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DEZVOLTAREA EDILITARĂ A ORAŞULUI SUCEAVA ÎN PERIOADA 

INTERBELICĂ 
 
 
 

Acest oraş atât de mult încărcat de istorie, veche capitală a Moldovei, cu monumente 
istorice la tot pasul, care îţi reamintesc de marii domnitori, care se bucura de un mare 
prestigiu, a avut în perioada interbelică o evoluţie oscilantă, nemaiputând ajunge niciodată la 
faima de altădată. Articolul de faţă foloseşte documente de arhivă, în parte inedite, din Arhiva 
Prefecturii Suceava şi Arhiva Primăriei Suceava, lucrări de specialitate aflate la Muzeul de 
Istorie şi lucrări cu caracter general despre Bucovina. 

Statisticile din 1921 sunt relevante, ca să putem să ne facem o imagine asupra modului 
cum arăta oraşul. Oraşul avea o suprafaţă intravilană de 273 ha, din care numai 190 ha 
clădită1. În oraş erau 1890 clădiri, din care 1820 de case cu parter, 66 de case cu un etaj şi 
numai 4 case cu 2 etaje2. Oraşul mai deţinea 991 ha în extravilan, folosit ca teren agricol şi 
islaz, avea 24 km de drumuri nereparate şi 8 ha şi jumătate de parcuri şi grădini publice3. 

Grav afectat de război, fără căi de comunicaţie, Primăria Sucevei adresa Guvernului 
un memoriu în care propunea o serie de măsuri pentru ieşirea din această situaţie. Astfel se 
propunea: exproprierea moşiei Zamca, proprietate a Comunităţii armene, în vederea extinderii 
spaţiului destinat construcţiei de clădiri, cedarea de către stat a încasării impozitelor asupra 
băuturilor spirtoase, acordarea unor subvenţii pentru întreţinerea reţelei de apeduct şi de 
canalizare, un cont din suma ce urma să o plătească statul oraşului din titlul pagube de război 
în valoare de  2.000.000 lei - în final oraşul va primi în 1924 numai 355.000 lei4- aprobarea 
unei subvenţii de 1.000.000 lei pentru acoperirea nevoilor urgente de întreţinere a străzilor, 
cumpărarea unui edificiu pentru şcoala primară, fixarea unei garnizoane militare la Suceava, 
motivaţia fiind aceea că ar contribui la progresul industriei şi comerţului5. 

Puţine din doleanţele Primăriei oraşului Suceava aveau să fie aprobate de guvern, el 
răspunzând că ,,guvernul nu a fost în stare să rezolve dorinţele primăriei din lipsă de bani”6. 
În 1921 în oraş existau: 7 pieţe, 2 băi publice, 3 săli de conferinţe şi concert, 1 muzeu 
comunal, 3 şcoli aflate în condiţii precare7. Grija deosebit de mare a primăriei în primii ani de 
după război a fost funcţionarea în bune condiţii a uzinei electrice şi de apă a oraşului. De 
aceea, din bugetul local, foarte sărac, cea mai mare parte a fost alocată întreţinerii uzinei şi 
plăţii salariaţilor, în număr de 17. 

Situaţia oraşului avea să se schimbe în urma efectului legii de unificare administrativă, 
când comuna Burdujeni şi mai apoi comunele: Ipoteşti, Lisaura, Tişăuţi, Sf. Ilie, Şcheia, au 
trecut la oraşul Suceava. Acest fapt a contribuit la creşterea economică- în Burdujeni se afla 
Abatorul şi un număr important de ateliere- a comerţului şi nu în ultimul rând a populaţiei, 
recensământul din 1930 arătând că aceste comune aveau 6857 locuitori8. 

Între anii 1922-1928 a fost refăcută întreaga reţea electrică a oraşului, adaptându-se de 
la curentul electric continuu la cel alternativ, a fost introdus iluminatul electric pe străzile 

                                                 
1 D.J.S.A.N. - Fond Primăria Suceava, d 14/1921, f 23. 
2 Ibidem.  
3 Ibidem. 
4 Ibidem, 4/1925, f 9. 
5 Ibidem, 14/1921, f 5. 
6 Ibidem, 14/1923, f 18. 
7 Ibidem, 14/1921, f 5. 
8 Enciclopedia României,...., p. 679. 
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periferice ( Mărăşeşti, Petru Muşat, Cernăuţilor, Hărbăriei ), se electrifică Burdujeniul, Gara 
C.F.R. Burdujeni, începe electrificarea comunei Şcheia. 

În privinţa refacerii străzilor şi trotuarelor, primăria nu a putut face nimic până în 
1927, pentru că îi trebuiau circa 5.000.000 lei, pe care nu îi avea9. Singura soluţie a fost de a 
trece la refacerea străzilor şi a trotuarelor cu forţe proprii. 

Începând din 1924, primăria trece la exproprierea unor moşii  în vederea realizării 
proiectelor de extinderea zonei de locuit, cât şi rezolvarea cererilor locuitorilor pentru pământ 
agricol şi islaz pentru vite. Din 16 mai 1924 începe exproprierea moşiei Şeptilici, proprietar 
fiind Maixner Ştefan, iar pământul expropriat de 34 ha a intrat în Serviciul Agricol al 
judeţului10. Au mai fost expropriate din moşia Sturza 516 ha, Bosanci rezervaţie 25 ha, 
Hagigadar 105 ha şi Zamca 65 ha11. Acest pământ expropriat a fost acordat comunelor: 
Ipoteşti, Lisaura, Tişăuţi, Mănăstirei Sf. Ioan, spitalului, internatului, iar cu o parte au fost 
împroprietăriţi şi orăşenii12. 

În anul 1928 primări a început un vast program de lucrări edilitare. S-a început 
pavarea a primilor 1.575 m² a şoselei naţionale13, precum şi o porţiune din faţa primăriei. Sunt 
reamenajate străzile: Uliţa Cojocarilor, Mirăuţilor şi apar noi străzi în partea centrală: 
Pârcălabului, Vornicului, Olarilor şi Cazărmii. A fost ameliorată criza de locuinţe, mulţi 
cetăţeni ai oraşului, funcţionari îndeosebi, îşi construiesc case proprii în cartierele Zamca şi 
Hărbăriei. Cu sprijinul firmei Rumpel din Bucureşti se trece la executarea de sondaje, în 
vederea depistării de noi surse de apă, se refac vechile fântâni, se curăţă filtrele de la uzina de 
apă, se extinde reţeaua de apă şi canalizare. 

Dezvoltarea oraşului în perioada 1924-1928 a fost posibilă datorită volumului 
bugetelor generale de venituri şi cheltuieli crescânde de la an la an, de la 4.920.379 lei în 
192114 la 17.984.991 lei în 192915. 

Este interesant de semnalat reflecţiile pe care le făcea primarul oraşului cu privire la 
evoluţia acestuia în perioada 1921-1928:,, În ultimul timp se remarcă în acest oraş un progres 
deosebit din toate punctele de vedere, mai ales pe teren economic, cultural şi artistic. Este 
cunoscut că oraşul nostru a avut o importanţă deosebită în trecut, astăzi se observă o 
întoarcere la ceea ce a fost odată sau chiar mai mult, avându-se în vedere noile instituţii care 
se introduc, mai laes prin concursul statului”16. 

Perioada ce a urmat, 1929-1933, de criză economică, ce a cuprins întreaga ţară şi toate 
sferele vieţii economice a avut urmări nefaste pentru evoluţia urbană a oraşului. Primele 
semne de criză se văd în nerealizarea veniturilor prevăzute în bugetul pe anul 1929. Astfel, pe 
1930 s-a prevăzut un buget redus, atât la venituri, cât şi la cheltuieli cu 3.208.963 lei – 
suportabil pentru contribuabil. În valoare de 14.776.028 lei17. În anul 1931 încasările la 
bugetul local nu s-au putut face decât în proporţie de 70%18. Nerealizarea veniturilor pe 1931 
a avut urmări pentru bugetul din 1932, deoarece au rămas neachitate lucrări în valoare de 
1.646.860 lei19, care au fost prevăzute pentru a fi plătite în 1932. 

La cererile insistente ale populaţiei oraşului – care o ducea greu, iar impozitele erau 
împovărătoare – primăria a acceptat reducerea cu 2% a taxei asupra valorii locative, cu 8% 
                                                 
9 D.J.S.A.N.- Fond Primăria Suceava, d 29/1927, f 1. 
10 Ibidem, d 16/1924, f 10. 
11 Ibidem, d 16/1924, f 11. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, d 14/1928, f 50. 
14 Ibidem, d 30/1992, f 61. 
15 Ibidem, d 1/1930, f 75. 
16 Ibidem, d 31/1938, f 3. 
17 Ibidem, d 1/1930, f 75. 
18 Ibidem, d 1/1932, f 6. 
19 Ibidem, d 1/1932, f 7. 
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taxa pentru apă şi curent, 50% taxa pe pieţe, fapt ce a afectat bugetul pe anul 1932, fixat atât 
la venituri cât şi la cheltuieli la 13.615.160 lei20. Bugetul a continuat să scadă şi în 1933, 
1934, 1935 şi 1936. Abia în 1937 era întocmit pentru oraş un buget stimulativ, cuprinzând atât 
la venituri cât şi la cheltuieli suma de 18.384.410 lei21. 

