea sa (moldovenească) și din traducerea (românească) a lui Em. Bucov1. În 

1 Astfel cuvintele ,,amu”, ,,aist”, ,,aista”, ,,aiasta” au fost rectificate de Em. Bucov în ,,acum”, ,,acest”, 
,,acesta”, ,,aceasta”; ,,ce – cea” , ,, me – mea”, ,,be – bea”, ,,aghe – abia”, ,,psăne – de parcă”, ,,învoieli – 
condiții”, ,,muntuit-terminat”, ,,o neașteptare – o surprindere”, ,,petrecătorul – călăuza”, ,,n-or pute – nu 
vor putea”. De asemenea, a înlocuit expresiile ,,moldovenești” ,,apăsare turbată” prin ,,un atac turbat”, ,,îți 
fi în razvedcă” – ,,veți fi în cercetare”, ,,la el a rămas tare (multe) – i-au rămas prea (multe)”, ,,din careva 
chibzuiri – din anumite considerente” etc.; A se vedea: Arhiva Organizațiilor Social-Politice a Republicii 
Moldova (AOSPRM), Fond 51, inv. 11, dosar 323, filele 28-33. 
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calitate de ,,slujitor al poporului moldovenesc”, care nu se încumeta ,,să scrie pentru 
poporul său în altă limbă”, I. Canna cerea intervenția CC al PCM2. 

După sosirea la Chişinău a unei comisii a CC al PC (b) din URSS, care a veri-
ficat faptele, a fost creat un nou grup. Acesta a ,,redactat” traducerea lui Em. Bucov, 
revenindu-se, în linii mari, la textul lui I. Canna, după care filmul a fost re-sonorizat3. 

La 30 august 1948, K. Cernenko, adjunctul șefului secției propagandă și agitație a 
CC al PCM, adresa secretarului CC al PCM, N. Koval, memoriul ,,Cu privire la interven-
ția tov. Bucov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al RSSM, în dublarea filmelor 
cinematografice cu scopul românizării lor“, în care menționa că verificările efectuate de 
către secția propagandă și agitație a CC al PC (b) M au stabilit că vicepreședintele Con-
siliului de Miniștri din RSSM, Em. Bucov, a introdus în textul peliculei cinematografice 
,,Lovitura a treia” ,,mulți termeni, multe cuvinte și expresii românești neînțelese de că-
tre populația moldovenească”. Astfel, din cauza intervenției ,,voluntariste” în ,,ordinea 
stabilită de traducere a filmelor”, care a necesitat o altă redactare, Em. Bucov se făcea 
vinovat pentru ,,enormele prejudicii” economice. K.Cernenko îl acuza pe demnitarul din 
RSSM de comiterea unor greşeli ,,grave”, de încercarea de a ,,strecura în film cuvinte, 
termeni și expresii străine (românești) în totalitate neînțelese populației moldovenești, 
îngreuind înțelegerea corectă a filmului de o mare importanță ideologică”4. 

La 1 februarie 1949, Em. Bucov expedia lui V.A. Ivanov, președinte al Biroului 
CC al PC(b) din URSS pentru RSSM, un memoriu întitulat ,,Cu privire la substituirea 
limbii moldovenești constituite de-a lungul istoriei printr-o limbă artificială, creată în 
laborator, fapt care reprezintă o piedică serioasă pentru înfăptuirea muncii ideologice 
de educație comunistă a poporului moldovenesc”, sperând să fie pus capăt haosului în 
ceea ce privește limba literară. După cum menționa autorul, ,,problema limbii moldo-
venești nu este ridicată pentru prima dată”, cu toate acestea, ,,în afară de discuții, nu se 
iau măsuri concrete”. În acest document amplu, de 35 de pagini, Em. Bucov expunea 
amănunțit esența problemei, punctând că haosul lingvistic se datora ,,atitudinii greșite 
față de moștenirea culturală” și, în special, față de ,,limba moldovenească literară con-
stituită istoricește”. Privarea ,,poporului moldovenesc” de moștenirea culturală clasică 
și de limba literară era un sacrilegiu (,,era ca și cum ai închide poporului rus accesul la 
limba lui Pușkin și Gogol, Turgheniev și Tolstoi”)5. Ca și în cazul altor limbi, ,,limba 
moldovenească care s-a constituit pe parcursul istoriei era necesar să fie studiată, dar 
nu ,,îngrădită” și substituită printr-o limbă creată artificial”6. Linia de creare a limbii 
,,moldoveneşti” generase un adevărat haos în cadrul instituţiilor de cultură din RSSM, 
unde existau ,,laboratoare lingvistice” proprii, care fabricau cuvinte la discreția lor. 
Prin aceasta se explica discrepanța mare de ordin terminologic, lexical, sintactic al 
scrierilor în ,,limba moldovenească”7. Deși s-au făcut eforturi de unificare a ,,limbii 

2 Ibidem, f. 36.
3 Ibidem, f. 39.
4 AOSPRM, F. 51, inv. 11, d. 322, f. 37.
5 Ibidem, inv. 42, d. 149, f. 4.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
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moldovenești artificiale”, acestea nu au avut niciun rezultat, deoarece, după cum nota 
Em. Bucov, ,,limba vie nu o poți impune cu forța să se integreze în forme artificiale, 
să se subordoneze gramaticii create artificial de tov. Ciobanu”8. Era evident că acești 
,,creatori ai limbii literare moldovenești” nu aveau niciun fel de autoritate în fața in-
telectualilor cu o bună pregătire în domeniul lingvistic și nu numai, deoarece multe 
dintre cuvintele și expresiile verbale erau în stare să provoace râsete și nedumerire”9. 

Mai mult de jumătate din economia memoriului era consacrată analizei greșelilor 
de limbă, a expresiilor bizare spicuite de autor din presa republicană și din traduceri-
le operelor clasicilor marxism-leninismului, care confirmau elocvent afirmațiile sale. 
Em. Bucov sublinia că numai în primul compartiment al biografiei lui Stalin, traduse în 
,,limba moldovenească” a depistat ,,nu mai puțin de 148 de greșeli gramaticale, stilistice 
și de sens”. Astfel, traducătorii utilizau impropriu prepoziția ,,în” (,,a împușca unul în 
altul” în loc de ,,a trage unul în altul”), particula ,,se” (,,se luptau unul împotriva altuia” 
în loc de ,,luptau unul împotriva altuia”) sau expresiile ilare precum ,,curgeri politice” în 
loc de ,,curente politice”(din lb. rusă ,,politiceskie tecenia”), ,,învoieli înconjurătoare” în 
loc de ,,condiții înconjurătoare”( din lb. rusă ,,ocrujaiușcie uslovia”), ,,om pune la cale 
sfada nostră” în loc de ,,vom ajunge la înțelegere în sfada noastră” (din lb. rusă ,, mî 
uladim naș spor”) etc. De asemenea, critica tendința traducătorilor de a construi frazele 
după modelul rusesc, de a utiliza un singur verb pentru desemnarea unor acțiuni diferite 
(,,a primi” era folosit cu sensul de ,,a prelua”, ,,a lua”, ,,a accepta”, ,,a adopta” etc.)10 
ceea ce ducea la denaturări de sens.

În memoriul menționat mai sus, Em. Bucov sublinia necesitatea renunţării la po-
litica de creare a limbii moldovenești artificiale, de soluționare a problemei dezvoltă-
rii limbii literare și a utilizării moștenirii clasice de pe pozițiile sociologismului vul-
gar. El propunea crearea unei echipe de filologi din rândul celor mai buni cunoscători 
ai limbii literare moldovenești din cadrul Universității, Bazei Moldovenești a AȘ a 
URSS, Uniunii Scriitorilor, redacțiilor ziarelor, a instituţiilor cu profil lingvistic de 
la Moscova. De asemenea, sugera să se creeze o comisie competentă pentru editarea 
gramaticii bazate pe ,,limba literară moldovenească”. Pentru stoparea ,,metodelor 
incorecte de efectuare a traducerilor” se impunea fortificarea editurilor, redacțiilor 
ziarelor cu persoane cunoscătoare ale limbii literare ,,moldovenești”11.

În acele condiții de dictat ideologic era imposibil să se schimbe ceva la modul 
practic în politica lingvistică. Cu toate discuțiile și protestele unor intelectuali basa-
rabeni, pe parcursul primului deceniu postbelic, a continuat aceeași linie de slavizare 
a limbii ,,moldoveneşti”, de excludere a cuvintelor de origine latină, franceză şi de 
înlocuire prin cuvinte ,,neaoşe” provenite din limba rusă sau din graiul popular local. 

La baza teoretizărilor ,,artizanului” lingvisticii moldoveneşti, I.D. Ceban, stătea 
teoria ,,încrucișării”, care postula că ,,limba moldovenească” s-a constituit în urma 

8 Ibidem, inv. 11, d. 322, f. 9.
9 Ibidem. 
10 AOSPRM, F. 51, inv. 42, d. 149, f. 11-19.
11 Ibidem,, f. 33.
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conviețuirii elementelor vestice latine cu elemente estice slave, delimitându-se în 
secolele XIII–XIV de limba dacoromână, într-o limbă independentă, în urma con-
tactului strâns cu slavii. De aceea, pentru a sublinia caracterul independent al ,,lim-
bii moldovenești”, pe parcursul primului deceniu postbelic, în manualele, presa și 
literatura din RSSM, se vor întâlni peste tot cuvinte ,,neaoșe”: a înrâuri în loc de a 
influența, a întipări în loc de a impresiona, a mântui în loc de a termina, învoială 
în loc de condiție, duh în loc de spirit, chibzuire în loc de considerent, zîdire în loc 
de construcție, norod în loc de popor. Pentru a demonstra lipsa de afinități cu limba 
română erau eliminate formele acum, abia, acest, aceasta, substituindu-le prin amu, 
aghe, aist, aiasta. Viitorul în voi a fost înlocuit cu oi; oi veni în loc de voi veni. 
Lexemele cu terminații în -ea aveau terminația în -e: bea – be, mea – me, stea- ste. 
De asemenea, se dădea predilecție dialectelor: a zâdi, a sâmțî, a sîli, a diștepta, a 
dișțăleni, sară, zîuă în loc de a zidi, a simți, a sili, a deștepta, desțeleni, seară, ziuă. 

Tendința îmbogățirii limbii moldovenești prin rusisme devine tot mai puternică. 
Și nu era vorba doar de cuvinte noi care reflectau ,,realitățile socialiste”, precum 
colhoz, soviet, comsomolist, comunist, ci şi de împrumuturi masive din limba rusă, 
,,adaptate” la ,,limba moldovenească”: raspiscă, furajcă, vedomosti, predsedatel, 
selsovet, stanție, otread, vintovcă etc12. 

Delegitimarea marrismului 
Apariția în iunie 1950 a articolului lui Stalin ,,Marxizm i voprosî iazîkoznania” 

(Marxismul și problemele lingvisticii)13 a pus capăt teoriei lingvistului sovietic N. Marr 
care afirma că limba, ca parte a suprastructurii, se modifică în rezultatul schimbării for-
mațiunii social-economice. În baza acestui postulat se considera că până la instaurarea 
dictaturii bolşevice din octombrie 1917 toate limbile popoarelor fostului imperiu ţarist 
erau burgheze, iar după această data începe construcţia unor limbi ,,noi” ale proletaria-
tului. În același timp, a fost revizuită și teoria despre încrucișarea limbilor, promovată 
de acelaşi lingvist sovietic, potrivit căreia din contactul a două limbi ar rezulta o a treia 
limbă. Articolul lui Stalin, invalida aceasă idee, afirmând că în rezultatul încrucișării 
a două limbi doar ,,una iese învingătoare, păstrându-și structura gramaticală și fondul 
lexical de bază, iar cealaltă își pierde calitatea sa și moare”14.

În această nouă conjunctură, adepții teoriei încrucișării ,,limbii moldoveneşti” 
au fost constrânşi să găsească alte explicații referitoare la originea limbii. Citându-l 
pe Stalin, lingviștii din RSSM afirmau că în rezultatul încrucișării limbii latine a 
romanilor cu cea slavă a ieșit biruitoare componenta romană și de aceea limba mol-
dovenească este de origine romanică. Cu toate acestea, atribuiau elementului slav un 
rol important, susţinând că limba rusă a influențat nu numai lexicul, ci și structura 
gramaticală a ,,limbii moldovenești”.

În cadrul şedinţei Consiliului ştiinţific al Institutului de Istorie, Limbă şi Lite-
ratură al Bazei Moldoveneşti a AŞ a URSS din 15-16 decembrie 1950 a fost pre-

12 K. Heitmann, Limbă și politică în Republica Moldova, Chișinău, ARC, 1998, p. 18
13 И.В. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания. În: ,,Правда”, 20 июня, 1950, с. 1.
14 Gh. Negru, Politica etnolingvistică în R.S.S. Moldovenească, Chișinău, Prut Internațional, 2000, p. 34.
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zentat raportul ,,Învăţătura lui I.V. Stalin şi sarcinile studierii limbii moldoveneşti”. 
În cuprinsul raportului, directorul Institutului, I. D. Ceban, s-a referit la cele trei 
concepte, care circulau în rândul savanţilor din RSSM, cu privire la originea ,,limbii 
moldoveneşti”: unul care susţinea idea de origine latină, celălalt – de origine slavă, 
al treilea – ideea de origineă latino-slavă.

Ca promotor al tezei ,,încrucişării”, adică al caracterului latino-slav al ,,lim-
bii moldoveneşti”, I.D. Ceban aprecia că ,,cele două componente ale limbii moldo-
veneşti (latină şi slavă)” erau ,,vii”, deoarece ,,biruinţa unei limbi în procesul încru-
cişării nu este o explozie, ci un process îndelungat, care în limba moldovenească nu 
a luat sfârşit”. Cu toate că nu nega originea latină, considera că limba ,,moldovene-
ască”, aflându-se ,,de multe secole în proces de încrucişare cu limbile slave, a preluat 
un număr mare de elemente slave în fondul său lexical şi structura gramaticală, încât 
a căpătat o nouă calitate”. Continuând această tendință, potrivit estimărilor aceluiași 
lingvist, într-un viitor apropiat ,,limba moldovenească” putea avea toate șansele ,,să 
adere la grupul de limbi slave”15, adică să se rusifice în totalitate.

Colaboratorii acestui institut, lingviistul Gh. Bogaci şi criticul literar V. Coroban, 
au demascat ideile lui I. D. Ceban, tendinţa de primitivizare şi dialectizare a ,,limbii 
moldoveneşti”, de calchiere a cuvintelor şi expresiilor din limba rusă, de organizare a 
topicii frazelor după modelul limbii ruse. Astfel, Gh. Bogaci arăta că una dintre cauzele 
,,încrucişării” era tendinţa de a identifica structura gramaticală şi fondul lexical de bază 
al ,,limbii moldoveneşti” cu limba rusă, orientarea limbii literare spre dialect16. 

Prezent la şedință, A. Lazarev, secretar al CC al PC(b)M, a declarat că ,,limba 
moldovenească” ca limbă naţională cu toate atributele caracteristice, are dreptul la 
existenţă şi trebuia în continuare sa fie dezvoltată. În același timp, a blamat tendinţa 
,,greşită” a oponenţilor lui I. D. Ceban, care negau caracterul independent al ,,lim-
bii moldoveneşti”, propunând combaterea ei şi încetarea discuţiilor privind originea 
limbii din cercurile intelectualităţii17. 

Cu toate că nu negau romanitaea ,,limbii moldoveneşti”, I. D. Ceban și sus-
ținătorii săi erau deciși să nu se abată de la linia oficială și să continue elaborarea 
gramaticii limbii moldovenești în conformitate cu modelul limbii ruse. La 5 ianuarie 
1951, I. D. Ceban adresa un memoriu lui L.I. Brejnev, secretar al CC al PC (b) M, 
în care raporta dificultățile întâmpinate de Institutul de Istorie, Limbă și Literatură al 
Filialei Moldovenești a AȘ a URSS în ceea ce privește lichidarea greșelilor marris-
mului din lingvistică, menționând că lucrurile sunt departe de a fi satisfăcătoare din 
cauza contradicțiilor dintre cele două curente în problema limbii. El arăta, că spre 
deosebire de gruparea din jurul lui, care credea că denumirile de țări și orașe trebuiau 
ortografiate exact ca în limba rusă: Dania, Ispania, Kitai, Parij, London, Rim, opo-
nenții săi, reprezentaţi de intelectualii basarabeni (Bucov, Bogaci, Coroban, Lupan), 
pledau pentru formele românești: Danemarca, Spania, China, Paris, Londra, Roma . 

15 Arhiva Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei (AŞCAŞM), F. 3, inv. 1, d. 58, f. 25; 
Gh. Negru, Politica etnolingvistică …, p. 35.

16 AŞCAŞM, F. 3, inv. 1, d. 58, f. 90.
17 AŞCAŞM, F. 3, inv. 1, d. 58, f. 208.
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De asemenea, considera corectă și decizia Institutului de Istorie, Limbă și Literatură 
al Filialei Moldovenești a AȘ a URSS din 1949 care prevedea ortografierea cuvinte-
lor ,,străine” (hibrid, hipotenuză, hegemonie, aritmetică, ortografie, mitologie, cate-
dră, geografie, geologie, geometrie) după modelul limbii ruse (ghibrid, ghipotenuza, 
gheghemonia, arifmetica, orfografia, mitologhia, cafedra, gheografia, gheologhia, 
gheometria). Potrivit lui I.D. Ceban, aceste norme ortografice contribuiau la ,,apro-
pierea ortografiei limbii moldovenești de ortografia altor popoare ale URSS” şi la 
facilitarea ,,însușirii materiilor școlare, studierii limbii ruse”18. 