Bugetele mici din aceşti ani nu au permis primăriei să angajeze acţiuni de întreţinere 
minime. Cu toate memoriile adresate primăriei, prin care se solicita repararea străzilor, 
construirea de fântâni, prelungirea reţelei de apă, canalizare, repararea pieţelor şi a grădinilor, 
primăria a răspuns că nu poate dece la îndeplinire aceste dorinţe. 

Începând cu 1934, primăria îşi propune planuri ambiţioase şi de perspectivă ( 10 
ani)22, în vederea refacerii oraşului. Transpunerea în practică a acestor planuri presupunea 
împrumutarea unei mari sume de bani, iar planul odată demarat trebuia continuat, indiferent 
de coloratura politică a primarilor. Urmărind câteva puncte din planul de perspectivă de 
dezvoltare a oraşului, ne vom da seama de eforturile şi grija edililor de a face din Suceava un 
oraş civilizat. Construirea unei uzine hidroelectrice pe râul Suceava- care sigur ar fi rezolvat 
problema alimentării cu apă a oraşului şi cu costuri reduse; refacerea reţelei de apeduct, 
captarea de noi fântâni în aşa fel încât oraşul să fie alimentat toată ziua cu apă- proiect realizat 
parţial; pavarea şoselei naţionale ce traversa oraşul pe porţiunea podului Iţcani-Areni-
Suceava; regularizarea râului Suceava pe porţiunea Iţcani-Lisaura ( proiect realizat parţial); 
înfiinţarea în oraşul Suceava a unui depozit de spirt- proiect nerealizat; înfiinţarea Casei 
Asigurărilor Sociale la Suceava; mutarea Serviciului Apelor de la Rădăuţi la Suceava. 

Începând cu 1937 au fost făcute lucrări edilitare în valoare de 1.634.783 lei23, constând 
în: sistematizarea şi refacerea pieţelor, amenajarea Şipotului Mare şi plantarea terenurilor care 
alunecă, construirea de fântâni pe Zamca, mutarea oborului din centrul oraşului şi 
transformarea locului respectiv în parc, amenajarea unui patinoar, pavarea străzilor centrale, 
construirea de 21 de case noi. 

Toată această dezvoltare edilitară din anii 1937-1938, avea să se sfârşească odată cu 
izbucnirea celui de al doilea război mondial, cu tragediile poporului român şi dictatul de la 
Viena, răpirea Basarabiei şi a nordului Bucovinei şi a ţinutului Herţei. Suceava avea să devină 
un oraş suprapopulat datorită refugiaţilor, primăria nu avea bani pentru amenajări edilitare, 
oraşul a fost afectat de cutremurul din noiembrie 1940 şi de alunecările de teren din mai 1942, 
toate acestea ducând la minarea oraşului. 

Din analiza făcută asupra evoluţiei economice și edilitare a oraşului Suceava în 
perioada interbelică, putem afirma că în evoluţia lui se pot distinge patru mari perioade: 

1. Perioada 1919-1928, de refacere şi reorientare a potenţialului economic, oraşul 
cunoscând o dezvoltare a industriei, agriculturii, meşteşugurilor şi comerţului; 

2. Perioada 1929-1933, de criză economică, care va paraliza dezvoltarea oraşului şi 
potenţialul economic al acestuia deci și activitățile edilitare; 

3. Perioada cuprinsă între 1936-1938, în care se remarcă un progres în toate domeniile, 
chiar dacă a fost o perioadă scurtă; 

4. Perioada de după 1939, care a însemnat o decădere accentuată a dezvoltării economice 
a oraşului, având în vedere evenimentele legate de cel de al doilea război mondial şi 
de pierderile teritoriale. 

Se remarcă astfel că, în perioadele de refacere și dezvoltare economică și activitățile 
edilitare au cunoscut o anumită dezvoltare, în funcție de doleanțele cetățenilor, și invers, în 

                                                 
20 Ibidem. 
21 Ibidem, d 34/1937, f 6-7. 
22 Ibidem, d 1/1934, f 5. 
23 Ibidem, d 24/1937, f 20. 
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perioadele de criză când, bugetul local a fost grav afectat și lucrările edilitare au avut de 
suferit. 

 
 
 
 
 

Summary 
 

 Consistently I tried to answer the question: how did the city of Suceava integrated 
in the Romanian unitary state after 140 years of foreign domination.  
This paper seeks to answer this question, without being able to be a complete history of 
Suceava city. 
 Finally, I may say that all the arguments I've presented come to strengthen my 
choice for this paper "Suceava city between First and Second World War." 
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GHERASIM CLIPA - 
ILUMINIST, FRANCMASON ȘI OM AL BISERICII 

 
 

 

Gherasim Clipa (Gheorghe Clipa cu numele de mirean) se naşte în anul 1760, în 
Vicovul de Sus, într-o familie de preoţi, cunoscută sub numele Barbovschi. Ştefan Gorovei în 
lucrarea Originea socială a înaltului cler monahal, identifică un boier Onofrei Barbovschi 
portar al Sucevei în timpul domnitorului Petru Rareş. Despre Onofrei Barbovschi, 
documentele îl menționează încă din timpul domniei lui Ștefăniță Vodă. Acesta îl introduce în 
Sfatul Domnesc în anul 15231 când îi atribuie dregătoria de Pârcălab de Hotin. Ștefăniță Vodă 
va fi și cel care îl va promova în demnitatea de Portar al Sucevei, dregătorie în care îl va 
menține și Petru Rareș până în anul 1530. Fiul boierului Ion Vorontar, Onofrei Barbovschi s-a 
remarcat în timpul lui Petru Rareș, fiind considerat de către acesta, un sfetnic credincios și 
apropiat2. În anul 1529 când în Transilvania se declanșează conflictul între Ferdinand de 
Habsburg și Ioan Zapolya, Petru Rareș fiind bolnav, trimite două corpuri expediționare sub 
conducerea Portarului Sucevei Onofrei Barbovschi, Donciu-Pârcălab de Roman și Marele 
Vornic Nicoară Grozav. Prima coloană, evaluată la 400 de călăreți, este condusă prin pasul 
Cârlibaba spre cetatea Ciceului de Onofrei Barbovchi3. Victoria de la Feldioara a mărit faima 
lui Nicoară Grozav și Onofrei Barbovschi, fapt care îl deranjează pe domnitorul Petru Rareș 
care va dispune destituirea celor doi boieri din Sfatul Domnesc. Înlocuit cu boierul Mihu, 
Onofrei Barbovschi nu va mai apărea în documentele domnești după 1530 fapt interpretat ca 
decesul marelui boier4. 

Un urmaş al acestuia, Teodosie Barbovschi (1540-1608), devine călugăr la Probota şi 
Suceviţa pentru ca să devină Episcop de Rădăuţi între anii 1598-1605. În ultima parte a vieţii 
sale va fi ridicat în înalta demnitate de Mitropolit al Moldovei (1605-1608). Teodosie 
Barbovschi se va remarca în calitate de dascăl al fiului lui Petru Şchiopu, Ştefan Vodă şi ca 
autor a Hronologiei Moldovei precum și alături de familia domnitorului Movilă, va contribui 
la ridicarea Mănăstirii Sucevița între anii 1581 și 16015. 

Teodosie Barbovschi ar fi avut încă doi fraţi care nu s-au ridicat mai sus de condiţia de 
agricultori, familii din care a rezultat Gheorghe Clipa. 

Teodosie Barbovschi a decedat la 23 februarie 1608 fiind înmormântat la cimitirul 
Mănăstirii Suceviţa6.  

Gherasim Clipa va urma şcoala de călugări de la Putna condusă de Vartolomei 
Măzăreanu. Prima şcoală a Mănăstirii a funcţionat pe lângă Biserica Dragoş – Vodă, cel mai 
vechi local de cult ortodox, ridicat în 1346 la Volovăţ. Biserica, construită din lemn de stejar, 
va fi adusă, din ordinul lui Ştefan cel Mare, la Putna în 1468, la doi ani de la începutul zidirii 
mănăstirii. În acest lăcaş de cultură, Vartolemei Măzăreanu a ţinut ore de practică liturgică cu 
elevii.    

                                                 
1 D.I.R.-XVI /3.161, Nr 212. 
2 Ureche Grigore, Letopisețiul Țării Moldovei , 1958, p.149. 
3 D.I.R. XVI / 2, 54, Nr. 53. 
4 ACTA TOMICIANA, IX, 66. 
5 Studii, Revista de istorie,vol. 19, Editura Academiei R.S.R,1966, p. 917. 
6 Ştefan Gorovei Originea socială a înaltului cler monahal, Arhiva Genealogică, vol. II, Iaşi1995, pp. 286 -287; 
Iorga Nicolae Istoria Bisericii Române şi a vieţii religioase a Neamului Românesc, vol. I, Editura Neamului 
Românesc,1908, pp. 75 – 77. 
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În 1759, Iacob Putneanul va înfiinţa Academia Duhovnicească de la Putna având ca 
discipline de studiu teologia şi literatura bizantină. În cadrul acestei Academii, Vartolomei 
Măzăreanu va funcţiona ca director până în anul 1768, perioada în care Gherasim Clipa va 
continua să studieze şi să se deprindă cu viaţa monahală7. 

Anul 1775 va produce mari schimbări atât în istoria Bucovinei, devenită provincie 
austriacă, cât şi în organizarea vieţii culturale şi monahale din cadrul Mănăstirii Putna, nevoită 
să întrerupă cursurile Academiei şi să accepte rigorile administraţiei imperiale. 

Din anul 1775 şi până în 1787, Gerasim Clipa va activa în cadrul Mănăstirii Slatina 
îndeplinind funcţia de econom. În anul 1784, Episcopul Leon Gheuca se afla la Leipzig 
împreuna cu diaconul Gherasim Clipa pe care îl remarcă și îl trimite la Halle pentru a-şi 
definitiva studiile. Întors în Moldova își va urma mentorul la conducerea Episcopiei 
Romanului şi Huşilor între anii 1803-18268. 

Perioada studiilor îl formează pe Gherasim Clipa în spirit iluminist, având în vedere 
traducerile realizate la întoarcerea în Moldova. Demn de menţionat este ancorarea monahului 
bucovinean în mişcarea masonică. 

În 1787, Gherasim Clipa traduce Taina Francmasonilor după scrierile abatelui 
Gabbriel Louis Calabre-Peran. 

Textul este închinat lui Iordache Darie Dărmănescu, cu precauţie, având în vedere 
faptul că Patriarhul de la Constantinopol condamna francmasoneria, iar între 1778 şi 1783 
procedează la expulzări din Ţările Române a celor suspectaţi că ar adera la mişcarea 
francmasonică. În prefaţa traducerii sale, Gherasim Clipa menţiona, pentru protejare, “... am 
tălmăcit-o ca toţi ce vor ceti să cunoască greșita socoteala ce au această tagma9”. 

Adrian Marino menţionează faptul că, prima Loja Masonică a fost înfiinţată la Iaşi, în 
1772 ca urmare a războiului ruso-turc din 1768-1774. Venită prin filiera rusească, masoneria 
va completa peisajul intelectual românesc şi datorită influenţelor occidentale. 

Apartenenţa lui Gherasim Clipa la mişcarea masonică este certă, fapt consemnat de 
studiile realizate de Horia Nestorescu Bălceşti şi Dan A. Lăzarescu. În lucrarea Românii în 
Francmasoneria Universală, sunt identificate figuri proeminente din conducerea bisericii 
ortodoxe române: 

Leon Gheuca - Episcop de Huşi               - 1776 
Ioan Pioariu Molnar                                 -  1781 
Amfilohie - Episcop de Hotin                   - 1800 
Dionisie Lupu - Mitropolit                        - 1769-1831 
Gherasim Clipa - Epicop de Roman          - 1826 
Şi lista poate continua10. 
Preocupările culturale ale lui Gherasim Clipa sunt evidenţiate în perioada cât a 

funcţionat ca Episcop al Romanului. În anul 1805 renovează Catedrala Sfinţii Voievozi şi 
finanţează executarea unei noi picture şi a iconostasului, opera lui Eustatie Altini. Lucrarea 
este de o certă originalitate, îmbinând temele iconografice ortodoxe bizantine cu formele 
stilistice ale neoclasicismului occidental. 

Între anii 1821 şi 1822, Gherasim Clipa întrerupe activitatea din cauza pătrunderii 
trupelor eteriste în Moldova. În 1823, Gherasim Clipa revine cu noi proiecte culturale 
înfiinţând o şcoală publică pentru răspândirea ştiinţei de carte11. 

                                                 
7 Calendarul Creştin Ortodox Român, - Dicţionarul Teologilor români. 
8 Episcopia Romanului , Observator Cultural, nr. 436 din 4. 09. 2008. 
9 Marino Adrian, Libertatea şi cenzura în România, Editura Plural, Bucureşti, 2005. 
10 Horia Nestorescu Bălceşti şi Dan A. Lăzărescu, Românii în francmasoneria Universală, Centrul de Studii 
Francmasoneria Universală, 1997, Bucureşti, p. 175.  
11 Monografia Biserica Albă Sfinţii Voievozi din Roman. 
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Marcat de concepţiile iluministe va realiza o serie de traduceri din literatura 
universală, dovedind o profundă cunoaştere a limbii franceze. Dintre traducerile sale, se pot 
cita: 

1) 1787 - Taina Francmasonilor 
2) 1792 - Traduce din opera lui Voltaire Istoria craiului Sfeziei Carol al XII – lea 
3) 1794 - După o versiune greacă El Criticon, roman filosofic şi moral ducativ al 

spaniolului Baltasar Gracian  Morales, sub titlul - Critil şi Andronius 
4) 1793 - Traducerea romanului francez Viaţa domnului Heruvim de la Ronda şi 

Bacalaureatul de la Salamanca 
5) 1795 - Traduce din franceză Istoria Americii (două volume), lucrarea lui Andre 

Guillaume Constant d’ Orville. 
La data de 15 martie 1826 Gherasim Clipa încetează din viaţă fiind înmormântat la 

Iaşi. 
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Sumarry 

 
 
Born in 1760 in Vicovu de Sus, Gherasim Clipa (Gheorghe Clipa) is a descendant of 

family of Moldavian boyars known as Barbovschi (Onofrei Barbovschi, Gate keeper of 
Suceava in 1530 and represented of the Orthodox Church in Bukovina (Theodosius 
Barbovschi - Bishop of Radauti 1598 - 1605 and Metropolitan of Moldavia from 1605 to 
1608). Between 1768 and 1775 Gherasim Clipa studied at the Spiritual Academy from Putna 
directed by James Putneanu and ledead of Vartolomei Măzăreanu. After 1775 when Bukovina 
became an Austrian province, Gherasim Clipa develops activites in Slatina Monastery like 
“econom”.  

Here is noticed by Bishop Roman, Leon Gheuca. This will send Gherasim Clipa at the 
University of Halle in order to receive a lukewarm spirit illuminist studies. Back in Moldova 
after 1787, Gherman Clipa will be dedicated to the work of translating cultural history, 
philosophy and fiction. Is an active member of Masonry being noticed by the translation of 
the work "Mystery of Freemasons”, Between 1803 - 1826 fulfills the dignity of Bishop of 
Roman and Husi. It will pass on June 15, 1826 being buried in Iasi. 
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ASPECTE GENERALE ÎN EVOLUȚIA LOCALITĂȚII KARLSBERG 
( GURA PUTNEI) 

 
 
 

Veche aşezare din sudul Bucovinei, satul Gura-Putnei este situat în nordul judeţului 
Suceava pe drumul naţional DN-2H, situat la 27 km distanţă faţă de municipiul Rădăuţi şi 60 
km faţă de reşedinţa judeţului Suceava. 

Localitatea este situată la interferenţa dintre Podişul Sucevei şi Carpaţii Orientali, la 
poalele Obcinilor Bucovinei, mai precis în zona Obcinei Mari. 

În prezent, din punct de vedere administrativ, satul Gura-Putnei face parte din comuna 
Putna. Limite geografice: N: Satul Vicovul de Sus la S: teren silvic la V: teren silvic și la E: 
albia pârâului Putna. Relieful este subcarpatic, cu altitudini cuprinse între 560 și 800 m cu 
vegetaţie submontană, zona de sud şi vest fiind împădurite cu păduri de conifere şi mai puţin 
de foioase1. Clima este temperată, cu precipitaţii tot timpul anului, iarna bate crivăţul iar 
direcţia vântului este predominant din N și NE. Predomină solurile argilo-nisipoase, iar 
reţeaua hidrografică este reprezentată de pârâul Putna şi Şunca Mare2.   

Gura-Putnei, situată în partea de nord a comunei Putna, este cătunul cel mai populat ce 
se află pe teritoriul fostei colonii germane Karlsberg. Cei mai mulți locuitori, care au fost 
împroprietăriţi aici după plecarea nemţilor în 1941, provin din comunele Straja și Vicovul de 
Sus. 