Prezidiul AȘ a URSS, în ședința din 20 aprilie 1951, a criticat activitatea con-
ducerii Filialei Moldovenești a AȘ a URSS pentru că ,,nu a tras concluziile necesare 
din lucrările geniale ale tov. Stalin în problemele lingvisticii” și nu a inițiat ,,discuții 
creatoare” privind originea și dezvoltarea limbii moldovenești, încurajând astfel dis-
cuțiile ,,scolastice” lipsite de principii. Hotărârea ,,Cu privire la activitatea Filialei 
Moldovenești a AȘ a URSS și măsurile privind fortificarea și dezvoltarea ei” preve-
dea stabilirea unui control mai serios din partea AȘ a URSS prin delegarea unor con-
sultanți din rândul savanților de la Institutul de Lingvistică și Istorie al AȘ a URSS, 
pentru a ajuta colegii din Chișinău. Pentru partea lingvistică a fost desemnat doctorul 
în științe filologice D.E. Mihalci, iar pentru partea istorică – membrul corespondent 
al AȘ al URSS, A.D. Udalțov. Hotărârea solicita Biroului Secției limbă și literatură 
a AȘ a URSS organizarea în comun cu Institutul de Istorie, Limbă și Literatură de la 
Chișinău ,,a unei reuniuni în problema dezvoltării limbii moldovenești”19. 

În anul 1951 savanții de la Moscova au dat tonul criticii marrismului din lin-
gvistica moldovenească prin două articole – unul, semnat de academicianul V.V. 
Vinogradov, și altul – de cercetătorul D. E. Mihalci20. În consecință, la Chișinău, 
în perioada 3-7 decembrie 1951, a fost organizată o conferință științifică comună 
a Institutul de Istorie, Limbă și Literatură al Filialei Moldovenești a AȘ a URSS şi 
Institutului de Lingvistică al AȘ a URSS, consacrată, așa cum prevedea hotărârea 
Prezidiul AȘ a URSS din 20 aprilie 1951, problemelor ,,lingvisticii moldovenești”. 
La acest for științific și-au anunțat participarea savanți – lingviști de vârf ai roma-
nisticii sovietice: academicienii V.V. Vinogradov și V.F. Șișmariov, profesorii S. B. 
Bernștein și R. A. Budagov, R.G. Piotrovskii, candidații în științe filologice B.A. 
Serebrennikov și D. E. Mihalci. Doi dintre aceştea – V.F. Şişmariov şi D. E. Mihalci 
– , din motive de sănătate, nu au participat la lucrări, dar au prezentat textele comu-
nicărilor, pentru a fi prezentate la şedinţele forului ştiinţific. 

În şedinţa de deschidere a conferinţei, I.D. Ceban a prezentat raportul intitulat 
,,Despre stadiul elaborării ştiinţifice a limbii moldoveneşti şi a istoriei acesteia”, în 
care a elucidat contextul polemicii între cele două orientări în lingvistica din RSSM: 
una care susţinea apropierea ,,limbii moldoveneşti” de limba rusă, şi alta care, dim-
potrivă, era în favoarea dezvoltarea ei în unitate cu limba ,,tradiţională”, ,,clasică”. 

18 AOSPRM, F. 51, inv 10, d. 279, f. 32.
19 AOSPRM, F. 51, inv 10, d. 279, f. 52-54. 
20 Gh. Negru, Politica etnolingvistică…, p. 37.
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În esenţă, controversa între cele două orientări s-a bazat pe un dezacord cu privire la 
faptul dacă „limba moldovenească” este latină sau slavă.

Colaboratorul acestui institut, criticul literar V. Coroban a devoalat concepţia lui 
I.D. Ceban privind ,,limba moldovenească” independentă, care cultiva reguli foneti-
ce, gramaticale noi contrare normele de pronunţie şi de scriere tradiţionale. Aceasta 
însemna ,,distrugerea sistemului radical al cuvintelor, morfologia limbii”, ,,anarhie 
în ortografie, morfologie, formarea cuvintelor”. În discursul său, filologul Gh. Bo-
gaci, referindu-se la Marx, a subliniat ideea originii latine a limbii populaţiei roma-
nice din arealul cuprins între Dunărea inferioară şi Nistru. El a criticat, de asemenea, 
linia promovată de I.D. Ceban care susţinea rusificarea ,,limbii moldoveneşti” prin 
împrumuturi lexicale şi copierea modelelor de construcţie a frazelor din limba rusă21.

Lingviștii sovietici au confirmat teza despre caracterul romanic al limbii ,,moldo-
veneşti”, susținând că ,,specificul ei îl constituie nu elementele slave, ci structura grama-
ticală și fondul lexical de bază”, subliniind, în același timp, că ,,limba moldovenească 
este o limbă independentă”22. Deși savanții lingviști de la Moscova nu au avut nicio 
îndoială cu privire la romanitatea ,,limbii moldovenești”, cei mai aprigi oponenți ai ade-
vărului științific erau reprezentanții conducerii de partid a RSSM. Ei au sprijinit gruparea 
condusă de I. D. Ceban, încurajându-i să nu se abată de la linia ,,moldovenismului” în 
politica lingvistică și să continue dezvoltarea ,,limbii moldovenești independente”.

Cu toate acestea, faptul că savanții de la Institutul de Lingvistică a AȘ a URSS 
,,nu au susținut în deplină măsură nicio teză a lingvisticii oficiale din RSSM, nici 
chiar cea privind împrumuturile din limba rusă”, a însemnat un pas înainte față de 
perioada anterioară. Din acest motiv, unii lingviști de la Chișinău au considerat con-
ferința din 3-7 decembrie 1951 drept una ,,crucială” pentru destinul limbii literare 
din RSSM, în ciuda faptului că în practică nu a dat niciun rezultat23.

Apariția în 1952 a articolului academicianului V. F. Șișmariov ,,Romanskie iazîki 
iugo-vostocinoi Evropî i național’nîi iazîk Moldavskoi SSR” (Limbile romanice ale 
Europei de sud-est și limba națională a RSS Moldovenești) aducea noi clarificări la 
teoria ,,limbii moldoveneşti”. Admiţând, că în anumite condiţii două dialecte apropia-
te pot deveni limbi naţionale, V. Şişmariov, exludea probabilitatea unor transformări 
radicale ale acestor două dialecte care ar putea modifica fondul lexical şi structura gra-
maticală comună. Pentru a demonstra incongruența argumentelor susținătorilor limbii 
moldovenești independente, academicianul a trasat o paralelă între limbile Angliei și 
Americii pe care nimeni nu le califică ca limbi diferite. În plus, academicianul a remar-
cat faptul că „istoria dezvoltării limbii literare în Moldova și Valahia s-a caracterizat 
prin colaborarea scriitorilor din ambele principate, prin tendința de a crea o normă ge-
neral acceptată, care să servească un număr de cititori cât mai mare și să nu transforme 
operele artistice în scrieri de folosință îngust-provincială”24.

21 AŞCAŞM, F. 3, inv. 1, d. 66, f. 1-2.
22 Gh. Negru, Politica etnolingvistică…, p. 37.
23 Ibidem, p. 40.
24 В.Ф. Шишмарев, Романские языки Юго- Восточной Европы и национальный язык Молдавской 

ССР // ,,Ворпосы языкознания”, nr. 1, 1952, с. 4.
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Opoziția curentului slavizant 
Discuțiile privind publicarea, în ,,limba moldovenească”, la Chișinău, a romanului 

,,Mitrea Cocor” de Mihail Sadoveanu au arătat diferențelele dintre cele două tendințe, 
tenacitatea susţinătorilor curentului ,,vulgarizator” de a dezvolta ,,limba moldoveneas-
că” latino-slavă, precum și limitele intelectuale ale promotorilor respectivi, care s-au 
aventurat să traducă opera amintită mai sus a marelui scriitor roman. 

În vara anului 1952, după ce manuscrisul romanului a fost transmis consiliului 
de conducere al Uniunii Scriitorilor pentru recenzare, Em. Bucov și I. Canna au pre-
zentat câte un referat în scris în care și-au prezentat punctele de vedere ,,despre mo-
dul în care a fost pregătit romanul pentru publicare”. Deși aprecia intenția de a-l edita 
pe M. Sadoveanu, Em. Bucov credea că era o greșeală publicarea unei ediții ,,care, 
în mare măsură, nu-l redă pe Sadoveanu ca meșter al limbii moldovenești”. Necon-
cordanţele dintre textul original a lui Sadoveanu și varianta propusă spre editate erau 
evidente. Astfel, în timp ce Sadoveanu folosea cuvintele os și ciolan ,,traducătorii” 
de la Chișinău propuneau utilizarea doar a cuvântul ciolan ,,ca și cum cel dintâi n-ar 
fi cuvânt moldovenesc”. Unele unităţi lexicale (e, iată, aici, ăla), care figurau în text, 
au fost înlocuite cu altele (este, iaca, aicea, acela), ca şi cum, constata Em. Bucov, 
,,n-ar fi fost deopotrivă moldoveneşti”. Redactorii ,,îl învățau” pe M. Sadoveanu să 
scrie ,,corect” și în cazul sintagmelor acea scrisoare și nen-su morarul, înlocuin-
du-le cu termenii scrisoarea ceea și, respectiv, frate-său morarul.

Mai mult, redactorii au intervenit în textul lui Sadoveanu, adăugând cuvinte și 
expresii după bunul lor plac, în locul celor omise din original. Astfel, expresia lui 
Sadoveanu să facă apelul a fost înlocuită cu să vadă de nu lipsește vr-unul. Formele 
perfectului simplu (fusei, văzui, mă dusei etc.) au fost substiutite cu cele ale perfec-
tului compus (am fost, am văzut m-am dus) De asemenea, se propunea înlocuirea 
viitorul în va (va veni) sau o să (o să taci). ,,Se știe (o știu până și toți școlarii republi-
cii), nota Bucov, că atât în limba clasicilor, cât și în limba moldovenească vorbită, în 
folclor (mai ales în raioanele Ungheni, Briceni, Cahul), se folosește perfectul simplu, 
viitorul în va și în o să”.

Aceste intervenţii în textul original, era un demers riscant din partea editorilor 
volumului, deoarece, aşa cum menţiona Em. Bucov, însuși M. Sadoveanu putea să 
protesteze că a fost falsificat. Intuind aceste consecințe, ,,mai mult decât delicate” în 
plan internațional, Em. Bucov propunea ca romanul Mitrea Cocor ,,să fie editat așa 
cum a fost scris de Sadoveanu”, iar în prefață ,,să se lămurească faptul că anumite 
forme de limbă moldovenească, folosite de M. Sadoveanu, au o circulație mai res-
trânsă în Moldova Sovietică”. Cuvintele, care ,,cereau neapărat lămurire”, urmau să 
fie explicate în notele de subsol25. 

Într-un memoriu din 10 iunie 1952, adresat lui A. Lazarev, secretar al CC al 
PC(b)M, scriitoriii Petre Cruceniuc și Iosif Balțan subliniau că ,,nu pot fi de acord cu 
propunerea lui Em. Bucov de a edita romanului Mitrea Cocor așa cum este scris de 
Sadoveanu”. Editarea romanului fără modificări, doar schimbându-i grafia, nu putea 

25 AOSPRM, F. 51, inv. 11, d. 318, f. 29- 29 verso.
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fi permis, deoarece textul conţinea ,,un număr considerabil de expresii românești, 
muntenisme, care în limba moldovenească aveau un alt sens”26, iar acest fapt ar fi 
ridicat ,,o altă problemă esențială, cea privind ortografierea unor cuvinte”27.

În adresa din 16 iulie 1952, semnată de K. Iliașenko, șef al secției literatură și 
artă al CC al PC(b)M, se arăta că, ,,de comun accord cu A. Lazarev, Uniunii Scriito-
rilor i-a fost dată indicația să efectueze traducerea calitativă a romanului Mitrea Co-
cor, ţinând cont de observaţiile făcute, pentru îmbunătăţirea textului”. K. Iliaşenko 
solicita ca ,,punctul de vedere al tov. Bucov să fie considerat incorect şi dăunător şi 
condamnat”, precizând faptul că ,,traducerea (romanului Mitrea Cocor – n.n.), până 
la discutarea în cadrul Uniunii (Scriitorilor – n.n.), a fost examinată în Secţia (artă şi 
literatură) a CC al PC (b) M”28.

Cu toate acestea, greşelile teoretice crase comise de I. D. Ceban, faptul că ,,în-
curca limba cu ortografia, limba literară cu limba vorbită”, nu mai putea fi tolerat nici 
chiar de conducerea PC (b) M, care trebuia să se conformeze campaniei împotriva 
marrismului. 

În 1953, E. Postovoi, adjunct al șefului secției știință și cultură a CC al PC(b)M, 
adresa lui D. S. Gladki, secretar al CC al PC(b) M, nota informativă ,,Despre lacune-
le și erorile manualul Gramatica limbii moldovenești de I. D. Ciobanu” în care arăta 
că ,,autorul nu înțelege corect unele teze ale învățăturii staliniste despre limbă și, în 
special, despre lexicul limbii”29. Astfel, demnitarul a indicat că în acest manual de 
gramatică complementul era definit ca ,,parte secundară a propoziției care explică un 
predicat”, iar silabă – drept ,,parte a cuvântului în care există o vocală și se pronunță 
printr-o singură deschidere a gurii”. I. D. Ceban a fost criticat pentru faptul că a creat 
confuzie în ceea ce privește conjugările verbelor: ,,la pagina 157 vorbea de patru 
conjugări, iar la pagina 166 reducea numărul conjugărilor la trei”. De asemenea, a 
generat haos și în ortografie, astfel încât o serie de adverbe compuse (pe urmă, de 
departe), locuțiuni conjuncționale (cu cât, după ce, după cum) în unele locuri erau 
scrise separat, iar în alte locuri – împreună. 

În finalul documentului, E. Postovi propunea ,,revizuirea radicală” a ediţiei a 
VII-a a ,,Gramaticii limbii moldovenești”, editată în 1952, desemnarea unui alt co-
lectiv de autori şi redactarea, ,,pe baze ştiinţifice”, a unui nou manual şcolar de ,,lim-
ba moldovenească”30 .

Cu toate acestea, conducerea PCM a continuat sprijinirea grupării lingviștilor 
care pledau pentru o ,,limbă moldovenească neaoșă”. Lupta intelectualilor basara-
beni împotriva acestui curent nu va înceta nici în anii ce vor veni, astfel încât odată 
cu destalinizarea, primii vor obține căștig de cauză. Ultimul bastion al ,,neaoșismu-

26 Autorii au identificat o serie de cuvinte și expresii românești: ardei, cizme, obuze, zăpadă, pere, 
popor, chestia e că trebuie să faci, vre-un instigator, singurătăți dezolante, importanță hotărâtoare, 
hoție comandată din oficiu și ,,muntenisme”: nițica, acilea, musai, mârlan.

27 AOSPRM, F. 51, inv. 11, d. 318, f. 27.
28 Ibidem, f. 26.
29 Ibidem, d. 322, f. 88.
30 AOSPRM, F. 51, inv. 11 d. 322, f. 91-93. 
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lui” va fi demontat la 2 august 1957 când Consiliul de Miniștri al RSSM a aprobat 
amendamentele la ,,Normele ortografiei și punctuației limbii moldovenești”, care 
prevedeau noi reguli: 1) scrierea lui e, în loc de ă, după s, z, ț (seu, zer, țelină); i, în 
loc de î, după s, z, ț (simț, zi, ține) ; 2) –ea, în loc de e (bea, vrea, mea, stea); 3) resta-
bilirea lui e, în prefixele -des, -dez, care până atunci erau ,,unificate” și reduse la -dis 
(a desface, a despica, dezlega, în loc de a disface, a dispica, a dizlega); 4) scrierea 
numeralelor trei, șase, șapte, în loc de trii, șăse, șăpte.

Aprobarea acestor modificări la normele ortografice a constituit un pas important 
pe calea apropierii limbii literare ,,moldovenești” de limba română, cu toate că mai 
continuau să se păstreze norme ale ortografiei ,,încrucişate”. Restabilirea normelor tra-
diţionale ale limbii nu a fost finalizată pe deplin, deoarece problema redării în scris a 
sunetului ,,dj nu era rezolvată”. După 1957, însă, textele literare au devenit mai cizela-
te, autorii străduindu-se să se debaraseze de rusisme și de cuvintele ,,neaoșe”. 

CONTESTATION DE LA ,,LANGUE MOLDAVE CROISÉ” ET DÉLÉGITIMATION 
DU MARRISM EN LINGUISTIQUE DU RSSM (1949–1952)

L’article présente certains aspects de la fabrication de la ,,langue moldave” dans 
le RSSM de 1949 à 1952. L’accent est mis sur la lutte des intellectuels bessarabiens 
contre les promoteurs de l’idée du caractère latin-slave de la ,,langue moldave“, qui 
a plaidé pour sa russification et son archaïsation. Il examine le délégitimisation de la 
théorie du marrisme en 1950-1952 et son impact sur le courant vulgarisant, qui est for-
cé de reconnaître la thèse sur le caractère romain de la ,,langue moldave”. En outre, il 
souligne la contre-action de ceux qui, soutenus par les dirigeants du PCM, continueront 
d’insister sur la ligne politique de développement de la ,,langue moldave“ slave-latine.