Satul Gura-Putnei numit pe vremea ocupaţiei austriece (1775) Karlsberg, are la origine 
o colonie germană întemeiată în anul 1797. Numele românesc al acestui sat este dat de faptul 
că se află situat la intrarea în comuna Putna. 

Etimologia numelui Karlsberg are 2 variante: 
-fie de la erzberzog-ul Karl, care a vizitat Bucovina, 
-fie de la Carl Manz, cel care a înfiinţat sticlăria de la Putna3. 

În ceea ce priveşte statutul de organizare a nordului Moldovei în cadrul Imperiului 
Habzburgic se disting următoarele etape : 
1. Perioada administraţiei militare, între anii 1774-1786, când la conducerea Bucovinei s-a 
aflat un guvernator militar fiind ajutat de un aparat ofiţeresc care îţi avea reşedinta la 
Cernăuţi; 
2. Perioada administaţiei civile, galiţiene, când între anii 1786-1848 şi 1848-1862, Bucovina a 
fost încadrată în provincia imperială Galiţia, ca al 19-lea cerc administrativ al ei fiind condusă 
de un căpitan districtual;  
3. Bucovina ca ducat organizat pe baza statutului de autonomie provincială între anii 1862-
1918.  

În anul 1862, Bucovina a fost organizată ca ducat autonom cu capitala la Cernăuţi. Ea 
dispunea acum de o dietă proprie, ca organ legislativ, de un Comitet al Ţării Bucovinei, 
condus de un preşedinte, având reprezentanţi aleşi în Parlamentul central de la Viena. 
Statutul de autonomie le-a dat românilor posibilitatea de a încerca să-şi organizeze şi o 
anumită viaţă politică proprie. 

                                                 
1 Plan urbanistic general al comunei Putna, 1999, p. 35. 
2 Ibidem, p. 9. 
3 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Editura Humanitas, București, 1991, p. 9. 
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Carol von Enzenberg a condus Bucovina în calitate de guvernator de la 6 aprilie 1778 
şi până pe 16 septembrie 1786. Pentru administrarea teritoriului Bucovinei s-au creat începând 
din anul 1786 Kreissamt-urile4 care aveau atribuţii politice şi administrative, fiind conduse de 
un comisar. După unirea Bucovinei cu România, denumirea instituţiei se schimbă în 
Prefectură de Judeţ, cu sediul în oraşul Rădăuţi, având aceleaşi atribuţii politice şi 
administrative. 

Colonizarea cu populație germană s-a produs după anexarea Bucovinei, acest proces  
fiind dirijat de Curtea de la Viena. Ţelurile lor erau deopotrivă politice și social-economice. Ei 
trebuiau să ocupe într-o primă fază pârghiile de conducere ale aparatului militar şi civil din 
Bucovina, apoi să se înfiltreze în principalele poziţii de decizie ale activităţii economico-
financiare, politice şi culturale. Primii meseriaşi şi negustori germani au venit aici încă din 
secolul al XIV-lea în târgurile Baia, Siret, Suceava, fiind asimilaţi de moldoveni. Statul le 
acorda bani să-şi construiască locuinţe, să-şi cumpere animale, unelte; le acorda diverse 
avantaje, privilegii, scutiri de obligaţii fiscale şi de prestaţii în muncă. Meseriaşii germani sunt 
scutiţi de impozite timp de 30 de ani. Muncitori din nordul Boemiei şi din Galiţia se stabilesc 
la Karlsberg (Gura-Putnei), unde înfiinţează fabrici de sticlă. Aceştia primesc o casă, o 
grădină şi pădure. Alți germani se stabilesc în 1788 la Clit, Arbore, Bădeuţi, Frătăuţi, Solca. 
Una dintre cele mai importante reforme efectuată de habsburgi în Bucovina a fost 
secularizarea averilor mănăstireşti. Cea mai bogată dintre mănăstiri era Putna - 28 de sate, o 
branişte, zone montane, moşii, vie5. 

Alte mănăstiri importante erau: Suceviţa, Moldoviţa, Dragomirna, Ilişeşti, Voroneț, 
Solca, Humor, Sfântul Ilie. La 19 iunie 1783 se creează Fondul Bisericesc, care cuprindea 
toate avuţiile mobile şi imobile, toate sursele de venit ale bisericilor, mănăstirilor şi 
schiturilor. Din cele 25 de aşezăminte monahale, 22 au fost desfiinţate integral, rămânând 3 
(Putna, Suceviţa, Dragomirna) cu activitate redusă. 

Prin reforma administrativă din 1925, judeţul Rădăuţi este reorganizat pe plase, 
comune şi oraşe: Plasa Dorneşti, Putilei, Siretului și Vicovelor, cu 67 de comune şi două 
oraşe. Coloniştii germani au fost aduşi aici pentru a realiza lucrul la pădure, la carierele de 
piatră şi la o fabrică de sticlă din Gura-Putnei. Coloniştii germani şi-au construit aici locuinţe 
din cărămidă, biserică (o capelă), şcoală în 1820, cămin cultural, casă parohială, cimitir, gară. 
Este înfiinţată la Gura-Putnei o fabrică de sticlă numită « Hută » în 1797, situată în apropierea 
gării din localitate, care a funcţionat până în 1890 (astăzi se observă ruinele acesteia). 
Persoanele care lucrau la sticlărie primeau un lot de pământ. Tot aici şi-au desfăşurat 
activitatea cizmarii, cel mai vestit cizmar din Gura-Putnei a fost Zimnerman. Coloniştii aveau 
dreptul de a-şi tăia lemne din pădure fără a cere permisiunea administraţiei, precum şi scutirea 
de impozit timp de 10 ani. Coloniştii germani din Gura-Putnei şi-au construit case, au crescut 
animale, unii au început lucrări forestiere. Aceştia scriau rudelor şi prietenilor din Boemia 
despre modul de viaţă creat, avantajele de care se bucură, îndemnându-i să vină în Bucovina. 
Legat de situaţia noilor veniţi, a circulat multă vreme o anecdotă. Se spune că germanii din 
Gura Putnei le-ar fi scris, celor de acasă,  că în Bucovina stau colacii în pari şi mierea curge 
pe copaci. O dată veniţi aici, ei au întrebat unde sunt acestea. În mod metaforic colacii erau 
gânjii care leagă parii gardului de răzlogi iar mierea răşina de pe brazi6. 

În vremurile vechi, ţarina, locul de astăzi dintre Putna şi Bivolărie, era numai tufiş, o 
continuare a pădurii pe care locuitorii şi coloniştii germani l-au curăţat pe alocuri, obţinând 

                                                 
4 Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, vol.I (1774-1862)- De la administrația militară la autonomia 
provincială, Editura Academiei Române, București, 1993, pp. 122-124. 
5 Ibidem, pp.191-196. 
6 Ibidem, p.54. 
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cel mai roditor pământ. În secolul al XIX-lea, numărul coloniştilor s-a apropiat de cel al 
băştinaşilor. Unii lucrau în agricultură, alţii la pădure,  alții la sticlărie.  

Au fost descoperite zăcăminte de calcar în Gura-Putnei, într-o râpă, pe malul pârâului 
ce străbate cătunul Huta, hotar cu Poiana Morii. De la zăcămintele de var provine şi 
toponimul de Vărărie, situat în drumul spre Straja. Ocupaţiile principale erau agricultura, 
creşterea animalelor, exploatarea forestieră, creşterea albinelor (prisăcăritul). 

În anul 1935 se înfiinţează Oficiul Judeţean şi Comunal de Turism7, unde erau incluse 
localităţile8: Rădăuţi, Siret, Brodina, Gura-Putnei, Putna, Suceviţa. Hoteluri nu erau în Gura-
Putnei, în schimb multe locuinţe aveau câte o odaie destinată pentru două persoane. În anul 
1940, Judeţul Rădăuţi era împărţit în 3 plăşi9: Gura-Putnei făcea parte din Plasa Vicovelor, iar 
din anul 1941, din Plasa Ştefan Vodă. 

În urma ultimatumului din 26 iunie 1940, trupele sovietice au ocupat Basarabia şi 
nordul Bucovinei. În urma ocupării nordului Bucovinei, numeroşi germani s-au retras din 
această regiune începând cu anul 1941. Ulterior, în anul 1945, populaţia comunei Gura-Putnei 
a fost adunată la primărie cu scopul de a se pronunţa cu privire la alăturarea comunei Gura-
Putnei ca sat la comuna Putna. Argumente: comuna Gura-Putnei nu are venituri necesare 
pentru acoperirea cheltuielilor obligatorii administraţiei comunale, distrugeri mari în urma 
razboiului. Astfel s-a decis ca întregul patrimoniu al comunei Gura-Putnei să treacă ca sat 
alipit la comuna Putna, în anul 1945, Putna fiind inclusă în Plasa Vicovului. Populaţia de aici 
trebuia să cedeze sovieticilor animale, dar şi alte bunuri.  