Mots clés: RSSM, politique linguistique, identitė nationale, marrism, langue 
roumaine.
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Liliana CONDRATICOVA

METALUL ÎN CREAŢIA PLASTICIENILOR DIN RSS 
MOLDOVENEASCĂ ÎN PERIOADA 1945–1972

În primele decenii postbelice politica oficială a statului era axată pe restabilirea 
economiei, industrializarea excesivă a RSSM, iar în opinia ideologilor vremii, biju-
teriile și alte piese artistice din metale erau considerate niște reminiscențe ale trecu-
tului, absolut străine „constructorului socialismului”. În atare condiții, informațiile 
despre eventuala activitate a meșterilor din domeniul artei prelucrării metalelor sunt 
infim de reduse. În articolul de față ne-am concentrat atenția asupra perioadei 1945-
1972 și scoaterea din anonimat a artiștilor plastici și a meșterilor de artă decorativă, 
care au lucrat piese din metal. Limita superioară cronologică este argumentată prin 
fondarea, în anul 1972, a Atelierului de Giuvaiergerie al Fondului Plastic al Uniunii 
Artiștilor Plastici din RSSM, care reprezintă direcția artizanală a acestui domeniu, 
precum și fondarea, în același an, a Fabricii de Bijuterii din Chișinău, care constituia 
direcția industrială a dezvoltării artei bijuteriilor. Pentru întregirea tabloului au fost 
valorificate în primul rând, dosarele personale ale plasticienilor, care au creat în anii 
1945-1972, păstrate în fondurile AOSPRM și ale UAP. În paralel, au fost întreprinse 
căutări în arhive, colecții muzeale și private, în cataloagele expoziţionale, pentru a 
identifica și a reconstitui filă cu filă viața și creaţia bijutierilor autohtoni. 

În pofida faptului că articolele de bijuterie și piesele decorative sunt martori ai 
dezvoltării societății, un fel de markeri ai multor aspecte, numele artiștilor care au 
profesat prelucrarea artistică a metalelor, practic, nu au fost cunoscute cercetătorilor 
din domeniul artelor vizuale şi publicului larg. Parte indispensabilă a activităţii ar-
tiştilor din domeniul artelor decorative, expoziţiile de artă anuale, tematice sau jubi-
liare, furnizează informaţii prețioase despre spectrul activităţii meşterilor-bijutieri și 
articolele confecţionate. Numele artiștilor este menționat, însă, ocazional în paginile 
cataloagelor expozițiilor de artă plastică sau decorativă aplicată. Și mai rar putem 
identifica în paginile acestor cataloage piesele din metal, care au fost expuse, adesea 
asemenea publicații devenind unicele surse, ce confirmă faptul că plasticienii activi 
în primele decenii postbelice au încercat să realizeze plachete decorative din metal 
și diverse podoabe, folosind materii prime și aliaje de metale comune accesibile. 
Deopotrivă cu diferite genuri ale artei decorative, descoperim aspirația plasticienilor 
de a se manifesta în arta metalelor.

Pornind de la materialele disponibile pentru cercetare, constatăm că cele mai so-
licitate piese din metale în care au excelat artiștii plastici autohtoni au fost plachetele 
și reliefurile decorative. Asemenea piese din metale erau utilizate la înfrumusețarea 
interiorului clădirilor cu destinație socială: case de cultură, biblioteci, spitale, insti-
tuții de învățământ, hoteluri și restaurante. Astăzi, evoluția în domeniul designului 
interior și exterior dictează realizarea și utilizarea unor piese cu totul diferite de 
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plachetele forjate din perioada sovietică cu tematică ideologică, optându-se pentru 
confort, minimalism, încadrare stilistică.

Fiind îngrădiți în posibilitatea de a lucra metalele nobile și de a-și încerca pu-
terile în confecționarea veritabilelor articole de bijuterii, mulţi plasticieni au tins să 
exploreze forjarea artistică a metalelor comune, creând plachete decorative, cupe și 
vase folosite în decorul interior al instituțiilor de stat, la întreprinderile agricole și 
industriale, în calitate de suvenire și cupe conferite la evenimente publice, în semn 
de apreciere pentru activitatea și rezultatele obținute, precum și realizate cu ocazia 
unor aniversări la nivel raional, republican sau unional. 

În spiritul timpului, creația meșterilor de artă decorativă în perioada vizată include 
plachete decorative, ce transpun viaţa satului, eroi ai poveştilor, muncile agricole, de-
monstrându-se strânsa relație între artele decorative și tradiția populară, impactul artei 
populare asupra subiectelor tratate de meșterii de artă decorativă1. Luând în conside-
rare ambianța socio-politică a perioadei, era indispensabilă confecționarea plachetelor 
de metal și medaliilor pe temele războiului. Și dacă bijuteriile constituie un domeniu 
relativ apolitic prin motivele ornamentale tratate, atunci plachetele decorative, insig-
nele, cupele și medaliile oglindesc o implicare deschisă în viața politică, socială și cul-
turală a republicii, subiectele evidențiind atitudinea față de regimul instaurat și valorile 
lui. În acest context, menționăm relieful realizat în anul 1969 de sculptorul Naum 
EPELBAUM (1927, Ucraina – 2019, Israel)2 cu un generic sugestiv pentru perioada 
examinată – Focul revoluției (aramă forjată, 170×120×50 cm)3. 

Piesele lucrate în tehnica forjării (Hockeiști, aramă forjată) ocupă un loc distinct 
în tabloul general al evoluției prelucrării artistice a metalelor, iar în cadrul expoziţii-
lor de artă din primele decenii postbelice au fost prezentate mai multe articole reali-
zate în tehnica forjării metalului ca fiind una din cele mai utilizate, meșterii autohtoni 
alegând pentru a lucra arama, alama, fierul și aluminiul care erau mai accesibile.

Profesau prelucrarea artistică a metalelor, confecționând plachete decorative din 
cupru, sculptorii Gheorghe HUZUN (1932, or. Sângerei – 15.12.1997, Chișinău)4 și 
Igor NIFAȘEV (n. 1930)5, autori care au căutat să spargă clișeele existente, inclu-
siv prin aplicarea în lucru a unor tehnologii noi6. De regulă, acestei perioade îi sunt 
specifice atât lucrări ideologizate, cum ar fi glorificarea vieții fericite din colhoz (Gh. 

1 Katalog vystavki proizvedeniy khudozhnikov Moldavii. Zhivopis’, skul’ptura, grafika, dekorativnoye 
iskusstvo, Kishinev, Timpul, 1970. 

2 AOSPRM, F. 2906, inv. 3, d. 101, 43 f.; Valeriya Suruchanu, Cheta vayateleĭ, Disponibil: https://web.
archive.org/web/20080822133616/ (accesat: 23.08.2021).

3 Katalog vystavki proizvedeniy khudozhnikov Moldavii. Zhivopis’, skul’ptura, grafika, dekorativnoye 
iskusstvo, Kishinev, Timpul, 1970. 

4 AOSPRM, F. 2906, inv. 3, d. 170, 46 f.; Victoria Rocaciuc, Artistul polivalent Gheorghe Huzun 
(1932–1997), în: PanoramicArt (2017–2018), Chișinău, Bons Offices, 2019, pp. 168-169.

5 K. Rodnin, Prikladnoye iskusstvo Sovetskoy Moldavii. Kishinev: Timpul, 1970. 
6 Vtoraya Respublikanskaya vystavka dekorativno-prikladnogo iskusstva Moldavskoy SSR, 

posvyashchennaya 50-letiyu Velikoy Oktyabr’skoy Revolyutsii. Sost.: A. A. Mel’nik-Lyubinetskiy, 
K.  D. Rodnin, Kishinev, Timpul, 1970, p. 15. 
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Huzun, Tractoristul, aramă forjată, 1966; Dimineața tractoristului, 1967; I. Nifașev, 
Crescătoarea de tutun), cât și piese cu peisaje neutre, simple și modeste ca idee, 
relațiile dintre oameni (I. Nifașev, Toamna; Prietenele, 1967). 

Însuși Gh. Huzun menționase printre lucrările sale relieful din metal Tineret (cu 
o suprafață de 30 m.p.), aflat în Casa de Cultură din satul Mereni, raionul Anenii 
Noi7, iar în fondurile AOSPRM au fost identificate câteva lucrări din metal forjat 
ce merită atenția noastră, fiind remarcată tehnica de lucru (forjare artistică), metalul 
(aramă) și subiectele simple, legate de muncile agricole și viața cotidiană a sătenilor.

Din seria lucrărilor axate pe tema muncilor agricole se remarcă placheta deco-
rativă, realizată de I. Nifașev Crescătoarea de tutun (39×33 cm)8. Placheta decora-
tivă Dimineața tractoristului (33×34 cm, metal forjat) a fost realizată de Gh. Huzun 
pentru expoziția din anul 19689. Pentru expoziția republicană de artă din 1970 sculp-
torul Gh. Huzun a prezentat plachete din metal forjat, lucrate în anul 1968: Odihnă 
(34×45 cm); Ardeiul de Bugeac (64×39 cm); Decorativ (57×19 cm); Miorița (97×50 
cm), păstrate în colecția autorului; Perenița (50×112 cm); panoul decorativ Dans 
(35×35 cm), executat pentru a fi expus la cea de-a doua expoziție republicană a artei 
decorativ-aplicate a RSSM (1970). Panoul este lucrat în tehnica forjării, cu ajutorul 
ciocănașelor-poansoane; autorul a reușit să transmită emoțiile pozitive ale dansatori-
lor, detaliile vestimentare, accesoriile, încadrând piesa în șirul lucrărilor tematice, de 
exemplificare a vieții fericite a omului truditor.

Paleta subiectelor abordate în tehnica forjării artistice a metalelor este varia-
tă și originală. I. Nifașev realizează în anii 1967-1968 panourile decorative Fetița 
sub copac (67×38 cm), Moldoveancă (36×24 cm), Domnișoara cu floare (60×40 
cm), Boii (rozetă decorativă, diametrul 36 cm), Oile la izvor (25×11 cm), Toamna 
(57×42 cm), Bătrânul (26×14 cm), Dante (23×22 cm), aflate în colecția personală 
a plasticianului10. I. Nifașev este și autorul sculpturii Fata cu mlădiță (1966, aramă, 
înălțimea – 79 cm, colecția MNAM).

În anul 1968, în fier forjat, artistul plastic Alexei NOVICOV (n. 1937), a reali-
zat plachetele decorative Roada (35×26 cm) și Masca (21×19 cm)11.

În perioada de referință, își încearcă puterile în prelucrarea artistică a metalelor 
și ceramistul Mihail GRATI (1933-2005)12, realizând plastica decorativă Mirele și 
mireasa (1968, fier forjat, 28×11 cm) și plastica de forme mici Bufniță (1968, fier, 
forjare artistică, 20×30 cm). Piesele au fost prezentate la expoziția republicană de 
artă plastică, dedicată jubileului de 50 de ani ai comsomolului (Chișinău, 1970).

7 AOSPRM, F. 2906, inv. 3, d. 170, f. 23.
8 Vtoraya Respublikanskaya vystavka dekorativno-prikladnogo iskusstva, p. 15.
9 Ibidem, p. 9.
10 Ibidem, p. 15.
11 Vtoraya Respublikanskaya vystavka dekorativno-prikladnogo iskusstva Moldavskoy SSR, p. 15-16; 

Alexei Novicov [pictor din R.S.S.M.], in: Literatura şi arta Moldovei: encicl. în 2 vol. Chișinău, 1986, 
vol. 2, p. 85.

12 AOSPRM, F. 2906, inv. 3, d. 220.
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O lucrare ce oglindește cotidianitatea a fost realizată de maestrul emerit în artă al 
URSS Anatoli ȘUBIN (1913-1980)13, care a prezentat pentru expoziția republicană 
de artă din anul 1968 plastica de forme mici Baba mea (55×55 cm), folosind lemn și 
metal14. Printre piesele relevante studiului nostru evidențiem basoreliefurile din bronz 
lucrate în anul 1949, prezentate la expoziția republicană și păstrate în colecția Muzeu-
lui Memorial „A. S. Pușkin” din Chișinău: A. S. Pușkin, Pușkin în Moldova, Ruslan 
(capul), Ruslan și Cernomor, piesele prezentând patru medalioane din metal15.

Pentru cea de-a doua expoziție republicană de artă decorativă aplicată (1969) 
Nicolae ARISTOV (n. 1937) a realizat din os suvenirul Degustătorii (14×18 cm). 
Chihlimbarul, prin căldură și jocul culorilor, i-a atras atenția și sculptorului Robert 
DERBENȚEV (1927-2000)16, care a prezentat pentru aceeași expoziție plachete-
le decorative Doina (lemn, chihlimbar, 29×21 cm) și Peștișori (lemn, chihlimbar, 
28×16 cm), ambele lucrate în anul 196617.

Meşterii din RSSM s-au remarcat şi prin lucrări la capitolul medalii şi mone-
de comemorative. În acest context evidențiem contribuția artistului plastic Filimon 
HĂMURARU (1932-2006), care în anul 1968 a realizat o medalie de cupru (7×6,5 
cm), prezentată la o expoziție tematică de artă plastică (Chișinău, 1970). Din pa-
ginile cataloagelor expoziţionale, aflăm despre medaliile cu ocazia celor 25 de ani 
de la încheierea celui de al doilea război mondial18, lucrate de sculptorul Valentin 
NEJIVOV (1935, Tambov-2004, Chișinău)19. Medaliile au fost realizate în cupru, în 
tehnica au repoussé: Războiul din anii 1941-1945 (6,5×6,8 cm), Jurământul eroilor 
(6,5×11,6 cm), Răscoala de la Tatarbunar (6,3×6,3 cm). În anul 1978 V. Nejivov a 
turnat din bronz șase medalii (cu diam.: 20 cm.) cu subiectul „eliberarea Bulgariei de 
otomani”, expuse la prima expoziție republicană de toamnă (1978). O altă medalie 
comemorativă acest autor a realizat în anul 1987 (bronz, turnare, diam.: 10 cm.)20. 
Pentru expoziția republicană „Sportul în arta plastică” (1978) V. Nejivov a turnat 
un set din trei medalii din bronz (8×10 cm) cu genericul „Olimipada–80”21. Grație 
fondurilor de arhivă am putut restabili câteva din lucrările artistului plastic lucrate 
în metal22, prezentate la mai multe expoziții, după cum urmează: Tatchanka (1967, 
cupru, forjare, 160×60 cm, prezentată la expoziția republicană din anul 1967); Viață 
(1968, oțel, cupru, forjare, 150×130 cm, expoziția republicană consacrată comsomo-

13 AOSPRM, F. 2906, inv. 3, d. 74, 15 f.
14 Vtoraya Respublikanskaya vystavka dekorativno-prikladnogo iskusstva Moldavskoy SSR, p. 24.
15 AOSPRM, F. 2906, inv. 3, d. 74, f. 4 verso, f. 7 verso.
16 Robert Derbentsev: Skul’ptura, risunok: Katalog. Alcăt.: Raisa Aculova, Kishinev, Timpul, 1983, 27 p.
17 Vtoraya Respublikanskaya vystavka dekorativno-prikladnogo iskusstva Moldavskoy SSR, Kishinev, 

Timpul, 1970. 
18 Katalog. 25 let Pobedy v Velikoy Otechestvennoy Voyne, Kishinev, Timpul, 1970, p. 20.
19 AOSPRM, F. 2906, inv. 3, d. 201, 24 f.; Creanga rusă a arborelui creativității din Moldova, Catalog-

îndrumar. Aut.-alcăt.: S. Sulin. Cons.: L. Toma. Ediție bilingvă, Sankt Petersburg, 2013, p. 101.
20 Creanga rusă a arborelui creativității din Moldova, 2013, p. 101.
21 AOSPRM, F. 2906, inv. 3, d. 201, f. 6.
22 Ibidem.
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lului, 1968); Medalie consacrată copiilor (1975, bronz), Trompetiștii (1974, galva-
nică), D. Cantemir (1973, turnare, silumin), prezentate la expoziția unională de artă 
medalistică din anul 1975); compoziția Sub drapelul lui Lenin (oțel, 1977, turnare, 
50×34 cm, 5×5, 41,5×30×3, 30×41, 5×3,5), prezentată la expoziția republicană din 
1977; două medalii de metal pentru expoziția republicană din anul 1977 (27×37 
cm); Nunta (1978, aluminiu, 45×35), expoziția republicană dedicată celor 60 de ani 
ai comsomolului din 1978. Pentru expoziția republicană „Pământ și oameni” (1981) 
a prezentat câteva medalii tematice: Plovdiv-1944 (1981, bronz), Ostașilor bulgari 
(1981, bronz), Hristo Botev (1977, bronz), Gheorghi Dimitrov (1981, bronz), Bul-
garia. Prietenie. Rusia (1981, bronz). Pentru cea de-a patra expoziție republicană de 
toamnă a artiștilor plastici (1981) V. Nejivov a pregătit zece insigne din metal din 
seria Anotimpurile. În anul 1983 a avut loc expoziția „Chișinăul și chișinăuienii”, la 
care V. Nejivov a prezentat sculptura A. Pușkin și C. Stamati la Chișinău (aluminiu, 
turnare, 1983, 20 cm), iar pentru expoziția din anul 1987, dedicată aniversării a 70-a 
a (aniversare … 70 ani cam nu sună, poate dedicată celor 70 de ani ai…) revoluției 
din octombrie a prezentat placheta Decembriștii-1825 (1987, bronz, turnare, 25×23 
cm), Decembriștii Raevski, Orlov (1987, diam.: 10 cm) și placheta Chișinău (1987, 
bronz, 20×20 cm), dar și alte piese mai mult sau mai puțin ideologizate, în conformi-
tate cu cerințele timpului, pentru studiul nostru fiind important să evidențiem tehnica 
de lucru, materiile prime folosite, precum și rezolvarea plastică a sarcinii puse în fața 
artistului plastic. Astfel, în pofida caracterului politic, ideologic al unor plachete și 
medalii din anii 1945-1972, vom remarca virtuozitatea executării pieselor, luând în 
considerare faptul că în RSSM nu se studia prelucrarea artistică a metalelor. Pentru 
mulți plasticieni, metalul a servit ca o pistă de lansare în activitate, încercând realiza-
rea unor plachete cât mai puțin angajate politic. La fel, unii artiști cunoșteau tainele 
meseriei, posibil, din atelierele ce au funcționat în perioada interbelică, Chișinăul 
deținând întâietatea la capitolul numărul de ateliere active și bijutieri. 

Pentru „Expoziţia republicană de modele noi ale obiectelor de artă decorativă 
aplicată pentru producerea lor în serie”, desfășurată la Chișinău în anul 1974, meșterul 
popular Valentin NEJIVOV (n. 1938, Chișinău), care reprezenta Casa Republicană de 
Creație Populară, a confecționat mai multe insigne, unele dintre ele având semnificație 
profund ideologică: Suporterul Nistru (email, metal), Monumentul în memoria luptei 
de la Cahul (metal, corodare23), 50 de ani ai RSSM (metal, corodare), Andrieș (metal, 
email), RSSM (metal, email), Gloria acestor zile va fi slăvită veșnic (metal, corodare), 
Moldova (metal, corodare), Laureat al concursului republican (metal, corodare)24.

A creat medalii, la timpul său, și artistul plastic Iacov AVERBUH (1922-
1998)25, care a prezentat la Expoziția republicană de artă din anul 197026, Medalia 

23 Corodare – procedeu de tratare a suprafeței metalice cu o soluție corosivă.
24 Expoziţia republicană de modele noi ale obiectelor de artă decorativă aplicată pentru producerea lor 

în serie şi a creaţiilor meşterilor populari din RSS Moldovenească, Catalog, Chişinău, Timpul, 1976.
25 Liudmila Toma, Calea de creație a lui Iacov Averbuh, în: ARTA, Chișinău, 2012, pp. 161-163,
26 Expoziția republicană de artă dedicată jubileului de 50 de ani ai comsomolului, Chișinău, Timpul, 1970. 
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campionului (1968, aluminiu, diam.: 18 cm). În anul 1964, Ia. Averbuh a făcut parte 
din grupul medalliștilor, împreună cu L. Belokurov, V. Ivanov și Eugeniu Mere-
ga, care au elaborat matrița pentru medalia comemorativă „40 de ani ai RSSM”27. 
Medalia cu diametrul de 60 mm, a fost turnată din tombac, întru-un tiraj de 2250 
de exemplare, la monetăria din Leningrad (astăzi, Sankt Petersburg). Pe avers este 
reprezentat chipul unei tinere moldovence, purtând o cămașă tradițională, cu părul 
împletit în cosiță, cercei moldovenești, în mâna dreaptă ținând un strugure mare și 
mustos, un simbol al Moldovei ospitaliere. Ca fundal al compoziției servește un 
răsărit de soare. Pe revers, în partea de sus a medaliei, este gravată stema RSSM, iar 
mai jos – inscripția cu majuscule, în limba română cu caractere chirilice „Aniversa-
rea 40 a RSS Moldovenești și a partidului comunist al Moldovei”.

În anul 1966, către aniversarea a 500 de ani (aniversare .. ani…?) de la prima 
atestare a orașului Chișinău, a fost lucrată de către cine? (nu am gasit, dar am numele 
autorului stemeie RSSM, ceea ce nu este relevant) din aramă o medalie comemora-
tivă, având gravate, pe avers, clădirile emblematice ale urbei și arborii ce semnificau 
verdeața cu care se putea lăuda pe atunci capitala, precum și un turn înalt ca simbol al 
industrializării, întreaga compoziție fiind scăldată în razele solare. Turnul este flancat 
de inscripția „500”, pe stânga, și „Chișinău”, cu caractere chirilice, pe dreapta. În 
partea de jos a medaliei a fost gravat anul 1966. Reversul medaliei are gravat anul 
fondării Chișinăului, 1466, și o scenă din viața pastorală a moldoveanului, îmbrăcat 
în haine tradiționale, meditând pe dealurile Moldovei, un adevărat stăpân al gliei.

Făcând abstracție de la aspectele politice și ideologice ale perioadei sovietice, 
remarcăm compozițiile în miniatură lucrate în bronz de Lazăr DUBINOVSCHI 
(colecția MNIM), care reflectă un deosebit artistism, posedarea tehnicilor de lucru și 
maturitatea profesională a celebrului sculptor. Piesele în cauză ar putea fi folosite în 
calitate de suport didactic pentru a studia tehnica și tehnologia de lucru, precum și la 
lecțiile de istorie pentru a învăța din greșelile anterioare.

În contextul examinării creației meșterilor de artă decorativă, este necesar să 
trecem în revistă activitatea meșterilor care au folosit alte materiale decât metalele. 
În corespundere cu cerinţele timpului, în primele decenii postbelice podoabele erau 
confecţionate mai ales din ceramică, lemn de vişin, dud, mesteacăn, cais, din care 
artizanii lucrau pandantive, brățări, coliere, agrafe. Prin intermediul cataloagelor ex-
poziționale, am documentat câțiva artizani care în aceste limite temporale au optat 
pentru realizarea podoabelor din materii prime autohtone accesibile.

Meșterul de artă decorativă Mihail CEBAN (1909-1994), s-a remarcat prin con-
fecționarea podoabelor din lemn de variată factură28. M. Ceban s-a născut la Chișinău, 
avea studii speciale, fiind absolvent al unei școli de meserii din Chișinău (1926). Din 
autobiografia scrisă de maestru aflăm că între 1932 și 1940 a fost profesor de muncă 

27 https://www.sovietznak.ru/medalier/13895 (accesat: 13.11.2021). Yubileynaya respublikanskaya 
khudozhestvennaya vystavka: K 40-letiyu respubliki i kommunisticheskoy partii Moldavii. 1924–
1964. Chișinău, Cartea moldovenească, 1965, p. 15. 

28 AOSPRM, F. 2906, inv. 3, d. 115, 53 f.
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la Gimnaziul nr. 4 „Alecu Russo” din Chișinău. După 1948 a lucrat ca profesor de arta 
lemnului la casa Pionerilor din Chișinău. M. Ceban, denumit adesea „maestru al minia-
turii de lemn”, a deprins de timpuriu arta lemnului, confecționând suvenire, păpuși de-
corative de diferită factură. Este autor al unor piese de mobilier de lemn pentru interior, 
realizate în anii 1938 și 1939, precum și al lustrelor lucrate din lemn și metal. În anul 
1963, s-a concentrat asupra confecționării podoabelor, care frapează prin eleganța exe-
cutării, finețea șlefuirii suprafeței de lemn, profunzimea ideilor artistice întruchipate cu 
atâta dragoste. Pentru activitatea sa în anul 1960 a fost menționat cu diferite diplome 
de stat, inclusiv pentru participare la expozițiile de artă decorativă29. 

La recomandarea criticului de artă Kir Rodnin și a artiștilor plastici S. Ciocolov, 
T. Ciuciurean, meșterul de artă decorativă M. Ceban a devenit la finele anului 1963 
candidat în rândurile UAP, ulterior, la recomandarea plasticienilor Enghelsina Șugjda, 
V. Novic și Ester Grecu, în 1965, a devenit membru al UAP din RSSM30. Lista depusă 
la titularizare ca membru al UAP a inclus articole de podoabă din lemn pentru doamne, 
garnituri de mobilier, veselă de lemn și suvenire. Între 1962 și 1965 a participat la de-
cada artei moldovenești desfășurată în Estonia și, ulterior, în Azerbaidjan, la Expoziția 
de artă decorativă moldovenească, ce a avut loc în or. Odessa, Expoziția republicană 
de artă consacrată aniversării a 40 de ani (cam nu sună aniversarea și ani) de la fon-
darea RSSM, Expozițiile de la EREN. În lucrările sale M. Ceban, adevărat maestru al 
prelucrării artistice a lemnului, a folosit foarte abil și talentat proprietățile materialului 
(lemn de diferit tip) și variate tehnici de lucru, de prelucrare a lemnului. Piesele sale se 
evidențiază prin legătura organică dintre lucrare de artă și cotidian, fiind solicitate în 
cadrul magazinului-salon al Fondului Plastic al UAP. Astfel, atât criticii de artă și cole-
gii, cât și cumpărătorii înalt apreciau garniturile sale de lemn, suvenirele și păpușile la 
care a lucrat ani de zile. T. Ciuciurean și E. Șugjda înalt apreciase mai ales mărgelele 
și pandantivele lucrate fin, piesele de mobilier prezentate la expoziția republicană din 
anul 1962, subliniind atenția cu care lucra M. Ceban la plastica de forme mici, cunoaș-
terea profundă a facturii lemnului și a tehnologiilor de lucru cu el. În anul 1967, printre 
cele 300 de piese de artă prezentate la Zilele culturii RSSM desfășurate în Budapesta, 
Ungaria, au fost selectate și lucrările maeștrilor Maria Bebeșco și Mihai Ceban31. Tot în 
1967, la expoziția internațională de industrie (Canada), a fost prezentată o hartă deco-
rativă a RSSM, care integra toate aspectele activității economiei și industriei republicii. 
Harta a fost executată din sticlă organică, pe o suprafață de 4,5×3 m, fiind integrate 
fotografii și piese decorative despre Moldova. Autorii acestei lucrări celebre au fost 
Larisa Milașevscaia, Nelly Sajin și Mihai Ceban32. În anul 1968, cca 250 de lucrări de 
artă au fost expuse în Varșovia, Polonia, printre, care și lucrările plasticienilor Mihai 
Ceban și Maria Bebeșco33. 

29 AOSPRM, F. 2906, inv. 3, d. 115, f. 4.
30 AOSPRM, F. 2906, inv. 3, d. 115, f. 9-11.
31 „Chișinăul de seară”, 24 martie 1967, nr. 70 (301); „Sovetskaya Moldavia”, 28 martie 1967, nr. 73.
32 „Sovetskaya Moldavia”, 13 aprilie 1967, nr. 87.
33 „Sovetskaya Moldavia”, 12 mai 1968, nr. 109.
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Cu regret, lemnul este supus influenţei mediului, din care cauza păstrarea artico-
lelor este dificilă, însă dosarele de arhivă au conservat pentru posteritate câteva foto-
grafii ale pieselor de podoabă lucrate din lemn de artistul plastic. M. Ceban realizase 
podoabe din lemn de vişin, dud, mesteacăn, cais, cele mai expresive fiind pandanti-
vele, brăţările, colierele şi agrafele pentru coafură, prezentate la una din expoziţiile 
de artă plastică, sculptură şi artă decorativă din anul 1963, desfășurate în or. Tallinn 
(Estonia), în cadrul schimbului cultural între republici. La cele două expoziţii de artă 
decorativă (1963), a expus un pandantiv şi o brăţară (mesteacăn, incrustare); colier, 
brăţară, broşă, agrafă pentru coafură (lemn de vişin, incrustare); pandantiv şi broșă 
(lemn de dud); pandantiv, brăţară, agrafă (lemn de vişin); pandantiv, agrafă (lemn 
de mesteacăn); colier, brăţară, broşă şi agrafă (lemn de cais)34. Pentru cea de-a doua 
Expoziţie republicană de artă aplicată a realizat brăţări decorative din lemn35. 

Constatăm că la mijlocul secolului al XX-lea podoabele erau confecţionate din 
aliaje metalice ieftine, din ceramică, dar şi din alte materii prime accesibile. Aseme-
nea articole nu pot fi încadrate în categoria de articole de giuvaiergerie, dat fiind fap-
tul că broşele de ceramică sau mărgelele din sâmburi de scoruş după materia primă 
utilizată țin de domeniul podoabelor simple şi ieftine. 

Un loc deosebit în confecționarea podoabelor și altor articole din metale revine 
femeilor, care s-au făcut remarcate în acest domeniu deloc simplu și aparent dominat 
de bărbați36. Specialist apreciat în domeniul artelor decorative naţionale a fost artis-
tul plastic Maria BEBEŞCO (n. 1919, or. Odesa, Ucraina). A studiat la Institutul 
Agricol din Odesa (1938–1941), ulterior la Şcoala de Arte Plastice din Odesa, secția 
ceramică (1944-1949). În 1963 a devenit membru al UAP. În perioada 1960-1975, a 
lucrat în secția de ceramică a Fondului Plastic al UAP37. A activat în domeniul cera-
micii, prezentând la expoziţii, pe lângă diverse farfurii, vase decorative, și mărgele 
din ceramică, garnisite cu email, manifestând un interes firesc ca femeie, dar şi ca 
artist plastic, pentru piesele de podoabă destinate să înfrumuseţeze femeia. La Expo-
ziţia jubiliară republicană de artă, desfășurată la Chişinău în anul 1965, a prezentat 
mărgele de teracotă38. A expus podoabe decorative din ceramică, garnisite cu email 
și la alte expoziții39, a fost prezentă cu diferite piese în 1967, la Zilele culturii RSSM 
desfășurate în Budapesta, Ungaria, precum și în 1968, în Varșovia, Polonia.

34 Vystavka proizvedeniy khudozhnikov Moldavskoy SSR, Tallinn, Katalog. Sost. K. D. Rodnin. Kishinev, 
1963, p. 15. 

35 II Respublikanskaya vystavka dekorativno-prikladnogo iskusstva, Kishinev, Timpul, Sost. I. Mozhayeva, 
L. Il’yashenko, p. 22. 

36 Liliana Kondratikova, Rol’ i mesto zhenshchiny yuvelira v razvitii sovremennogo dekorativnogo 
iskusstva Moldovy (1960–1990-е gg.), în: Tyragetia, s.n., vol. V [XX], nr. 2, 2011, pp. 319-325.

37 Bebeșco Maria, în: Femei din Moldova, Enciclopedie. Editor Iurie Colesnic, Chișinău, Museum, 
2000, pp. 40-41.

38 Yubileynaya Respublikanskaya khudozhestvennaya vystavka. Katalog, Kishinev, 1965, p. 30. 
39 Expoziția jubiliară republicană de arte, consacrată jubileului de 60 de ani ai Marelui Octombrie „Pe 

calea leninistă”, Catalog. Pictură. Grafică. Sculptură. Arte decorative aplicate. Chișinău, Timpul, 
1979, p. 45.
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În același context se înscriu mărgelele decorative din ceramică glazurată, rea-
lizate de maestrul neîntrecut al ceramicii artistice Esther GRECU (1921-1992)40. 
Pentru Expoziţia jubiliară republicană de artă, desfășurată la Chişinău în anul 1965, a 
pregătit mărgele de teracotă41. Folosirea ceramicii pentru confecționarea podoabelor 
se datorează legăturii strânse cu arta populară, despre care artistul plastic și criticul 
de artă Ada Zevin relata că a preluat foarte multe din arta populară, formând o ex-
cepțională sinteză cu tradițiile școlii franceze de artă plastică. 

Mărgelele, fiind una din cele mai solicitate podoabe, dar şi cele mai accesibile 
în perioada sovietică, erau confecţionate din ceramică şi de artistul plastic Luiza 
IANŢEN (1928-2006), artist emerit în arte al RSSM42, însă puțin se cunoaște despre 
această fațetă de creației dumneaei. 

Exponent al școlii de artă din țările baltice, sculptorul Niele MEŞKITE (n. 
1933, Lituania), a studiat la Universitatea de Arte din Vilnius, pe care a absolvit-o 
în 1957. În anul 1967 s-a stabilit la Chișinău. Membru al Uniunii Artiștilor Plas-
tici din 1957, a fost profesoară la Şcoala de Arte pentru Copii din Chişinău „A. 
Șciusev”. A încercat și ea să confecţioneze articole din materii prime prețioase, 
cum ar fi, de exemplu, sculptura de dimensiuni mici Prietenii, prezentată în cadrul 
expoziţiei jubiliare republicane de artă de la Chişinău (1965)43. Plastica de forme 
mici fusese lucrată din chihlimbar, o piatră organică de mare duritate, fapt ce pre-
supune o încercare timidă de a realiza o „bijuterie-sculptură”, tendinţă specifică și 
bine afirmată în arta decorativă din anii 1960–1970 în ţările europene. În colecția 
MNAM, pe lângă niște piese din ceramică, se păstrează sculptura din bronz Patru-
la (1978, înălțimea 53 cm) și compoziția din șamotă Prietenie (1967), lucrate de 
Niele Meșkite.

Zinaida MINAEVA-NICHIFOROVA (n. 1935), profesor al Şcolii de Artă 
pentru Copii din Chişinău „A. Șciusev”, specialist în domeniul artei decorative, a ab-
solvit Şcoala Republicană de Pictură din Chişinău „I. Repin” în 1956. Sculptorița Z. 
Minaeva- Nichiforova denotă măiestrie atât în domeniul sculpturii în teracotă (Fata 
cu gâştele), cât şi în domeniul confecţionării podoabelor, prezentând la expoziţiile 
de artă plastică, sculptură şi artă decorativă piese din ceramică: inele, cercei, broşe, 
coliere, brăţări decorative, majoritatea fiind piese emailate, de diverse forme geome-
trice sau asimetrice, subliniind frumuseţea şi naturaleţea materialului utilizat. Cele 
mai reprezentative lucrări – seturi de podoabe pentru femei lucrate din teracotă, gar-

40 T. Greku, „Firichella” – Fira L’vovna, Esfir’ Greku, în: Yevreyskoye mestechko, nr. 19. Kishinev, 2004; 
Irina Lavrente, Ceramica moldovenească, o artă de tradiţie, în: AKADEMOS, Chișinău, 2011, nr. 1, 
pp. 150-157.