Ulterior, în anul 1950, se desfiinţează plăşile şi se înfiinţează Sfaturile Populare-Sfatul 
Popular Raional Rădăuţi. În prezent, din punct de vedere administrativ, localitatea Gura-
Putnei aparţine de comuna Putna. Populaţia germană care a locuit aici până la al-II-lea război 
mondial a plecat treptat, după terminarea războiului. 

Stadiul actual de dezvoltare ține mai ales de condițiile geo-climatice. Fiind situat într-o 
zonă de munte, predomină exploatarea forestieră, agricultura, cu creşterea animalelor, mai 
puţin cultivarea cerealelor. Pădurea ocupă 88% din suprafaţă, terenurile agricole 9%.  

În ceea ce privește evoluţia populaţiei din Gura-Putnei, de-a lungul timpului, se știe că 
o mare parte erau germani10: 
- în anul1832 erau 570 persoane, 
- în anul 1920 erau1400 persoane, 
- în anul 1930 erau 1700 persoane, 
- în anul 1940 erau 1690 persoane, 
- în anul 1942 erau 945 persoane, datorită plecării germanilor începand cu anii 1940-1941, 
- în anul1946 erau 861 persoane , 
- în anul 1977 populaţia era de 1170 locuitori, iar în 1992 erau 1233 persoane, 
- în anul 1995 populaţia satului Gura-Putnei era de 1260 persoane, 
- în anul 2001 populaţia satului Gura-Putnei era de 1334 persoane. 

În această localitate există legături de transport pe calea ferată spre Putna. Gara din 
localitate este situată la o distanţă de 5 km faţă de partea centrală a satului. O parte a satului 
este situată chiar lângă gară, legătura cu satul Laura se realizează printr-un pod peste râul 
Suceava. În 1889 a fost dată11 în folosinţă linia ferată Dorneşti-Rădăuţi, iar în 1896 a început 
construirea liniei ferate Rădăuţi-Seletin cu bifurcaţia Karlsberg-Putna pe distanţa de 7 km. S-

                                                 
7 D.J.A.N.S.- Prefectura Judeţului Rădăuţi, Fond nr. 101, Dosar nr. 17/1935 referitor la corespondenţă, ordine, 
decizii ale Ministerului de Interne privind înfiinţarea şi funcţionarea Oficiilor Judeţene de Turism, fila 1. 
8 Ibidem, fila 33. 
9 Ibidem, Fond nr.101, Dosar nr. 15/1941- Informaţii referitoare la noua organizare teritorială şi administrativă a 
Judeţului Rădăuţi, fila3. 
10 Ibidem, Dosar nr. 31/1946- Situaţii cu privire la mişcarea populaţiei, fila 119. 
11Ileana Creţan,Putna de altădată-monografie etnografică şi folclorică, Editura Simetria, Bucureşti 2000, p.59. 
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au descoperit zăcăminte de petrol pe două aleniamente12, în anul 1860-1862 și anume Putna, 
Moldoviţa, Vatra Moldoviţei și Gura-Putnei, Putna, Marginea, Solca. 

Încercări de exploatare s-au făcut în două reprize între 1867-1868 şi 1892 dar lipsa 
capitalurilor necesare, au determinat încetarea activităţii în anul 1910. În 1949 a fost 
construită o punte peste râul Suceava, în satul Laura realizându-se legătura cu gara Gura-
Putnei. 

Activitatea şcolară în satul Gura-Putnei se desfăşoară din anul 1820 dar, începând din 
anul 1873, învăţământul se desfăşoară în localul actual13. Până în anul 1940 elevii şi cadrele 
didactice erau de naţionalitate germană, existând clase singulare I-VII. Cel mai vechi 
document existent astăzi în arhiva şcolii este o condică a cadrelor didactice din anul şcolar 
1923-1924 unde, sunt notate activităţile zilnice. Şcoala este construită din cărămidă acoperită 
cu tablă, având 12 încăperi. În perioada celui de al-II-lea război mondial, şcoala de aici a avut 
de suferit. În prezent şcoala a intrat într-un proces de renovare iar elevii urmează cursurile la 
Putna. Cursurile se desfăşoară în două schimburi, existând câte o generaţie pentru fiecare 
clasă. Cadrele didactice sunt reprezentate de 6 profesori, 2 educatori şi 4 învăţători. 

Viaţa religioasă este reprezentată de cele două lăcaşuri de cult-biserica romano-
catolică şi o capelă situată spre pârâul Putna. Biserica este construită din cărămidă14 şi 
acoperită cu tablă, fiind situată în apropierea casei parohiale având hramul  Sfinţilor Apostoli 
Petru şi Pavel. Aceasta a fost construită în anul 1935 de populaţia germană aşezată aici. După 
plecarea acestora, acest lăcaş a fost preluat de credincioşii ortodocşi stabiliţi aici. Biserica a 
fost renovată fiind pictată. Resfinţirea acesteia s-a făcut de către un sobor de preoţi în frunte 
cu I.P.S. Sa Pimen Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor la data de 16 iulie 2000. Biserica 
romano-catolică15 din localitate este construită din cărămidă şi acoperită cu tablă, aceasta 
deţinea şi o morgă construită din lemn. O dată cu plecarea germanilor din localitate, aceştia au 
luat cu ei toate registrele celor două biserici şi a casei parohiale, iar acestea au trecut în 
proprietatea statului român. În localitate există şi un cămin cultural, dar şi un cimitir unde sunt 
înmormântaţi germanii. În prezent drumul principal din localitate este asfaltat. 

Germanii care s-au stabilit aici au transmis obiceiurile şi modul de viaţă populaţiei 
locale. Printre acestea se remarcă locuinţele construite din cărămidă, având acoperiş în două 
ape, fiind acoperite cu ţiglă sau tablă, cu 2-3 camere. În schimb localnicii îşi construiau 
locuinţe din bârne de brad sau molid. Vetrele nemţeşti erau numite şparhaturi. Pe peretele 
dinspre răsărit erau aşezate icoanele după care se punea busuioc. Alături de ele se remarcau 
lăicerele, scorţurile, pânzeturile, lada de zestre a fetei. Ea conţinea pânzeturi, ştergare, feţe de 
masă. Unele tradiţii se mai păstrează şi astăzi, însă o parte au dispărut datorită elementelor 
moderne. 

Costumul naţional din trecut se mai poartă astăzi doar la sărbătoarea hramului 
localităţii. Femeile purtau cămaşa cu altiţe sau ia, în sărbători, din pânză în două iţe, de in sau 
bumbac. Ornamentele erau cusute cu fire de culoare neagră, roşie sau galbenă.Catrinţa era 
ţesută din lână în patru iţe. Părţile din faţă se suprapun, fiind prevăzute cu dungi, vârste simple 
în diferite culori, cu distanţe mari între ele. Catrinţa este mărginită la ambele părţi, sus şi jos, 
cu câte o dungă de culoare roşie numită bată. Până la începutul secolului al  XX-lea, catrinţa 
se purta lungă, până aproape de pământ. Alături de acestea, se adăugau brâul şi frânghia de 
încins mijlocul, pânzătura şi tulpanul de acoperit capul, trăistuţa şi traista. 

Bărbaţii poartă o cămaşă albă de cânepă, in sau bumbac ţesută în două iţe, lungă până 
la genunchi. Peste cămaşă se purta un pieptar alb fără mâneci din piei negre de miel. Alături 
                                                 
12 Mihai Iacobescu Curs de Istoria Bucovinei, p.39.  
13Informaţie obţinută de la directoarea şcolii din localitate. 
14 D.J.A.N.S.-Primăria comunei Gura-Putnei, Judeţul Rădăuţi 3/1939, Dosar nr.6, fila 58. 
15 Ibidem, fila 40. 
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de acestea mai purtau iţari, pălării negre sau cuşme, cojocul, sumanul, mantaua cu glugă, 
opincile, ciuboțele. 

Sărbătorile de iarnă ocupa un loc important. În ajunul Crăciunului germanii 
împodobeau bradul. Acest obicei a fost preluat de localnici, de la coloniştii germani. Pomul 
era un brad nu prea mare, împodobit cu nuci, mere, hârtie colorată, nucile erau învelite în 
spoială de diferite culori. Oamenii umblau cu steaua, dar şi cu colinda. De Anul Nou se umbla 
cu uratul, ursul, căpriţa, malanca. Unele dintre aceste obiceiuri se păstrează şi astăzi, însă 
unele s-au pierdut. 