41 Yubileynaya Respublikanskaya khudozhestvennaya vystavka, Katalog, Kishinev, Kartya Moldove-
nyaske, 1965, p. 32. 

42 Luiza Ianțen, în: Femei din Moldova. Enciclopedie. Editor Iurie Colesnic, Chișinău, Museum, 2000, 
p. 142.

43 Yubileynaya respublikanskaya khudozhestvennaya vystavka, 1965, p. 43; Katalog vîstavki 
proizvedenii hudojnikov Moldavii, Chișinău, Timpul, 1970.
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nisite cu email au fost expuse la mai multe expoziţii de artă plastică44,45. La Expoziţia 
republicană de creaţie a profesorilor din şcolile de artă şi instituţiile de învăţământ 
din RSSM au fost expuse seturile realizate în anul 1974: Frunze verzi (colier, brăţară 
şi inel), Petale galbene (colier şi brăţară) și Toamna (colier, cercei şi inel), pentru 
confecționarea cărora s-a utilizat teracota și emailul46. Broșă de ceramică cu email 
(1972), trei brățări din teracotă, garnisite cu email (1974) și mărgele similare (1974), 
au fost expuse la cea de-a doua Expoziţie republicană de creaţie a femeilor pictori, 
consacrată Anului Internaţional al femeii (1978)47, iar mărgele de teracotă garnisite 
cu email au fost prezentate în cadrul celei de-a treia expoziţie republicană de creaţiei 
a profesorilor din şcolile de artă şi instituţiile de învăţământ din RSSM (1981)48.

De fapt, confecţionarea pieselor din ceramică era practic unica oportunitate de a 
menţine acest domeniu al artei decorative la un nivel suficient de dezvoltare, ţinând 
cont de condiţiile drastice de lucru și lipsa accesului la materiale nobile. Graţie ar-
tiștilor plastici Mihail Ceban, Zinaida Minaeva-Nichiforova, Maria Bebeșco, Niele 
Meşkite, avem posibilitatea de a vorbi astăzi despre prestanța, fie şi neînsemnată, a 
podoabelor în domeniul artelor decorative din RSSM, din care raționamente activi-
tatea meşterilor în acest domeniu merită atenţia şi aprecierea cercetătorilor. 

Deopotrivă cu piesele confecționate de ceramistele vremii, descoperim și aspi-
rația plasticienilor de a-și încerca forțele în lucrarea artistică a metalelor prin con-
fecționarea plăcilor decorative și, mai rar, a articolelor de bijuterie. Metalul artistic 
poate fi considerat ca o pistă de lansare în creație la plasticienii Ludmila Odainic, 
Lidia Ceban-Boico49 și alte autoare, care s-au afirmat ulterior în arta națională în 
genul tapiseriei și imprimeului, interesul lor la începutul carierei pentru prelucrarea 
artistică a metalelor, domeniu prea puțin cunoscut.

Artistul plastic Ludmila ODAINIC (1941), a studiat la Școala Republicană 
de Arte Plastice „I. Repin” din Chișinău (1959-1964), specialitatea „arta textilă”, 
continuându-și munca la Institutul Tehnologic de Proiectare din Chișinău50. În anii 
1967-1968 s-a lansat în creație. Primele lucrări în metal își fac apariția în anul 1968: 

44 Liliana Condraticova, Podoabe din ceramică, aspecte de confecţionare (1945–1990). Disponibil: 
http://viitorul.md.istoria.md/articol/567/Podoabe_din_ceramic%C4%83,_aspecte_de_confec%C5% 
A3ionare (accesat: 02.08.2021).

45 Pervaya respublikanskaya vystavka proizvedeniy prepodavateley khudozhestvennykh shkol Moldavii, 
Katalog, Kishinev, Timpul, 1973, Sost. A. V. Losev, N. V. Yegorova, G. Lazarevich.

46 Respublikanskaya vystavka proizvedeniy prepodavateley khudozhestvennykh shkol i uchebnykh 
zavedeniy Moldavii, Katalog, Kishinev, Timpul, 1975, p. 7.

47 II Respublikanskaya vystavka proizvedeniy khudozhnikov-zhenshchin posvyashchennaya 
Mezhdunardnomu godu zhenshchiny, Katalog, Kishinev, Timpul, 1978, p. 8. 

48 Tret’ya respublikanskaya vystavka proizvedeniy prepodavateley khudozhestvennykh shkol i 
uchebnykh zavedeni. Skul’ptura. Grafika. Dekorativno-dekorativnyye izdeliya, Katalog, Kishinev, 
Timpul, 1981, Sost. A. V. Losev, N. V. Yegorova, 48 p.

49 L. Condraticova, Metalul ca pistă de lansare a artiștilor plastici Ludmila Odainic și Lidia Ceban-
Boico, în: AKADEMOS, nr. 1, 2022, pp. 115-118.

50 Ludmila Odainic [artist plastic decorator din RSSM], în: Literatura şi arta Moldovei: encicl. în 2 vol. 
Chișinău, 1986, vol. 2, p. 96.
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panourile decorative lucrate în tehnica forjării Pasăre (1969, alamă, forjare, 30×21 
cm), Păsări (1968, alamă, forjare, 23×7 cm), Păun (alamă, forjare, 33×26 cm), pre-
zentate la cea de-a doua Expoziție republicană jubiliară de artă decorativă aplicată. 
Lucrările Pasăre și Păpușă (cupru, forjare, 23×12 cm) au fost prezentate în cadrul 
expoziției realizărilor femeilor-pictori, consacrate Zilei Internaționale a Femeii 8 
Martie (1969)51. În context, menționăm și alte lucrări din metal semnate de L. Odai-
nic: Soare – o lucrare aparent naivă și stângace (cupru, emailare artistică, 23×18 
cm), Panou decorativ (cupru, emailare artistică, 43×33 cm), Peștișori (cupru, emai-
lare artistică, 23×16 cm), Noaptea (cupru, emailare artistică, 57×42 cm), Porumbel 
(cupru, emailare artistică, 25×20 cm), Dans (1970, cupru, emailare artistică, 62×38 
cm), Primăvara (1970, cupru, forjare, emailare artistică, 50×45 cm), Pasăre (16×13 
cm), Păpușă (23×12 cm)52. În multe cazuri, lucrările realizate de L. Odainic în teh-
nica forjării metalului se regăsesc ca subiect și tematică în creațiile sale executate în 
tehnica baticului, căci în perioada respectivă unele subiecte circulau printre cei care 
profesează diferite genuri, inclusiv bijuteria artistică. 

Motivul păsărilor este unul preferat de L. Odainic. Lucrează cu delicatețe în 
tehnica granulării, reproducând detaliat penele păsării, coada bogată, împletită din 
motive vegetale, precum și fundalul îmbelșugat, lucrat cu dăltița. Motivul floristic 
și avicol este prezent în panoul decorativ Păsări, floarea-soarelui fiind flancată pe 
stânga și pe dreapta, în partea de jos a panoului, de două păsări afrontate, cu cozile 
exuberante desfăcute. Porumbelul a devenit și protagonistul panoului decorativ cu 
același generic. Figura păsării centrate pe mijloc, lucrate pe o placă de cupru și de-
corate cu email, este mai mult decât sugestivă, aerată, venind cu un mesaj elocvent 
de pace și armonie.

În spiritul epocii se înscriu și reliefurile decorative realizate de sculptorul Clau-
dia COBIZEV (1905-1995)53. Fără a face apel la domeniul sculpturii în care artistul 
plastic s-a manifestat cu plenitudine, precizăm că panourile și reliefurile decorative 
lucrate în tehnica forjării metalelor comune au ca subiect teme ideologice, marcate 
de dominanta oficială: Familie de colhoznic (1975, cupru), Eliberatorii (1985, alu-
miniu), precum și viața cotidiană sau un subiect aparent apolitic, cum ar fi sportul și 
sănătatea: Femeile țării sovietelor (triptic, 1969, aramă), Spre sănătate și frumusețe 
(1971, aluminiu), Asistentă medicală (1973, aluminiu)54. C. Cobizeva este și autorul 
medaliei de bronz, consacrate celei de-a V-a Spartachiade a popoarelor din URSS, 
prezentată la expoziția republicană „Cultura fizică și sportul în arta plastică” (Chiși-
nău, mai-iunie 1971). Merită toată aprecierea reliefurile lucrate în metal forjat, care 

51 Vystavka proizvedeniy khudozhnikov-zhenshchin, posvyashchennaya Mezhdunarodnomu Zhenskomu 
dnyu 8 Marta. Katalog, Kishinev, Timpul, 1969, p. 4. 

52 Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova. Dosarul personal Ludmila Odainic. 
53 L. Cezza, Clavdia Kobizeva, Chișinău, Cartea Moldovenească, 1959; Cobizev Claudia, în: Femei din 

Moldova, p. 73.
54 Ludmila Toma, Klavdiya Kobizeva, Chişinău, Literatura artistică, 1978; S. Bobernaga, Klavdiya 

Kobizeva, Moskva, Sovetskiy khudozhnik, 1988.
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vin să sublinieze frumusețea și bogăția plaiului natal, precum și subiectele ce plase-
ază în centrul atenției femeia, mama, unele evenimente din istoria Moldovei (Dra-
goș Vodă, 1976, aluminiu). În contextul oglindirii tradițiilor populare, a fertilității 
pământului și muncilor agricole se înscriu panourile și reliefurile decorative Împo-
dobirea miresei (1965, cupru), Hora de primăvară (1970, aluminiu), Roada (1970, 
cupru, 88×84 cm), Viticultoarele (1971, cupru), Câmpurile Moldovei și Pe câmpu-
rile Moldovei (ambele datate în anul 1972, aluminiu). Creația C. Cobizev exprimă 
un înalt profesionalism în stăpânirea metalelor comune (de regulă, cupru, aluminiu). 
Explorând posibilitățile forjării artistice, sculptorul prezintă panouri impresionante 
ca subiect tratat și compoziție, dar și ca realizare tehnică (Moldova mea). 

În perioada stagnării economice a URSS, de închidere a hotarelor și propagandă 
ideologică agresivă, asemenea tablouri aveau ca scop să demonstreze succesul și 
necesitatea construcției colhozurilor, a socialismului dezvoltat. În pofida unor ca-
noane severe în domeniul artei, relevăm detalii fine, trăsături blânde ale chipurilor 
reprezentate, care ne vorbesc, în primul rând, de familie, de integritatea ei – un copil 
scăldat în dragostea paternă și maternă, blândețea izvorâtă din zâmbetul fericit al 
mamei și puterea protectoare a tatălui, mâinile vânjoase ale căruia sunt gata să apere 
și mama, și copilul. De-a lungul anilor, în pofida schimbărilor de diferit ordin, opera 
C. Cobizev – plachetele decorative din metale, nu şi-au pierdut din valoarea artistică 
și istorică, devenind un compendiu privind lucrarea artistică a metalelor comune.

Subiectul familiei a fost tratat de mai mulți artiști, fiecare propunând propria 
viziune. Sculptorul Valeriu ROTARI (1945-1986)55 a realizat compozițiile Familia 
(1985, aluminiu, 91,5×43×35,5 cm) și Casă nouă (1985, aluminiu, 83,7×35×34,5 
cm)56. Mai mulți critici de artă afirmă că V. Rotaru „a adus un stil nou, o manie-
ră nouă în arta sculpturală din anii 1976–1977”57. La expoziții participă din anul 
1969. La recomandarea plasticienilor B. Epelbaum-Marcenko, L. Dubinovschi, N. 
Epelbaum este promovat membru al UAP din 1981. S-a manifestat ca autor al com-
pozițiilor tematice Moldova și Chișinău din interiorul Gării Feroviare din Chișinău 
(1975–1976), al compoziției de metal Când vin păsările, și-a încercat puterile și 
în confecționarea bijuteriilor, cum ar fi pandantivul de alpaca cu inserție de nefrit, 
lucrat în anul 1984, aparent destul de simplu, identificat recent în dosarul personal 
păstrat în fondurile AOSPRM.

Forjarea artistică a metalului a atras atenția și artistului plastic Lidia CEBA N- 
BOICO (1939), care s-a manifestat ulterior de-a lungul vieții în diferite genuri ale 
artei decorative: baticul, tapiseria, croșeta, prelucrarea artistică a pielii58. Materialele 
de arhivă fac referințe la câteva lucrări ale dumneaei, lucrate în metal. Una dintre 

55 AOSPRM, F. 2906, nv. 3, d. 88, 55 f.
56 Sculptura V. Rotaru. Disponibil: http://www.arta.neonet.md/sculptura/vrotaru/ (accesta:18.12.2021).
57 Antonina Sârbu, În dialog cu Nicolae ISCHIMJI. Pe jos prin Chișinău, în: Limba română, 2019, nr. 

4, anul XXIX.
58 Lidia Boico-Ceban, în: Femei din Moldova, p. 49.
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ele, placheta Carnaval, este realizată în tehnica emailării artistice. O compoziție din 
măști organizată pe verticală, exprimă diverse stări spirituale, subiect prezent și în 
baticurile sale59. La expoziția femeilor-pictori (1969), Lidia Ceban-Boico a expus 
placheta decorativă Ciobănaș (1969) lucrată din cupru, prin forjare și ardere. Chi-
pul stilizat al păstorului, purtând căciulă de cârlan, mioara tot stilizată, dar și câțiva 
struguri și lăstari de viță de vie, pun în evidență ocupațiile străvechi de pe melea-
gurile noastre – păstoritul și viticultura. O mostră relevantă de artă a metalului din 
perioada de referință constituie sfeșnicul decorativ (1970). Cea mai valoroasă piesă 
lucrată în metal de Lidia Ceban-Boico este placheta decorativă Moldova. Ca tehnică 
de lucru și compoziție, idee artistică transpusă în metal, în opinia noastră, este net 
superioară față de alte piese cu același subiect. Chipurile lucrate în relief, cu umbre 
și semiumbre, subliniază diferite aspecte ale plachetelor, denotă profesionalismul și 
cunoașterea tainelor forjării metalului.

Și-a încercat talentul în arta metalului și Ludmila CORNIENCO (n. 1940, 
Chișinău), care a prezentat pentru cea de-a doua Expoziție republicană de artă de-
corativă din anul 1969 două sfeșnice din metal, lemn și lac cu diametrul de 16 cm 
și înălțimea de 18 cm60. Piesele datate în anul 1968 se păstrează în colecția MNAM. 

Claudia GHERASIMOV (n. 1945) a absolvit în anul 1968 Școala de Arte 
Plastice „I. Repin” din Chișinău. Pentru cea de-a doua expoziție a femeilor artiști 
plastici, consacrate Anului Internațional al Femeii (1978), a pregătit un panou deco-
rativ din cupru forjat Gimnaste odihnindu-se (1971, 88×70 mm)61. 

Un interes aparte în studiul nostru prezintă și confecţionarea cutiilor decorative 
pentru păstrarea şi comercializarea articolelor. Cutia pentru bijuterii Fineţe (1977), 
autor Vera PETROVSCAIA (n. 1938), este lucrată prin imprimare pe piele, având 
dimensiunile de 27×20×4,5 cm. Această lucrare a participat la expoziţia jubiliară 
republicană de artă „Pe calea leninistă” (Chişinău, 1979)62. Artistul plastic V. Petrov-
scaia a fost încadrată în Asociația de producere a meșterilor populari, întreprinderea 
„Meșter-Faur”, și s-a făcut remarcată prin mai multe lucrări din piele, ceramică, 
prezentate cu ocazia unor expoziții tematice de artă plastică sau decorativă aplicată 
(Panoul decorativ Meci de fotbal, 1971, piele, 60×26 cm) sau geanta din piele de 
antilopă, lucrată prin imprimare, prezentată la expoziția ce a avut loc în anul 197463.

Meșterul popular Nicolae DOBROVOLSCHI (n. 1925, Chișinău) care a re-
prezentat Casa republicană de creație populară, a realizat pentru expoziția respectivă 

59 Natalia Procop, Lidia Ceban-Boico, în: ARTA, Chișinău, 2019, p. 165-168.
60 Vtoraya Respublikanskaya vystavka dekorativno-prikladnogo iskusstva Moldavskoy SSR, 

posvyashchennaya 50-letiyu Velikoy Oktyabr’skoy Revolyutsii, Kishinev, Timpul, 1970, p. 11.
61 II Respublikanskaya vystavka proizvedeniy khudozhnikov-zhenshchin posvyashchennaya Mezhdu-

narodnomu godu zhenshchiny, Katalog, Kishinev, Timpul, 1978.
62 Expoziția jubiliară „Pe calea leninistă”, p. 51.
63 Expoziţia republicană de modele noi ale obiectelor de artă decorativă aplicată pentru producerea 

lor în serie şi a creaţiilor meşterilor populari din RSS Moldoven ească, Catalog, Chişinău, Timpul, 
1976.
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mărgele, o salbă și cercei din chihlimbar. Un alt meșter de la Casa republicană de 
creație populară, Anatoli COGAN (n. 1927, Chișinău), a propus din chihlimbar un 
medalion, precum și un colier asociat cu sâmburi de piersic. Podoabe lucrate din 
metale și sticlă pentru doamne a prezentat meșterul popular de la aceeași instituție 
Mihail NAGORNEAC (n. 1925, Chișinău). 