Prin aşezarea sa geografică, această localitate are un potenţial ridicat în ceea ce 
priveşte dezvoltarea turismului. În această localitate de remarcă numeroasele pensiuni 
turistice. 
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SUMMARY 

 
 

 
In this article – Hystorical aspects in Karlsberg (Gura-Putnei) evolution, I tried to 

present the history and the evolution of this place from its birth, from cultural and spiritual 
point of view. 
I tried to underline the contribution of germain population to the development of the 
economical, cultural and social life of the area. 
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LOCUL MEŞTEŞUGULUI ÎN VIAŢA COTIDIANĂ A SOCIETĂŢII 
MOLDAVE PREPAȘOPTISTE 

 
 

Pe parcursul secolului al XVIII-lea în Principatele Române s-au înregistrat mutaţii 
importante în domeniul meşteşugurilor. Având rădăcini mai vechi, prin secolul al XVII-lea, 
capătă o dimensiune tot mai importantă fenomenul diferenţierii în cadrul aceluiaşi meşteşug, 
apărând ramuri noi şi ajungându-se la o specializare din ce în ce mai mare. Tot de această 
perioadă se leagă apariţia unor noi meşteşuguri, rezultat al unor cerinţe noi, al sporirii 
nivelului general, al unor noi descoperiri sau al introducerii în ţară de noi produse care se 
cereau pe piaţă1. Dar, poate mai important pentru dezvoltarea acestei ramuri este desprinderea 
meşteşugurilor orăşeneşti de cele rurale. Meşteşugarii stabiliţi în oraşe beneficiau de protecţia 
domniei în baza unor privilegii şi scutiri pentru combaterea concurenţei mărfurilor similare 
desfăcute de negustorii autohtoni şi străini2.  

Un loc aparte, ca importanţă dar şi cu o largă răspândire în sfera ocupaţiilor, îl 
deţineau meşteşugurile legate de ţesut şi de prelucrarea ţesăturilor3. Pe lângă numărul mare de 
croitori, care ajung la 1820 la 94 de meşteşugari4, se mai întâlneau abageri, şalvaragii, 
baibărăcari, mindirigii, pânzari, pâslari, şalgii (care făceau şaluri), fustăriţe (care lucrau fuste), 
mătăsari, ceprăzari sau ţesători5. Meşteşugurile nu reprezentau nicidecum o problemă strict 
masculină, documentele amintind şi de o „Marie ţesătoare de gospod”6.  

Meşteşugarii erau organizaţi în bresle7, care resimt tot mai mult, în a doua jumătate a 
epocii fanariote, influenţa orientală8. Statutele breslelor se numesc, spre sfârşitul secolului al 
XVIII-lea, „nizamurile” lor, termenul fiind de origine turcească, arătând dacă mai era nevoie, 
apartenenţa la tradiţia orientală. Fiecare breaslă avea un steag propriu al său9, un sigiliu10, o 
cutie sau ladă în care erau păstrate privilegiile, arhiva şi banii breslei şi o făclie11. În fruntea 
fiecărei bresle se afla un staroste de breaslă ales dintre maiştrii breslaşi12. Unele dintre bresle 
ajung să aibă biserica lor proprie, ridicată de breslaşi sau de un staroste mai înstărit13. La 
Botoşani, breasla blănarilor a ridicat în 1837, biserica cea nouă (alături de cea veche) cu 

                                                 
1Vezi Victor Axenciuc, Introducere în istoria economică a României. Epoca modernă, Bucureşti, 1997. 
2 D. Z. Furnică, Industria şi dezvoltarea ei în ţările româneşti, Bucureşti, 1926, pp. 134-135. 
3 O amploare deosebită o iau meşteşugurile alimentare, între acestea remarcându-se pităria cf. Ştefan Olteanu şi 
Constantin Şerban, Meşteşugurile din Ţara Românească şi Moldova în Evul Mediu  ̧ Bucureşti, Editura 
Academiei, 1969, p. 266. 
4 Gheorghe Platon, Populaţia oraşului Iaşi de la jumătatea secolului al XVIII-lea până la 1859¸ în vol. De la 
constituirea naţiunii la Marea Unire. Studii de istorie modernă, IV - partea I, Iaşi, Editura Universităţii „AL. I. 
Cuza”, 2002, p. 20. 
5 Ibidem. 
6 Nicolae Iorga, Documente Callimachi, II, Bucureşti, 1903, p. 94. 
7 Se mai întrebuinţează acum termenii de rufet (turceşte, rufet) şi isnaf (arabă, esnaf) 
8 Eugen Pavlescu, Economia breslelor în Moldova, Bucureşti, 1939, p. 344. 
9 Ştefan Mihai Ceauşu şi Emil Ioan Iamandi, Aspecte din evoluţia economico-socială şi urbană a oraşului 
Suceava (II). Perioada 1786-1815, în AIIX, XXIX, Iaşi, 1992, p. 132. 
10 Eugen Pavlescu, op. cit., p. 345. 
11 Ibidem, p. 347. 
12 Ibidem. 
13N. A. Bogdan, Oraşul Iaşi (monografie istorică şi socială, ilustrată), ediţie de Olga Rusu şi Constantin Ostap, 
Editura Tehnopress, Iaşi, 2004, pp. 342-343. 
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hramul Sfântu Ilie14, care completează o listă mai lungă a acestor edificii ridicate anterior 
secolului al XIX-lea. 

Breslele aveau un caracter pronunţat religios, astfel că, atât evreii cât şi armenii nu 
puteau face parte din ele. Aceştia, ca de altfel străinii în general, s-au grupat în acea categorie 
a breslelor de caracter etnic. Cea mai importantă categorie o formau breslele de caracter 
economic – industriale şi comerciale – ce cuprindeau marea majoritate a acestor organizaţii, 
alături de care s-a mai constituit categoria breslelor de caracter social (cioclii şi mişeii).  

Diversificarea preocupărilor cotidiene a determinat, în special după 1830, o cerere tot 
mai mare de produse meşteşugăreşti pe piaţă imprimând şi tendinţa spre o specializare tot mai 
îngustă. Dovadă grăitoare în acest sens, apare descrierea imaginii Principatelor la 1822, de 
către Ion. I. Nistor, care remarca faptul că numărul dulgherilor, zidarilor, cizmarilor, 
croitorilor şi brutarilor profesionişti era foarte redus, astfel că locuitorii îşi confecţionau 
singuri mantalele, cojoacele, cizmele şi opincile sau sandalele15. Munca la domiciliu 
reprezenta o formă ce căpătase o oarecare răspândire, dar care nu mai putea răspunde în mod 
corespunzător solicitărilor pieţii. 

Avântul luat de meşteşuguri este ilustrat şi de o statistică publicată de N. Şuţu, la 
mijlocul secolului al XIX-lea, numărul corporaţiilor de meserii exercitate de indigeni la Iaşi 
era mult mai mare decât al negustorilor -24 faţă de 9 – în condiţiile în care 936 dintre locuitori 
de ocupau cu meşteşugurile şi doar 725 cu negoţul. Dintre meşteşugari, cei mai mulţi erau 
tâmplarii şi dulgherii în număr de 8916. 

Pentru perioada avută în discuţie, extinderea meşteşugurilor a avut drept consecinţă 
specializarea unor întregi sate în anumite practici. Astfel, din Condica liuzilor17aflăm că satul 
Ireştii din ţinutul Putna era specializat în prelucrarea ceramicii, în timp ce în satul Cărbunarii 
Noi din Iaşi, locuitorii se ocupau cu fabricarea cărbunelui de lemn sau a mangalului. 
Fabricarea varului în varniţe, construite de meşteri ţărani e întâlnită ca ocupaţie de bază în 
satul Brăhăşeştii răzăşeşti din Tecuci. Satele menţionate, ca şi multe altele în această situaţie, 
aveau să împrumute numele lor de la practicile respective ce le erau caracteristice18. 

Un aspect aparte, ce merită a fi comentat, legat de corporaţiile meşteşugăreşti – de 
altfel, el este întâlnit şi în cadrul celor negustoreşti – este moştenirea meseriei în cadrul 
familiei, obicei încetăţenit, se pare, datorită valorii ridicate a taxei de primire în breaslă: 
„bărbânţa”. Acest mod de transmitere a profesiunii nu a împiedicat crearea în breaslă a mai 
multor ierarhii „încrucişate”, cei mai favorizaţi fiind, cei cu urmaşi numeroşi19. Pe lângă 
ierarhiile onorifice şi de funcţie, corporaţiile erau structurate şi în ierarhii de resurse, astfel că 
existau „meşteri cu dugheană” şi „meşteri fără dugheană”, cu averi mai mari sau mai 
modeste20. Meseriaşii cei mai bogaţi erau, de regulă, tot cei din fruntea corporaţiilor, banii 
îngăduindu-le să ocupe toate poziţiile ce le doreau. 