Piesele identificate confirmă predilecția artiștilor plastici și meșteri de artă de-
corativă pentru prelucrarea artistică a metalelor. Creația meșterilor în anii 1945-1972 
a pregătit terenul pentru o nouă etapă în dezvoltarea artei metalelor. Iar odată cu 
deschiderea, în anul 1972, a Atelierului de Giuvaiergerie al Fondului Plastic al UAP, 
direcția artistică a fabricării articolelor de bijuterie obține noi oportunități pentru 
dezvoltare și promovare. 

METALUL ÎN CREAŢIA PLASTICIENILOR DIN RSS MOLDOVENEASCĂ 
ÎN PERIOADA 1945-1972

În articolul de față ne-am concentrat atenția asupra perioadei 1945-1972 și scoa-
terea din anonimat a artiștilor plastici și a meșterilor de artă decorativă, care au lucrat 
piese din metal. Pentru întregirea tabloului au fost examinate dosarele personale 
ale plasticienilor care au creat în anii 1945-1972, păstrate în fondurile AOSPRM 
și ale UAP. S-au întreprins căutări în arhive, colecțiile muzeale și cele private, în 
cataloagele expoziționale, cu scopul de a identifica și a reconstitui filă cu filă viața 
și creaţia bijutierilor autohtoni. Deopotrivă cu diferite genuri ale artei decorative, 
am descoperit aspirația plasticienilor de a se manifesta în arta metalelor, metalul 
devenind pentru unii o pistă de lansare în artă. Prin intermediul acestui articol sunt 
scoși din anonimat mai mulți plasticieni care au lucrat plachete și reliefuri decorative 
din metal. Piesele identificate confirmă predilecția artiștilor plastici și meșterilor de 
artă decorativă pentru prelucrarea artistică a metalelor. Făcând abstracție de aspec-
tele politico-ideologice, în studiul de cercetare s-a optat pentru examinarea tehnicii 
de lucru, identificarea materiei prime folosite, studierea soluțiilor plastice utilizate 
la executarea pieselor. Creația meșterilor în anii 1945-1972 a pregătit terenul pentru 
o nouă etapă în dezvoltarea artei metalelor. Iar odată cu deschiderea, în anul 1972, a 
Atelierului de Giuvaiergerie al Fondului Plastic al UAP, direcția artistică de fabricare 
a articolelor de bijuterie profită de noi oportunități pentru dezvoltare și promovare. 

Keywords: heritage, conservation, capitalization, RSSM, metal, artă, artist plastic.
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Liliana ROTARU

OFENSIVA GUVERNĂRII AGRARIENE 
ASUPRA ISTORIEI ŞI LIMBII ROMÂNE

Republica Moldova a moștenit sistemul de învățământ sovietic, care, pe lângă 
faptul că era alcătuit dintr-un ansamblu coerent de instituții de învățământ de toate 
nivelele, tipurile și formele și a reușit să formeze și să „educe” o cohortă de intelec-
tuali, comporta și toate infirmitățile cu care se pricopsise acest sistem pe parcursul 
funcționării sale în RSS Moldovenească. Cu puțin timp înainte de proclamarea in-
dependenței Republicii Moldova, în condițiile mișcării de renaştere naţională din a 
doua jumătate a anilor ‚80 și a „revoluției lingvistice”, ce a început după adoptarea 
legilor cu privire la limbă și alfabet (31 august 1989), la cârma Ministerului În-
vățământului Public al RSS Moldova1 a fost numit profesorul universitar, filologul 
și publicistul Nicolae Mătcaș2. Ministerul condus de Nicolae Mătcaș în anii 1990-
1994  – o perioadă de răscruce a istoriei noastre când toate trebuiau schimbate și 
primenite în Republica Molodova, a avut misiunea să scoată învățământul moldo-
venesc din starea de anchilozare și inflexibilitate, să-l dezideologizeze, depolitizeze 
și demilitarizeze și să repună sistemul de învățământ public din Republica Molodova 
în tradițiile românești cu veleități democratice europene. Mai multe procese și feno-
mene imprimate învățământului moldovenesc în anii 1990-1994 au avut un caracter 
ireversibil, deși guvernarea care a urmat după 1994 a încercat să le distorsioneze 
cursul și caracterul.

După criza politică din toamna lui 1993 și alegerile parlamentare din 27 fe-
bruarie 1994, Partidul Democrat Agrar din Moldova (PDAM)3 sau agrarienii, așa 
cum i-a memorizat istoria, obținând majoritatea voturilor cetățenilor și majoritatea 
parlamentară, au preluat detașat guvernarea Republicii Moldova. 

1 În conformitate cu Hotărârea Sovietului Suprem al RSS Moldova nr. 140-XII din 22 iunie 1990, 
Ministerul Învățământului Public al RSS Moldova a fost numit Ministerul Științei și Învățământului 
al RSS Moldova.

2 Nicolae Mătcaş (născut la 27.04.1940, în Crihana Veche, jud. Ismail) – profesor universitar, filolog, 
publicist, om de stat, poet. Doctor în filologie (1967), profesor universitar, Doctor Honoris Causa 
al Universității „Al. I. Cuza” din Iași (1993); Profesor Honoris Causa al Universității din București 
(1994). Ministru al Științei şi Învățământului din Republica Moldova (1990-1994). 

3 Partidul Democrat Agrar din Moldova (PDAM) – partid politic de stânga din Republica Moldova, 
constituit la 19 octombrie 1991 în baza clubul parlamentar Viaţa Satului (înfiinţat în aprilie 1990). 
În urma crizei parlamentare și a scrutinului din 27 februarie 1994, PDAM a câștigat detașat luând 
43.18% din voturi și obținând 56 mandate în noul parlament, dar asumându-și totodată și guvernarea 
Republicii Moldova. PDAM s-a aflat la guvernare perioada 1994-1998, după pierderea alegerilor din 
22 martie 1998. La 10 iulie 2004 și-a schimbat denumirea în Partidul Agrar din Moldova (PAM). 
În anul 2005 nu a mai participat la alegeri, transformându-se într-un satelit al PCRM. http://www. 
e-democracy.md/parties/pam/ (accesat 8.IX.2021).
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Peste puțin timp de la investirea guvernului lui Andrei Sangheli4, noul ministru al 
Învățământului5 Petru Gaugaș inițiază un proces de realizare a programului PDAM în 
privința limbii și istoriei Românilor, încercând să anuleze toate izbânzile obținute în 
anii 1990/1993 de Ministerul Științei și Învățământului al Republicii Moldova. Printre 
primele decizii ale noii guvernări la Ministerul Învățământului în acest sens, a fost cea 
conținută în ordinul la 4 mai 1994 de anulare a ordinului ministrului Nicolae Mătcaș 
din 21 august 1993 prin care conducătorii intituțiilor de învățământ profesional, preu-
niversitar și universitar urmau să treacă de la 1 septembrie 1994 la predarea discipli-
nelor de profil la toate specialitățile în limba română. Noul ministru al Învățământului 
invoca drept pretext pentru abrogarea ordinului menționat, faptul că obligativitatea 
predării tuturor disciplinelor în limba română venea în contradicție cu articolul 20 al 
Legii cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, care 
stabilea că „în institutțiile de învățământ mediu de specialitate, în cele tehnico-profe-
sionale și superioare se asigură instruirea în limba de stat și în limba rusă la specia-
litățile necesare Republicii Moldova”6. Majoritatea instituțiilor de învățământ la care 
se referea ordinul din 21 august 19937, deja elaborase „planuri concrete de însușire a 
terminologiei de specialitate în limba română”, au trecut disciplina „Limba română 
pentru alolingvi” în categoria unităților de studiu obligatoriu și au mărit numărului de 
ore pentru învățarea limbii rămâne, au creat grupe de studiere intensă a limbii române 
pentru alolingvi și au început a practica predarea unor discipline în limba română în 
grupele academice cu limba rusă de studii” etc.8. A fost acumulată o anumită experi-
ență în predarea cursului respectiv și s-au întreprins acțiuni de asigurare a școlii cu 
programe, manuale și materiale didactice, altfel spus, tercerea la învățământului nați-
onal în limba română, deși lent și anevoios, a fost transformată în proces. Chiar și așa, 
guvernul agrarian a distorsionat acest proces și i-a modificat direcția cucerită cu greu 
în perioada 1991-1994 – direcție la care nu s-a revenit până în prezent. 

În spiritul deciziilor menționate mai sus, Parlamentul agrarian al Republicii 
Moldova, prin Hotărârea din 1 aprilie 1944 „eliberează” (utilizând sintagma „sus-
pendare temporară”) de „atestarea privind nivelul cunoașterii limbii de stat” în scopul 
îndeplinirii obligațiunilor de muncă, anumite categorii de cetățeni, inclusiv cadrele 
didactice, științifico-didactice și toți angajați din sistemul educațional moldovenesc. 

4 Guvernul Andrei Sangheli (2) a guvernat Republica Moldova în perioada 5 aprilie 1994-24 ianuarie 
1997.

5 Ministerului Științei și Învățământului al Republicii Moldova a fost redenumit Ministerul 
Învățământului Republicii Moldova, ministrul Gaugaș argumentând schimbarea prin faptul că doar 
o parte din știința Republici Moldova este gestionată de Minister, astfel instituția executivă nu-și 
îndreptățea numele. Vezi: Făclia, nr. 13 (2394), 22 aprilie 1994, p. 1.

6 Arhiva Națională a Republicii Moldova (ANRM), Fond (F.) 2991, inventar (inv.) 14. dosar (d.) 728, 
fila (f.) 153.

7 ANRM, F. 2991, inv. 14, d. 727, ff. 41-
8 Pentru detalii: Istoria Universității de Stat din Moldova, Ion Eremia (coord.), Anatol Petrencu, 

Liliana Rotaru [et al.], Chișinău, CEP USM, 2016, pp. 407-409.
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Menționând că suspendarea are un caracter „temporar”, Parlamentul agrarian își mo-
tiva decizia prin faptul că „situația socială și politică din ultimii patru ani nu a fost 
favorabilă studierii limbii de stat” în măsura în care funcționarii să o fi însușit pentru 
a susține o probă de evaluare, că „termenele stabilite pentru studierea limbii de stat 
nu sunt reale”, că „numărul cadrelor didactice menite să predea limba de stat la cur-
suri și centre, precum și nivelul lor profesional, nu corespunde cerinelor reale”, iar 
„programele de atestare nu au fost racordate la materialul de studiat, dovedindu-se a 
fi foarte complicat”9. Printr-o decizie mai târzie (17 iunie 1994), autoritatea legisla-
tivă dispune o nouă perioadă pentru studierea limbii române în conformitate „cu un 
program de studiere a limbii de stat” și amână învățarea acesteia de către funcționari 
până la 1 ianuarie 1997, dar specifică – „cunoșterea limbii de stat va fi obligatorie în 
limita de îndeplinire a obligațiunilor de serviciu”10. În acest fel, Parlamentul agrarian 
a extins perioada de utilizare a limbii ruse în toate structurile de stat, în învățământ 
și a creat condițiile pentru perpetuarea crizei lingvistice și identitare a moldovenilor. 

În deplină armonie cu deciile forului legislativ, ministrul Învățământului ordo-
nează la 18 august 1994 să fie eliberați de conversația la limba română (o probă su-
plimentară obligatorie pentru candidații alolingvi la studii superioare) toți candidații 
la admitere în instituțiile de învățământ superior și în colegii, care au absolvit școli 
ruse. Ministrul ăși argumenta hotărârea prin faptul că a ținut cont de „reclamațiile ca-
didaților la admitere, absolvenți ai școlilor alolingve”11. Poate asemenea „reclamații” 
au existat, ținând cont de trecerea îndreptățit grăbită la învățământul în limba română 
în perioada 1990/1993, dar considerăm că ele au venit după instalarea agrarienilor 
la putere, când rusolingvii din Republica Moldova, sesizând „înclinația” înspre est 
a noii guvernări, și i-au dat încă o șansă limbii ruse de a se menține nonformal în 
categoria „limbii de stat” în Republica Moldova, însă în dosarele de arhivă, nu au 
fost descoperite deocamdată asemenea petiții.

Totodată, examinarea atentă a dosarelor Guvernului și Ministerului Învățământu-
lui al Republicii Moldova, ne-a lăsat să descoperim că dacă ministrul Petru Gaugaș va 
mai păstra în documentele semnate de el sau de viceminiștri, sintagma „limba româ-
nă”, identificăm că în actele emise de Parlament, Guvern și alte autorități ale statului 
această sintagmă dispare începând cu anul 1994, fiind înlocuită cu expresiile „limbă de 
stat”, „limbă oficială”. Exemplul autorităților va fi preluat de presa scrisă, televiziunile 
guvernamentale și alte mijloace de informare guvernamentale, dar și în vorbirea comu-
nă a unei categorii de cetățeni loiali puterii. Și alte sintagme, care indică asupra comu-
nității de neam și limbă a locuitorilor din dreapta și stânga Prutului, au fost înlocuite cu 
altele pseudoștiințifice precum „limba de stat”, „limba oficială”, păstrându-le și pe cele 
vechi – „limba moldovenească”, „popor moldovenesc”, „națiune moldovenească” etc.

Mai mult decât atât, Ministerul Învățământului al Republicii Moldova dispune 
prin ordinul din 14 septembrie 1994, reintroducerea limbii ruse în calitate de disci-

9 ANRM, F. 2991, inv. 14. d. 731, f. 134. 
10 Ibidem, f. 135. 
11 Ibidem, f. 120.
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plină școlară obligatorie îcepând cu clasa a II-a sau clasa a V-a, din anul de studii 
1994/1995. Încercând să mimeze un act democratic și să împace spiritele, autoritatea 
de stat prescrie că decizia de a începe studiul limbii ruse se va lua „în funcție de dole-
anțele părinților, asigurarea metodică și potențial cadrelor didactice”. Dacă în clasele 
primare studiul limbii ruse depinde de anumite circumstanțe subiective și obiective, 
atunci începând cu clasa a V-a limba rusă era repusă în planul de învățământ ca dis-
ciplină obligatorie în toate clasele gimnaziale. Și pentru că numărul total de ore în 
învățământul gimnazial nu s-a modificat, ministrul indica introducerea limbii ruse 
din contul orelor prevăzute pentru limba străină12.

Este de remarcat însă faptul că după adoptarea Constituției Republicii Moldova, 
Ministerul Învățământului a trecut sub tăcere prevederile articolului al 13-lea și chiar 
a fost învinuit în spațiul public că sabotează Legea Fundamentală cu privire la limba 
de stat și că nu expediază scrisori metodice în școli prin care să interzică predarea 
limbii române și să dispună înlocuirea denumirii disciplinei, surpând astfel temelia 
statalității moldovenești. Mai mult decât atât, Petru Gaugaș este învinuit că „s-a 
internat în spital, iar echipa ministerială, condusă de „flexibilul” Simion Mustață, a 
continuat să promoveze concepțiile guvernelor din anii 1990-1993”13. Considerăm 
că statutul de intelectual pe care îl purtau angajații Ministerului Învățământului, in-
clusiv ministrul Petru Gaugaș, i-a determinat să asculte mai degrabă opinia științifică 
a Academiei de Științe a Moldovei în privința denumirii corecte a limbii vorbite pe 
teritoriul Republicii Moldova14, precum și de glasul rațiunii, decât de prevederile 
unui articol, adoptat de o majoritate politică întamplătoare. Ministerul condus de 
Petru Gaugaș a luat decizii, care mai degrabă îi puneau la un adăpost convenabil și 
sigur pe rusolingvii din Republica Moldova, orice origine etnică nu ar fi avut ei, dar 
mai ales pe moldovenii deznaționalizați și rusificați în perioada sovietică, acei homo 
sovieticus frustrați de proasta sau totala necunoaștere a limbii române (or au învățat 
și au utilizat în activitatea profesională, în comunicarea și chiar în familie) și canto-
nați în moldovenismul inoculat de regimul sovietic. Drept dovadă a celor menționate 
mai sus este și politica Ministerului și guvernului agrarian de realizare a legislației 
lingvistice în învățământul preuniversitar și universitar. Deși Colegiul Ministerului a 
aprobat la 16 februarie 1995 Hotărârea cu privire la realizarea legislației lingvistice 
în învățământul preuniversitar și universitar, iar la 13 iunie 1995, ministrul Gaugaș 
dispune executarea acestei hotărâri prin ordinul cu privire la aprobarea Programului 
de acțiuni vizând ameliorarea procesului de studiere a limbii de stat (subl.n.) de 
către populația alolingvă din Republica Moldova, subdiviziunile Ministerului și in-
stituțiile din subordonare, așa cum menționează într-o notă informativă un raportor 
din Direcția limbilor încă în martie 1996, acestea „au pus documentul în sertar și 

12 ANRM, F. 2991, inv. 14, d. 729, ff. 67-68.
13 Făclia, nr. 2 (2435), 14 ianuarie 1995, p. 1.
14 Pentru detalii: Aurelia Hanganu, Istoria unui act (Hotărârea Prezidiului Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei (nr. 75 din 09.09.1994), în: Akademos, nr. 3, 2018, pp. 95-104.
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acțiunile planificate rămân în suspensie”15. Institutul de Științe Pedagogice și Psiho-
logice trebuia să elaboreze până la 13 august 1995 „o concepție unitară de studiere a 
limbii de stat de către copiii, elevii și studenții alolingvi din învățământul preuniver-
sitar și universitar”16, în baza căreia urmau să se elaboreze și editeze programe noi, 
manuale, dicționare și alte materiale didactice pentru fiecare verigă. Dar, așa cum 
constată raportorul în martie 1996, Institutul nu a elaborat concepția menționată, iar 
unii „entuziaști”, care depun eforturi să elaboreze manuale, vor avea surpriză după 
ce vor edita, căci manualele lor „vor intra în contradicție cu noua concepție”, care to-
tuși trebuie să se elaboreze. De asemenea, Direcția limbilor anunța Colegiul Minis-
terului Învățământului că rămâne în afara atenției autorităților responsabile sarcina 
de a examina „în mod sistematic și pe teren a stării de studiere-învățare-funcționare 
a limbii oficiale a țării în instituțiile din subordine”, astfel desconsiderându-se hotă-
rârea nominalizată a Colegiului”17.

Ofensiva agrarienilor împotriva limbii române și a succeselor obținute de miș-
carea națională la sfârșitul anilor ‚80 și de guvernarea anterioară pentru repunerea 
învățământului pe tradiții românești și europene, a fost însoțită de un asalt virulent 
asupra istoriei naționale. Peste câteva luni de la preluarea puterii, guvernarea agra-
riană se înregimentează împotriva disciplinei școlare „Istoria Românilor” 18. Conști-
ent de faptul că istoria „ocupă un loc prioritar în formarea conștiinței naționale, în 
dezvoltarea personalității”19, guvernul Sangheli crează la 16 august 1994 Comisia de 
stat pentru elaborarea concepţiei de studiere a istoriei în instituţiile de învăţământ 
din Republica Moldova. Comisia era alcătuită din 22 de cercetători științifici în do-
meniul istoriei, profesori universitari, șefi de catedre, învățători de istorie și parla-
mentari (Chiril Stratievschi20, Petru Boico, Constantin Eşanu, Veronica Abramciuc, 
Pavel Bârnea, Gheorghe Caravai, Nicolae Chicuş, Valeriu Cozma, Nicolae Culiuc, 
Mihai Dan, Demir Dragnev, Gheorghe Gonţa, Valentina Haheu, Iacob Iaţenco, Ar-
tiom Lazarev, Nicolae Movileanu, Igor Ojog, Vasile Stati, Constantin Sîmboteanu, 
Leonid Tabără, Vladimir Ţaranov, Ivan Zabunov), care urmau să elaboreze conce-
pţia şi planurile de învăţământ pentru studierea istoriei în instituţiile de învăţământ 
din Republica Moldova21. 

15 ANRM, F. 2991, inv. 14, d. 928, f. 42.
16 Ibidem.
17 Ibidem, ff. 42-43.
18 În anul 1991 Ministerul Știinţei și Învăţământului al Republicii Moldova a exclus din programul 

școlar disciplinele „Istoria URSS” și „Istoria RSS Moldovenești” și, după aprobarea primei programe 
pentru școala de cultură generală la „Istoria românilor”, a fost introdusă disciplina obligatorie „Istoria 
Românilor” în clasele V-XI. 

19 ANRM, F. 2848, inv. 38, d. 807, f. 105.
20 Chiril Stratievschi (1929-2007), istoric moldovenist, doctor habilitat în istorie (1976), profesor universitar 

(1977), membru corespondent al AȘM (1989). Fost membru PCUS, secretar al organizației de partid al 
Institutului Politehnic din Chișinău. Cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie al AȘM. 

21 Hotărărea Guvernului nr. 617 din 16 august 1994 Cu privire la constituirea Comisiei de stat pentru 
elaborarea concepţiei de studiere a istoriei în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova. 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=82967&lang=ro (accesat 12.IV.2021).
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Conform raportului despre activitate, prezentat de președintele Stratievschi 
guvernului, Comisia s-a întrunit în șapte ședințe, la care au participat aproape toți 
membrii desemnați cu excepția lui Nicolae Movileanu, fost director al Institutului 
de Istorie al AȘM, absent pe motiv de boală și Nicolae Culiuc, profesor de istorie la 
Școala tehnico-profesională nr. 12 din Orhei, care a invocat un motiv ciudat  – și-a 
schimbat locul de muncă și „a pierdut legătura cu școala tehnico-profesională”22. În 
prima parte a raportului, președintele Stratievschi susține că la prima ședință toți 
membrii erau dispuși să apobe o singură concepție și de acord că „nu este normal că 
acum câțiva ani în urmă „disciplina «Istoria Moldovei» a fost înlocuită în programe-
le de învățământ școlar și universitar cu «Istoria Românilor» [...], că nu mai există 
precedent în lume în care să nu se studieze în școală istoria țării, ci istoria etnică”. 
Totodată, raportorul menționează că singura excepție a făcut-o Igor Ojog, lector la 
Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova, care a ripostat membrilor 
Comisiei și „a încercat să demonstreze” că „încă undeva, într-o oarecare țară se 
predă istoria etnosului”23. Igor Ojog, susține în raportul său Chiril Stratievschi, a 
înaintat propunerea de a restabili denumirea și conținutul disciplinei școlare și uni-
versitare „Istoria Românilor”, iar alți membri (Demir Dragnev, Gheorghe Gonța, 
Gheorghe Caravai) „au manifestat prudență” în exprimarea poziției lor și au optat 
pentru numirea disciplinei „Istoria națională” sau „Istoria Patriei”24. Iar când au în-
țeles că termenul „Moldova” nu poate fi omis din titlul disciplinei, cei din urmă au 
susținut propunerea „de compromis” a lui Demir Dragnev de a numi disciplina șco-
lară „Istoria Moldovei și a civilizației românești”25. Președintele Comisiei susține că 
problema denumirii disciplinei școlare și universitare s-a pus doar la a doua ședință 
din 23 august 1994, la care au fost prezenți doar 12 din cei 22 de membri, adică în 
lipsa unei majorități calificate. Unii membri absenți la ședință (Petru Boico, Nicolae 
Movileanu) au transmis colegilor din Comisie că votează pentru cursul cu numele 
„Istoria Moldovei”. Cele două propuneri ale denumirii disciplinei au fost supuse 
votului și de această dată raportorul indică că au votat 11 persoane (probabil când a 
susținut că au participat la ședință 12 membri l-a avut în vedere si pe Petru Boico, 
care a lăsat o declarație scrisă despre opțiunea sa). Membrii Comisiei Petru Boico, 
Constantin Eşanu, Pavel Bârnea, Valeriu Cozma, Iacob Iaţenco, Vasile Stati, Con-
stantin Sîmboteanu, Leonid Tabără, Vladimir Ţaranov, Chiril Stratievschi și Nicolae 
Movileanu au votat pentru a numi disciplina „Istoria Moldovei”, iar Gheorghe Cara-
vai, Demir Dragnev, Gheorghe Gonţa – s-au abținut. Împotriva denumirii disciplinei 
școlare și universitare „Istoria Moldovei” nu a votat nicio persoană26.

Doar la a treia ședință „s-au aprins spiritele”, or Demir Dragnev i-a imputat lui 
Chiril Stratievschi că nu a suspus votului a doua propune și a anunțat Comisia că gru-

22 ANRM, F. 2848, inv. 38, d. 807, f. 94.
23 Ibidem, f. 95.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 ANRM, F. 2848, inv. 38, d. 807, f. 96.
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pul pe care îl reprezintă a decis să elaboreze o concepție alternativă. În cazul în care 
propunerea grupului Dragnev nu va fi aprobată, ei își rezervează dreptul să o publice, 
totodată insistând că elaborarea unei concepții de predare a istoriei în învățământul 
preuniversitar și universitar nu este de competența unei comisii și să această sarcină 
trebuie transmisă către catedrele universitare și institutele științifice de profil. Este 
interesantă remarca lui Chiril Stratievschi care menționează că „El [Demir Dragnev 
–n.n.] știe că acolo sunt oamenii care susțin istoria românilor”, precum și faptul 
că asupra membrilor Comisiei s-au făcut presiuni grele din partea istoricilor de la 
Universitatea de Stat din Moldova, care au scris chiar și o scrisoare de revendicare 
a denumirii disciplinei „Istoria Românilor”, dar chiar și din partea unor persoane de 
la București27. 

La ședința Comsiei din 7 septembrie 1994 au participat 19 membri și Simion 
Mustață, viceministrul Învățământului, și după discuții aprinse și îndelungate s-a 
decis să se mai producă o votare asupra celor două propuneri de numite a disciplinei 
istorice școlare și universitare. Viceministrul Mustață a insistat să nu se procedeze 
la votare în această ședință, pentru că „poate fi votată denumirea, care nu este sus-
ținută de majoritate”28 (!). Totuși Comisa a decis să voteze, voturile repartizându-se 
în favoarea denumirii „Istoria Moldovei” – 10 (Petru Boico, Veronica Abramciuc, 
Pavel Bârnea, Artiom Lazarev, Vasile Stati, Constantin Sîmboteanu, Vladimir Ţara-
nov, Ivan Zabunov, Chiril Stratievschi, Leonid Tabără), Igor Ojog, menționând că o 
variantă a Concepției cu „vossoedinenie” va scinda școlile, corpul didactic29 – a votat 
împotriv Proectului grupării Stratievschi, iar ceilalți – Constantin Eşanu, Gheorghe 
Caravai, Nicolae Chicuş, Valeriu Cozma, Mihai Dan, Demir Dragnev, Gheorghe Go-
nţa, Valentina Haheu – s-au abținut să ia o poziție sau alta. Deși Demir Dragnev a 
insistat să se înainteze spre vot și cea de a doua propunere, votul s-a amânat pentru 
următoarea ședință. Deși la următoarea ședință din 13 septembrie, gruparea Dragnev 
a înaintat concepția spre vot, Chiril Stratievschi i-a învinuit că „umblă cu mâța în 
sac” și că „peste tot este doar istoria României”, iar „Moldova apare ca o provincie 
a României”30. Astfel, proiectul grupării Dragnev a fost respins. Totodată, Artiom 
Lazarev a propus ca Ministerul fie să sisteze predarea istoriei în școli și universități 
până la aprobarea Concepției, fie să recomande școlilor și instituțiilor de învățământ 
superior să utilizeze în predarea-învățarea istorie lucrarea „Moldovenii în istorie”31, 

27 Ibidem, f. 97.
28 Ibidem, f. 98.
29 Faclia, nr. 35 (2416), 2 septembrie 1994, p. 3.
30 Ibidem.
31 Petre P. Moldovan, Moldovenii în istorie, Chișinău, Poligraf-Service, 1993; Петре П. Молдован, 

Молдоване в истории, Кишинев, Полиграф-сервис, 1994. Lucrarea „Moldovenii în istorie”, 
apărută la Chișinău în anul 1993 în limbile română și rusă la „o tipografie oscură” a fost scrisă 
de Vasile Stati, deghizat sub pseudonimul Petre P. Moldovan (Sergiu Mustață, Educaţia istorică  – 
între discursul poliic și idenitar în Republica Moldova, Chișinău, Pontos, 2010, p. 32). Lucrarea 
„anonimă” a provocat critici dure din partea oamenilor de știință și cutură din România și Republica 
Moldova, pentru că autorul a urmărit scopul să argumenteze din punct de vedere istoric identitatea
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dar propunerea nu a fost acceptată32. 
Ultima ședință a Comisiei33 s-a lăsat cu scântei. Deputatul Alexandru Moșanu, 

fiind prezent la această ședință a insistat să se pună în discuție și concepția „Istoriei 
Românilor”, învinuindu-i pe Petru Boico și Artiom Lazarev de „comunism, deportă-
rile cetățenilor republicii”34, pe Artiom Lazarev și Chiril Stratievschi că sunt fonda-
torii istoriografiei sovietice, care astăzi sunt din nou chemați să determine Concepția 
istoriei naționale. Replicile au depășit limitele unei discuții academice, Artiom Laza-
rev susținând că „Moșanu și ceilalți români trebuie să plece în România”, împreună 
cu întreaga secție de științe umanistice a AȘM, care nu este altceva decât „o filială 
a Academiei Române”35. De cealaltă parte, Alexandru Moșanu „i-a recomandat lui 
Boico să se care în Ucraina”36. După discuții îndelungate și aprinse, membrii Comi-
siei au decis să propună Guvernului două concepții de predare a istoriei în școală și 
instituțiile de învățământ superior, pe care le-au și prezentat la 10 octombrie 199437. 
Gruparea Dragnev publicase la 7 octormbrie 1994 Concepția de studiere a istorie 
naționale în instituțiile de învățământ din republica Moldova în revista „Făclia”38.

Mai bine de o lună până la prezentarea celor două variante ale Concepției către 
Guvernul Republicii Moldova, însă, Ministerul Învățământului, menționând că a ținut 
cont de „prevederile Comisiei” și de „experimentul efectuat de Institutul de Științe 
Pedagogice și Psihologice”, a dispus, printr-un ordin semnat la 16 septembrie 1994 de 
viceministrul învățământului Simion Mustață, introducerea „cursului integrat de isto-
rie” în instituțiile de învățământ preuniversitar începând cu anul școlar 1994/199539. În 
preambulul ordinului, autoritatea de stat încearcă să argumenteze „introducerea cursu-
lui integrat de istorie”, dar absolut neconvingător, cunoscând convingerile politice ale 
agrarienilor. Astfel, recunoscând că „în societate au avut loc anumite mutații” care au 
produs „actualizarea conținuturilor” disciplinelor istorice și „tratarea evenimentelor, 
legităților sociale de pe pozițiile adevărului istoric”, ministerul invocă iezuitic „nevoia 

moldovenească a populaţiei din spaţiul pruto-nistrean, utilizând denaturări, cu bună știință, a 
adevărului istoric „prin procedee josnice de trunchiere de citate, de atribuiri de gânduri care nu 
le aparțin autorilor la care face trimiteri etc.”, „falsificând textele reproduse din alți autori”, „idei 
și atitudini ale unor cărturari de seamă”. Apariția istoriografică a fost calificată drept lucrare 
propagandistică, care mizează pe ignoranța cititorului neavizat; „o infamie”, o carte „minciunoasă și 
jignitoare la dresa noastră [a românilor – n.n.] (I. Popescu Sireţeanu, „Moldovenii în istorie” – cartea 
unui impostor și falsificator agramat, în: Limba română, nr. 3, 1995, pp. 65-74). 

32 Ibidem.
33 În raportul președintelui Comisiei este indicată ziua de 27 septembrie 1994, iar în articolul „Totuși 

ce istorie vom studia?, publicat în revista „Făclia din 30 septembrie 1994, autorul susține că ședința 
s-a ținut la și 26 septembrie 1994 (ANRM, F. 2848, inv. 38, d. 807, f. 100 ; Făclia, nr. 39 (2420), 30 
septembrie 1993, p. 1).

34 ANRM, F. 2848, inv. 38, d. 807, ff. 100-101.
35 Făclia, nr. 39 (2420), 30 septembrie 1993, p. 3.
36 Faclia, nr. 35 (2416), 2 septembrie 1994, p. 3.
37 ANRM, F. 2848, inv. 38, d. 807, ff. 72-103.
38 Făclia, nr. 34 (2467), 7 octombrie 1994, pp. 2-3.
39 ANRM, F. 2991, inv. 14, d. 729, ff. 74-76.
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de schimbare” în corespundere cu „noile finalități educaționale” (dar pe care nu le de-
finește) și „necesitatea sincronizării cu tendințele majore de evoluție a științei istorice”, 
imperative, cărora le „corespunde adecvat cursul integrat de istorie”, care „se utilizea-
ză în prezent pe larg în practica pedagogică mondială”40 . 

În lipsa unei Concepții de studiere a istoriei, eșalonarea materiei de studiu la „is-
toria integrată”, demonstrează lipsa de curaj și fariseimul celor de la Ministerul Învăță-
mântului. Astfel, elevii din clasa a IV-a urmau să studieze în anul de studii 1994/1995 
un curs propedeutic de „Introducere în istorie „, cei din clasa a V-a – „Istoria antică”, 
elevii claselor a VI-a de asemenea urmau să studieze „Istoria antică”, cei din a VII – 
disciplina „Istoria Evului Mediu”, elevii din a VIII-a – disciplina „Istoria modernă”, 
elevii din clasa a IX-a – „Istoria” (națională și contemporană), cei din a X-a – „Istoria 
modernă” și cei din clasa a XI-a – disciplina „Istoria contemporană”. În ce privește 
elevii din licee, acestora li se propunea să studieze în clasa a X-a „Istoria antică și 
medievală”, în clasa a XI-a – „Istoria modernă (națională și universală), iar în clasa a 
XII-a – disciplina „Istoria contemporană” (națională și universală)41. 

Reacția impetuoasă a unor reprezentanți conștienți ai comunității istoricilor din 
Republica Moldova, dar și recunoașterea faptului că manualul de „Istoria antică” 
pentru clasa a V-a, semnat de Valentina Haheu, Vasile Haheu, Pavel Cerbușcă și 
publicat în 1994, era de o calitate științifică și metodică ignorantă42, a determinat 
Ministerul să accepte că implementarea „cursului integrat de istorie” a eșuat. Re-
cunoașterea nereușitei acestei încercări de a înlocui disciplina „Istoria Românilor” 
cu „Istoria Moldovei”, nu a însemnat și renunțarea la această idee. Iar la 10 ianua-
rie 1995, Chiril Stratievschi face o reclamație contra Ministerului Învățământului, 
acuzând instituția că „n-a întreprins nimic, necătând la aceea că din secția probleme 
sociale și umanitare de două ori s-a anunțat Ministerul (dlui Gaugaș) că timpul trece, 
iar Ministerul nu lucrează asupra implementării ei [a Concepției n.n.] în instituțiile 
de învățământ”43.