Meşteşugurile au reprezentat în special preocupări legate de o anume tradiţie locală, şi 
mai puţin de existenţa unui cadru organizatoric sau a unui spirit de iniţiativă, fie că aparţinea 
unei persoane particulare sau venea din partea statului. Pentru executarea diferitelor lucrări 
casnice şi gospodăreşti, boierii aduceau din oraş diferiţi meşteşugari sau li se da acestora să 

                                                 
14Constantin C. Giurescu, op.cit.  ̧p. 412. 
15 Ion I. Nistor, O descriere a Principatelor Române din 1822, în AARMSI, seria a III-a, tom XXV, mem. 7, 
Bucureşti, 1943, p. 572. 
16 Nicolae Şuţu, Opere economice, Editura Ion Veverca, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1957, p. 193. 
17 Condica liuzilor în Uricariul, vol. VII, pp. 241-395; vol. VIII, pp. 241-368. 
18 Constantin C. Giurescu, Principatele române la începutul secolului XIX. Constatări istorice, geografice şi 
statistice pe temeiul hărţii ruse din 1835  ̧Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1957, pp. 126-130. 
19 Ibidem. 
20 Eugen Pavlescu, op. cit., p. 346. 
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lucreze acasă la dugheană. În manuscrisul cuprinzând cheltuielile unei case boiereşti din Iaşi 
în anii 1818-1819, se nota: „Ciubotarul face ciubote feciorilor în casă; croitorul lucrează 
rochii cu 5 lei 60 parale una; lăcătuşul face o broască; croitorul de strae nemţeşti face haine 
băetului Costin cu 25 lei; geamgiul pune geamuri; un croitor face gibele, antireie; boengiul 
boeşte nişte „ciumaşuri”; gerahul „hultueşte cuconaşul cel mic”; vânătorul întocmeşte puştile; 
sahăindăcarul „meremtimeşte” hamurile; Nocoleto cofetarul pregăteşte dulciurile; blănarul 
face caţaveici din blănile de samur, cumpărate de la alt blănar; clavir – maistrul repară 
clavirul, dascălul de clavir învaţă pe cucoana Safta să cânte; el primea pe lună 13 lei 90 
parale; doctorul Samurcaş este chemat totdeauna, şi când nu se îmbolnăvea nimeni, mai făcea 
şi late servicii vornicului; bărbierul avea grijă să vină la curte şi primea 5 lei 60 parale”21. 

Lucrurile nici nu puteau fi altfel într-o societate eminamente agrară. Moldoveanul era 
orice altceva decât un industriaş, în timp ce puterea nu era interesată în a deschide drumul 
societăţii, către întreprinderea industrială. Dintre indigeni – străinii, de a căror contribuţie se 
vorbeşte în capitolul următor, s-au ferit în a susţine iniţiativa înfiinţării unor întreprinderi, 
datorită neîncrederii în legislaţia locală şi a lipsei de fonduri – doar marii proprietari puteau să 
investească veniturile acumulate, altundeva decât domeniul agricol, însă nu preferau 
necunoscutul. Deşi timide, aceste iniţiative n-au lipsit. Se pune întrebarea ce le-a împiedicat 
să fie puse în practică sau să constituie un exemplu de a fi urmat. Legat de activitatea agricolă, 
şi anume cultivarea grâului, se putea dezvolta industria alcoolului. Stagnarea acestei industrii 
s-a produs printr-o hotărâre a Adunării obşteşti în 1814, care a invocat accentuarea 
monopolului turcesc după pacea din 1812, când de fapt, adevărata cauză a fost, se pare, lipsa 
de grâne22. 

Cel mai important fapt din istoria dezvoltării industriei moldoveneşti în toate ramurile 
de producţie, după 1814, a fost crearea „Societăţii pentru încurajarea industriei naţionale”, de 
către un grup de boieri cu mentalitate liberală23. Rolul determinant l-a avut cunoscutul boier 
Iordachi Rosetti-Roznovanu din Iaşi, care a fost trimis într-o delegaţie la Paris, tocmai pentru 
a se familiariza cu toate detaliile ce ţineau de o asemenea activitate. Tot în această categorie a 
iniţiativelor private, merită amintit efortul de a susţine răspândirea şi dezvoltarea unor 
meşteşuguri de către familii cu vechi rădăcini istorice. Astfel, prinţii Cantacuzino au înfiinţat 
pe proprietatea lor din Baia (Fălticeni) o tăbăcărie care prelucra anual 2.000 de piei de bou şi 
3.000 piei de viţel24. 

În perioada regulamentară se înfiripă primele manifestări ale industriei, ramură 
economică care, cu câteva decenii în urmă,  era considerată de o serie de călători străini ca şi 
inexistentă. Prevederile Regulamentului Organic aveau să aibă practic o mare însemnătate. 
Ele consemnează vechea organizare a meşteşugurilor în bresle sau corporaţii. Meşteşugarii 
nu-şi puteau exercita meseria decât în calitate de membri ai breslelor, însă activitatea acestora 
era neîngrădită de stat, formal ele fiind menţinute numai în interes fiscal (în scopul ridicării 
patentei, impozitul plătit de către meşteşugari şi negustori). 

Majoritatea întreprinderilor, la nivelul manufacturilor aparţinea, în mod evident, 
domeniului alimentar (paste făinoase, ulei, zahăr, alcool, produse din carne etc.). Referitor la 
importanţa acestei ramuri industriale, Nicolae Şuţu condiţiona progresul ţării de o dezvoltare a 
sa. Acest lucru era posibil doar prin îmbunătăţirea mijloacelor de transport. „Crearea de noi 
debuşee – afirma Nicolae Şuţu – şi, mai ales, deschiderea de căi de comunicaţie expeditive şi 
economice, introducerea treptată a artelor industriale, sunt pentru Moldova o necesitate reală 
şi urgentă şi trebuie încurajate prin toate mijloacele capabile […]. Căile de comunicaţie,  

                                                 
21Gheorghe Ungureanu, Însemnări pe marginea unui manuscris cuprinzând cheltuielile unei case boiereşti din 
Iaşi în anii 1818-1819, în SAI, II, Bucureşti, 1957, p. 374. 
22 Alexandru I. Gonţa, Începutul industriei alcoolului în Moldova feudală, în AIIAI, VIII, 1971, p. 151. 
23 Ibidem. 
24 N. Şuţu, op.cit., p. 191. 
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îmbunătăţite di zi în zi, se vor preta noilor nevoi ale activităţii productive şi numeroaselor 
schimburi […] Încetul cu încetul, Moldova va deveni o ţară agricolă şi industrială”25. 

În cadrul acestei ramuri, un loc aparte îl ocupa fabricarea berii. Practicarea acestui 
meşteşug, - mai vechi decât în Ţara Românească – a fost posibilă, în primul rând, prin aportul 
însemnat al meşterilor străini. Doi dintre ei, Ion şi Franz, veniţi din Transilvania, deţineau o 
berărie către mijlocul secolului al XVIII-lea, în timpul domniei lui Grigore al II-lea Ghica, 
care potrivit unui act din 5 februarie 1741 îi scuteşte pe cei doi „care au venit acum şi sunt 
meşteri berari”26. În 6 septembrie 1793, o oarecare Tudora Mileroaia (de origine greacă, 
căsătorită cu neamţul Miller) cumpăra berăria înfiinţată de un alt străin, cetăţeanul german 
Herleţ – de meserie felcer – de la fratele acestuia, Cristian Cristofor. Femeia obţinea de la 
domn încuviinţarea de a fi singura din Iaşi care să poată fabrica bere, cu condiţia ca materia 
primă să o aducă de peste graniţă şi să dea mânăstirii Sfântu Spiridon 100 de lei şi bere cât va 
trebui pentru bolnavi27. O altă berărie exista la Roman, încă din 179828. Dreptul de a produce 
bere, dar condiţionat de anumite obligaţii, îl mai obţin Constantin Petradi, un grec, care 
trebuia să doneze 100 de lei anual la cutia milelor29 şi episcopul Gherasim care a întemeiat 
berăria bisericii şi pentru bolnavii de la spitalul Precistei. Acestuia din urmă i se impunea ca 
singură condiţie să ofere la spital berea „cu o păra mai gios, fiind pentru trebuinţa 
bolnavilor”30.  

Tot în cadrul industriei alimentare, documentele atestă existenţa la Iaşi a unei „fabrici” 
de ulei, în 1818 şi de paste făinoase, în 1811; la Galaţi de paste făinoase, în anii 1815-1816; la 
Vaslui, de postav în anii 1801-1803. De asemenea, în documente sunt semnalate mai multe 
proiecte privind înfiinţarea de manufacturi, dar nefinalizate, la Vaslui în anii 1799 şi 180331. 
Perioada regulamentară avea să ofere un context favorabil prin prevederile Regulamentului 
Organic care au avut darul de a sprijini înfiinţarea unor astfel de întreprinderi. Încurajaţi fiind 
de succesul dobândit de politica de investiţie în diferite ramuri industriale a străinilor, 
autorităţile i-au scutit de plata impozitului pe un anumit număr de ani. Aceleaşi privilegii au 
fost acordate şi pământenilor32, astfel că a fost creată o concurenţă pozitivă în scopul 
susţinerii progresului economic.  