40 Ibidem, f. 74.
41 Ibidem, ff. 74-75.
42 Comisia de Experți în domeniul Istoriei a Învățământului din Republica Moldova (prof. Ion Niculiță, 

prof. Pavel Cocârlă, conf. Gheorghe Postică, dr. Ion Hâncu, dr. Vladimir Potlog, dr. Anatol Petrencu, 
dr. Pavel Parasca, dr. Ion Eremia, dr. Gheorghe Palaade, dr. Valentin Tomuleț și dr. Ala Postolache) 
au publicat o recenzie critică manualului experimental pentru clasa a V-a „Istoria antică”, publicat 
la editura „Lumina”, avându-i drept autori pe promotorii ideii de istorie integrată Valentina Haheu, 
Vasile Haheu și Pavel Cerbușcă. Recenzenții susțin necesitatea publicării noilor manuale de istorie, 
dar a unor „bazate pe adevărul științific”. În schimb manualul recenzat, pe lângă faptul că „a dizolvat 
Istoria Națională a poporului nostru în istoria universală”, este doar „o compliație crasă” din alte 
manuale, iar din punct de vedere științifico-metodic, logic și lingvistic este „la un nivel net inferior 
față de textele plagiate”, textele sunt scrise „într-un limbaj greoi, de regulă inaccesibil copiilor”, fără 
consecutivitate logică și „mai mult decât atât, în texte sunt foarte multe greșeli de ordin științifico-
didactic și chiar contraziceri elementare”. În concluzie, autorii rcenziei cer retragerea neîntârziată a 
acestei cărți din procesul de învățământ și restabilirea cursului „Istoria Românilor” (Făclia, nr. 41 
(2422), 14 octombrie 1994, pp. 4-5).

43 ANRM, F. 2848, inv. 38, d. 807, f. 74.
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Primind cele două variante ale Concepției studierii istoriei în instituțiile de în-
vățământ din Republica Moldova, Grigore Ojog, viceprim-ministru al Guvernului 
Republicii Moldova, „propune” (dar de fapt, ordonă) Ministerului Învățământului 
să folosească „în procesul de instruire” varianta Concepției „semnată de majoritatea 
Comisiei”, adică proiectul moldovenist44. Menționând că „Ministerul Învățământu-
lui s-a pomenit într-o situație dificilă, impunându-i-se să ia decizia definitivă în aces-
te chestiuni”, la 27 octombrie 1994, ministrul Gaugaș „intervine cu rugămintea” pe 
lângă guvern „de a reactiviza activitatea Comisiei nominalizate și a lua o decizie a 
Guvernului”45 în această privință. 

Totodată, Colegiul Ministerului Învățământului adoptă la 9 februarie 1995 pla-
nurile de învățământ pentru anul școlar 1995/1996, în care este păstrează denumirea 
neutră sau integrată a disciplinei școlare „Istoria” (fără a specifica o denumire con-
cretă) pentru toate clasele ciclului gimnazial cu câte 2 ore pe săptămână pentru cla-
sele a V-VIII și cu 3 ore pentru clasele a IX-XI și ciclului liceal. Pentru comparație, 
pentru studierea limbii ruse în clasele gimnaziale au fost repartizate 2 ore în clasa a 
V-a și câte 3 ore pe săptămână pentru clasele a VI-IX46. Iar la 16 martie 1995, Chiril 
Stratievschi a fost invitat la Colegiul Ministerului Învăţământului pentru a discuta 
Concepția de studiere a istoriei în instituțiile de învățământ, acesta insistând că „obi-
ectul istoria în școală este bine să fie depolitizat”, recomandă Colegiului să introducă 
în calitate de disciplină școlară „Istoria Moldovei”47. Viceministrul Simion Mustață, 
menționând că profesorii au pledat pentru predarea a două discipline, respinge pro-
punerea Valentinei Haheu de a merge pe predarea istoriei integrate și susține propu-
nerea lui Chiril Stratievschi de a numi cursul de istorie națională „Istoria Moldovei”, 
care se va preda paralel cu „Istoria Universală”. Pentru că membrii Colegiul au făcut 
recomandări de îmbunătățire a proiectului hotărârii cu privire la concepţia predării 
istoriei, s-a luat decizi ca documentul să se redacteze și peste 10 zile, la ședinţa ur-
mătoare a Colegiului, să se aprobe definitiv48.

În ciuda acestui fapt, Gheorghe Rusnac, rectorul Universității de Stat din Mol-
dova, luând proiectul menționat mai sus drept buchie a legii, s-a grăbit să informeze 
la 17 martie 1995 Consiliul profesoral al Facultății de istorie despre intenţia Minis-
terului Învăţământului de a exclude cursurile de „Istorie a Românilor” și „Limba şi 
Literatura română”, şi de a le înlocui cu disciplinele „Istoria Moldovei” și „Limba şi 
Literatura moldovenească”, urmând apoi şi redenumirea respectivă a catedrelor care 
aveau în competenţa lor predarea acestor cursuri49.

Reactivarea moldovenismului și insistența lui de a se legaliza în învățământul și 
educația publică a produs efecte neașteptate de guvernarea agrariană. Profesorii şi stu-

44 Ibidem, f. 104.
45 Ibidem, f. 106.
46 ANRM, F. 2991, inv. 14, d. 844, ff. 31-32, 41-43.
47 Ibidem, d. 845, f. 2.
48 Ibidem, f. 4. 
49 Istoria Universităţii de Stat din Moldova, op. cit., p. 270.
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denţii de la Universitatea de Stat din Moldova au iniţiat acţiuni de protest în Piaţa Marii 
Adunări Naţionale, care s-a extins cu rapiditate prin aderarea profesorilor, studenților 
și elevilor de la celelate instituții de învățământ superior, din liceele și colegiile din 
Chișinău, dar și alți intelectuali de diferite profesii, astfel încât la 17 martie 1995 a fost 
declarată grevă generală50. Greviștii revendicau în primul rând, revenirea la predarea 
limbii române și a istoriei Românilor, dar și revizuirea Constituției Republicii Moldova 
astfel, încât, să se excludă pe viitor ingerința forțelor politice de la guvernare în siste-
mul de învățământ51. Intimidat de extinderea grevei și de curajul revendicărilor greviș-
tilor, ministrul Gaugaș susține într-un ordin din 22 martie 1995 că „greva studenților 
și cadrelor didactice este neautorizată” și a fost declanșată cu încălcarea prevederilor 
legale, iar participanții la grevă „scandează zilnic lozinci anticonstituționale și antis-
tatale”. În baza acestor „argumente”, ministrul atenționează conducătorii instituțiilor 
de învățământ și educație asupra necesității respectării actelor normatice cu privire la 
organizarea și desfășurarea procesului didactic și îi obligă „să nu salarizeze cadrele di-
dactice pe perioada participării lor la grevă”, iar pe șefii direcțiilor raionale (orășenești) 
de învățământ – să nu admită „implicarea copiilor în grevă”52.

Amploarea grevei generale din martie-aprilie 1995 l-a determinat pe președinte-
le Mircea Snegur să declare la 27 martie 1995 un moratoriu privind punerea în apli-
care a concepției moldoveniste a predării istoriei și limbii române53. De asemenea, la 
propunerea Comisiei guvernamentale pentru negocieri cu reprezentanții greviștilor 
a fost convocat Colegiul Ministerului Învățământului, care a decis să retragă exa-
minarea proiectului Hotărârii din 16 martie 1995 cu privire la concepția de studiere 
a istoriei în instituțiile de învățământ54. Iar la 23 august 1995 viceministrul Simion 
Mustață semnează ordinul cu privire la predarea istoriei în anul școlar 1995/1996 
în instituțiile de învățământ preuniversitar, prin care dispune că „începând cu 1 
septembrie 1995, instruirea istorică să se realizeze în baza a două cursuri separate: 
istorie universală și istoria românilor”, inclusiv și pentru elevii care au studiat în 
anul 1994/1995 cursul de istorie integrată55. Astfel, greviștii au reușit să oprească 
ofensiva agrarienilor asupra cuceririlor mișcării naționale de la sfârșitul anilor ‚80 și 
începutul anilor ‚9056. 

„Grupul de creație”, așa cum s-a numit Comisia pentru elaborarea concepţiei 
de studiere a istoriei și-a continuat activitatea. La 18 iulie 1995, acesta s-a convocat 

50 ANRM, F. 2991, inv. 14, d. 847, ff. 211-212; Sergiu Mateveev, Ion Valer Xenofontov, Greva 
studențească din anul 1995 reflectată în foi volante și în presa timpului. În: Historia est Magistra 
Vitae. In honorem profesor Ion Eremia, Chișinău, Biblioteca Științifică Centrală, 2019, p. 621-622.

51 Limba Română, 1995, nr. 3 (21), p. 12-13; Făclia, nr. 12 (2445), 25 martie 1995, pp. 1-2.
52 ANRM, F. 2991, inv. 14, d. 847, ff. 211-212.
53 Istoria Universității de Stat din Moldova, op. cit., p. 271.
54 Făclia, nr. 13 (2446), 1 aprilie 1995, p. 
55 ANRM, F. 2991, inv. 14, d. 850, ff. 89-91.
56 Istoria Universităţii de Stat din Moldova, op. cit., p. 273.
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într-o ședință pentru a discuta din nou asupra proiectului Concepției instruirii istori-
ce în instituţiile de învăţământ preuniversitar. În nota informativă adresată președin-
telui Mircea Snegur, viceprim-ministrul Grigore Ojog raporta că „grupul de creație” 
a luat decizia că va continua lucrul asupra Concepției, iar la baza acesteia va fi pusă 
„a) studierea a două cursuri paralele – istoria universală și istoria națională și b) cur-
sul de istorie națională să poarte denumirea „istoria românilor”57.

Greva studenților și cadrelor didactice, moratoriul președintelui Snegur, iniția-
tiva președinției de a modifica articolul 13 al Constituției Republicii Moldova prin 
declararea limbii române drept limbă de stat, dar mai ales acutizarea crizei econo-
mice, care însoțea tranziția Republicii Moldova spre economia de piață, au temperat 
ofensiva agrarienilor asupra istoriei și limbii române și au orientat activitatea și pre-
ocupările guvernării agrariene spre identificarea soluțiilor de reducere a efectelor cri-
zei, totodată concentrându-și eforturile spre identificarea unor metode și instrumente 
subversive și relative de a promova un cadru legislativ și normativ în învățământ în 
conformitate cu ideologia lor de partid. 

Guvernarea agrariană a adoptat o altă tactică, sfidând moratoriul Președintelui 
Snegur. În decembrie 1997 Comitetul de conducere al Asociației Istoricilor din Re-
publica Moldova adresează un memoriu președintelui Petru Lucinschi și prim-mi-
nistrului Ion Ciubuc prin care cer demisia ministrului Iacob Popovici58 și viceminis-
trului Vlad Ciubucciu susținând că Ministerul Învățământului, Tineretului și Sportu-
lui59 „a dat peste cap concepția învățământului istoric elaborată, aprobată și verificată 
în instituțiile de învățământ pe parcursul ultimilor șapte ani”, promovează concepții 
perimate, certate cu adevărul istoric și bunul simț, încercând să revitalizeze învăță-
mântul doctrinar sovietic60. Conducerea Ministerului era acuzată de faptul că și-a 
declinat total responsabilitatea de a asigura învățământul istoric cu manuale și alte 
materiale didactice, iar manualele elaborate de profesori cu autoritate în domeniu și 
în conformitate cu curriculumul în vigoare nu pot fi folosite legal în școli pentru că 
Ministerul, uzitând de autoritatea sa, pune tot felul de piedici. Autorii memoriului 
(profesorii universitari Anatol Petrencu și Gheorghe Postică) susțineau că ministrul 
Popovici blochează editarea revistei de istorie „Cugetul” și a altor publicații, mo-
tivând lipsa resurselor financiare, marginalizează, persecută și chiar demisionează 
personalul din învățământul istoric doar pentru că nu le împărtășesc părerile. Alături 

57 ANRM, F. 2848, inv. 38, d. 1020, ff. 7-10.
58 Iacob Popovici, născut în 1939 în satul Chişcăreni. județul Bălți. Absolvent al Institutul Pedagogic 

din Bălţi (1961) Învățător de matematică în or. Sângerei şef de studii la Tehnicumul politehnic, şef al 
secţiei de învăţamânt din or. Balti. Șef de direcţie la Ministerul Învăţământului al RSS Moldovenești 
(1974-?). Preşedinte al Comitetului republican al sindicatului lucrătorilor din învăţământ (1986-?), 
secretar al Consiliului, preşedinte al Comisiei de revizie, prim-vice-preşedinte al Federaţiei Generale 
a Sindicatelor din Republica Moldova. Ministru al învaţamântului, tineretului şi sportului (24 ianuarie 
1997-22 mai 1998) în Guvernul Ion Ciubuc (1). Șef al aparatului Preşedintelui Republicii Moldova. 
Angajat la ambasada Republicii Moldova din Romania.

59 Denumirea Ministerului în primul guvern Ciubuc (24 ianuarie 1997 – 22 mai 1998).
60 ANRM, F. 2848, inv. 38, d. 2017, ff. 26-29.
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de forțele politice ostile intereselor naționale, Ministerul încercă să transforme știin-
ța istorică în instrument de promovare a intereselor de grup, finanțând (în condițiile 
unui buget auster) publicarea unor lucrări pseudoștiințifice, antiromânești și care „ti-
rajează în mare măsură un manifest al unor forțe politice, nostalgice după un sistem 
perimat”, cum este de exemplu lucrarea „Istoria Republicii Moldova din cele mai ve-
chi timpuri și până în zilele noastre” (История Республики Молдова с древнейших 
времен до наших дней) (1997), editarea căreia, confirmă în scrisoarea de răspuns 
ministrul Popovici s-a făcut cu finanțare din partea Ministerului Învățământului, Ti-
neretului și Sportului, totodată menționând meschin că „este o acțiune absolut legală 
și în deplină corespundere cu cerințele elementare ale pluralismului de păreri”61. În 
același timp, Demir Dragnev, directorul Institutului de istorie al AȘM confirmă că 
un grup de cercetători de la Institutul pe care îl conduce a elaborat în anul 1997 ma-
nuale de istorie pentru clasele a VI-IX-a și că textele au fost aprobate de Comisia de 
experți a Ministerului, doar că responsabilii ministeriali nu au găsit finanțare pentru 
publicarea lor, în timp ce școlile sufereau de un deficit cras de manuale, programe și 
alte materiale didactice62.

De asemenea, guvernul agrarian a implicat instituțiile și organizațiile de stat în 
serbări fastuoase și comemorări a unor evenimente și persoane străine istoriei româ-
nești și neglijând comemorarea datelor, evenimentelor, personalităților de importan-
ță majoră pentru istoria basarabenilor 63.

Astfel, ambele ministere ale învățământului, care au gestionat sistemul educați-
onal al Republicii Moldova în perioada agrariană, s-au înregimentat împotriva limbii 
și istoriei Românilor, inițiind la începutul guvernării o ofensivă agresivă, intensă 
și brutală. Intenția moldovenistă de a scoate istoria Românilor din şcoala moldo-
venească, se dorea implementată prin toate metodele la îndemână: dacă nu reușește 
ofensiva directă asupra excluderii disciplinei „Istoria Românilor” din școală și uni-
versități și înlocuirea ei cu „Istoria Moldovei”, s-a mers pe concepția unei „istorii in-
tegrate”, în care termenul „Istoria Românilor” era scos din denumirea disciplinei, iar 
istoria națională era fariseic disimulată sub titlu generic „Istoria”. Dar niciuna dintre 
aceste „tactici” nu le-a reușit, ele fiind stăvilite prin contraofensiva intelectualității 
din Republica Moldova în anul 1995. A doua fază a ofenisivei guvernării agrariene 
împotriva limbii și istoriei Românilor a fost una subversivă și clandestină, ilegală 
uneori, dar și mult mai periculoasă. Astfel agrarienii și coaliții lor și-au schimbat 
tactica, dar nu și scopul. Dacă nu au reușit să scoată istoria Românilor din învăță-
mânt, agrarienii au reușit să distorsioneze procesul de universalizare a limbii române 
în școală, administrația de stat și societatea din Republica Moldova și să-i păstreze 
limbii ruse statutul de limbă de comunicare. 

61 ANRM, F. 2848, inv. 38, d. 2017, ff. 30-32.
62 Ibidem, f. 34.
63 Ibidem, ff. 26-29. 



AGRARIAN GOVERNMENT OFFENSIVE 
ON ROMANIAN HISTORY AND LANGUAGE

The political crisis of the fall of 1993 propelled the ruling Moldovan Agrarian 
Democratic Party (PDAM) to power in the Republic of Moldova, a left-wing party 
with more eastern aspirations for foreign policy, which was also reflected in domes-
tic politics. After coming to power, the Agrarians initiated processes to carry out 
their electoral program, starting, including a fierce offensive against Romanian his-
tory and language, trying to annihilate several conquests of the national movement in 
the late ‚80s and the government from the first independence Republic of Moldova. 
After the adoption of the Constitution (1994) and the legislative enshrinement of 
the old Moldavian phrase „Moldovan language” in Article 13 of the Basic Law, the 
attacks of the agrarians focused, starting with the autumn of 1994, on the activity of 
removing Romanian history and general and university education. The insistent ac-
tivity of the State Commission for the elaboration of the concept of teaching history 
in educational institutions produced a general strike of students and teachers in Mar-
ch-April 1995, to which a large part of the Moldovan intellectuals also joined. The 
strikers won a battle and determined the agrarian authorities to give up their intenti-
ons to implement the concept of „History of Moldova” in schools and universities. 
The Agrarians did not give up the idea with which they came to power, they only 
changed their tactics, later acting by subversive and clandestine methods, sometimes 
illegal, against the Romanian language and history, a much more dangerous tactic.
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