Într-o perioadă de conflicte, şi anume pentru începutul de secol, există documente care 
vorbesc despre fabricarea silitrei33. Fabricarea silitrei în Moldova era diferită de cea din 
Rusia. Singura localitate unde se fabrica era satul Lăpuşna, aflat în acea perioadă în ţinutul 
Orheiului. Se extrăgeau de acolo – datele sunt valabile pentru anul 1806 – până la 12.000 oca 
silitră pe an, care se „desfăcea” la Constantinopol cu preţul de 58 parale ocaua. În acest scop, 
o sută de gospodari din acel sat erau scutiţi de orice dare şi aveau dreptul „să taie pădure” 
pentru a arde lemnul spre a extrage silitra34.   

Industria extractivă se limita la exploatarea sării şi petrolului. În privinţa cărbunelui, 
un strat abundent se găsea la Comăneşti. D. Aga Nicolae Ghica, proprietarul acestui teren, 
livra cărbune vapoarelor care soseau la Galaţi, dar acestea s-au orientat în aprovizionare către 
                                                 
25 Introducerea lui I. Veverca la N. Şuţu, op. cit, p. 79. 
26 N. Iorga, Studii şi documente, vol. VI, p.443, nr. 1675. 
27 Buletinul „Ion Neculce”, fasc. 5, 1925, p. 205. 
28 N. Iorga, Documente Callimachi, I, p. 484, nr. 176. 
29 Ibidem. 
30 Buletinul „Ion Neculce”, fasc. 5,. pp. 211-212. 
31 Documente privitoare la istoria economică a României. Oraşe şi târguri. 1776-1861, Moldova, Bucureşti, 
1960, pp. 214-217. 
32 Regulamentul Organic al Moldovei, ediţie integrală realizată de Dumitru Vitcu şi Gabriel Bădărău cu sprijinul 
lui Corneliu Istrati, Iaşi, Editura Junimea, 2004, pp. 192-193. 
33 Vezi lucrarea lui Radu Rosetti, Arhiva senatorilor din Chişinău şi ocupaţia rusească de la 1806-1812 în 
AARMSI, seria a II-a, tom XXXIII, Bucureşti, 1909, pp. 114-120. 
34 Ibidem, pp. 116-117. 
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alte surse. Acest combustibil, foarte căutat în fabrici, ar fi rămas fără întrebuinţare dacă o 
moară cu aburi, înfiinţată la Iaşi, n-ar fi ocazionat cererea sa. D. Ghica a încheiat un contract 
cu proprietarii morii, potrivit căruia s-a obligat să livreze un milion de ocale de cărbune de 
pământ cu 135 piaştri mia de ocale, transportate la Iaşi35  

O altă ramură, industria textilă era la fel de bine reprezentată, prin ţesături, pielărie, 
postavuri, stofe groase, batiste, broderie, etc. Un manuscris rus, prezentând o statistică pentru 
anul 1833, menţionează prezenţa în Moldova a 573 de fabrici, majoritatea aparţinând 
domeniului textil36. Mai degrabă avem de a face cu mici întreprinderi. Cât despre statutul de 
fabrici, lucrurile sunt cât se poate de evidente. Începuturile sunt stabilite târziu, către mijlocul 
secolului al XIX-lea, în 1841, atunci când Gheorghe Asachi, folosindu-se de instalaţiile aduse 
de la Viena şi Praga, înfiinţează o fabrică de hârtie37, eveniment care marchează ultima fază a 
evoluţiei sectorului industrial, maşinismul. 

Faptul că drumul a fost unul anevoios şi cu unele tentative nereuşite, o demonstrează şi 
boierul Neculai Canta. Acestuia îi aparţine, de fapt, prima încercare de face o fabrică de hârtie 
în Moldova. La 24 septembrie 1834 a obţinut din partea ocârmuirii dreptul de a deschide o 
astfel de fabrică cu un privilegiu de opt ani, timp în care era interzis a se aproba înfiinţarea 
unei alte fabrici38. Boierul avea să renunţe, răspunzând postelniciei, care-l somase să 
comunice data demarării proiectului, că nu se putea angaja „cu introducerea unei asemenea 
fabrici” până nu va avea siguranţa că va găsi materialul necesar în ţară, materia primă, pentru 
fabricarea hârtiei39. 

La scurt timp, documentele atestă înfiinţarea unei fabrici de fier, de către logofătul C. 
Conachi, ce a beneficiat şi de sprijinul domnitorului Mihail Sturdza, semn al conturării unei 
politici economice eficiente din partea statului. „Baia de fier” de la Negrişoara n-a funcţionat 
datorită dificultăţilor făcute de un alt boier, vistiernicul Alexandru Balş. Boierii se pare că au 
interpretat corect succesul unei asemenea afaceri, dar au privit-o ca o dispută personală în 
lupta pentru îmbogăţire, trecând prea repede peste impactul ce-l putea avea „industrializarea” 
asupra nivelului de dezvoltare a ţării40.  

Privilegiile acordate de Mihail Sturdza lui Gheorghe Asachi în 1842 şi C. Conachi în 
1844 se refereau la dezvoltarea „industriei naţionale”, şi sub influenţa lui N. Şuţu, prin 
prelucrarea directă a materiilor prime care predominau exportul. De altfel, Şuţu susţinea 
rentabilitatea fabricilor care prelucrau materii brute indigene, reimportate ca fabricate. 
Principatele traversau o perioadă a experimentelor în acest domeniu, fiind la începutul 
drumului pe „calea” industrializării41. Eforturile nu puteau fi materializate fără implicarea 
puterii centrale, tocmai de aceea Mihail Sturdza a acţionat în această direcţie. În 1835 domnul 
moldovean avea intenţia să înfiinţeze „fabrici şi băi pentru topirea şi lucrarea metalului” la 
Dorna, cu asentimentul „răzeşilor dorneni”, cărora le-a împrumutat 4.000 de galbeni pentru a 
achita prima rată din suma impusă pentru răscumpărarea moşiei lor de la Alexandru Balş42. 

Interpretarea datelor statistice este, însă, una subiectivă, fiind cu greu de stabilit care 
este nivelul de dezvoltare şi, implicit, apartenenţa cu certitudine a unor întreprinderi la 
categoria fabricilor. La Iaşi, spre exemplu, în perioada 1840-1860 au funcţionat în jur de 10 

                                                 
35 N. Şuţu, op.cit., p. 181. 
36 Al. Vianu, Un manuscris rus inedit despre Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în 
„Studii şi Cercetări de Bibliologie”, V, 1963, p. 295. 
37 Ibidem. 
38 Valerian Popovici, Începuturile industriei de hârtie în Moldova, în AŞUI, s. III, tom I, 1955, fasc. 1-2, p. 90. 
39 G. T. Kirileanu, Fabrica de fier a logofătului C. Conachi (1844), în „Revista istorică română”, 17, 1947, p. 
117. 
40 G. T. Kirileanu, Fabrica de fier a logofătului C. Conachi (1844), în „Revista istorică română”, 17, 1947, p. 
117. 
41 D. Ciurea, Civilizaţia în Moldova în perioada 1834-1849, în AIIAI, XIII, Iaşi, 1976, p. 37. 
42 Ibidem. 
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întreprinderi industriale, din care 6 aparţinând industriei alimentare, iar celelalte, producătoare 
de lumânări, cărămizi, pavele şi unelte agricole43, situaţie care încadrează capitala în tabloul 
prezentat mai sus. 

Alături de iniţiativa şi investiţiile străinilor, se va simţi la Iaşi şi implicarea 
autohtonilor. În perioada regulamentară, producţia mecanică de lumânări de sterină era 
reprezentată de către Theodor Ghica, unul dintre boierii moldoveni cei mai activi şi receptivi 
la nou. Preluând hrisovul de întemeiere a unei fabrici de lumânări de la Torenburg (obţinut de 
acesta în 1840), prin anii 1841-1842, Ghica a reuşit să pună fabrica în funcţiune, care la 
rându-i, avea să lase loc, către sfârşitul deceniului al VI-lea, unei noi fabrici de stearină, 
considerată cea mai mare întreprindere industrială din Moldova acelui timp44.  Fiind şi o etapă 
a transformărilor în plan edilitar, o societate compusă din Al. Sturza, Vasile Pogor, dr. Cihac 
şi Fred Bell, înfiinţa în 1843, lângă bariera Păcurari, o fabrică de cărămidă (maşinile erau 
aduse din Viena de către un oarecare Lambert)45 ; în anii 1843-1844, o „fabrică de pavele”, cu 
9 lucrători salariaţi, producea pavele pentru podirea uliţelor Iaşului cu ajutorul unei instalaţii 
mecanice, care era reprodusă într-o stampă a vremii46. 

Meşteşugarul, în mod special, ca de altfel şi negustorul avea să-şi pună amprenta 
asupra specificului socio-economic al oraşului moldovenesc în perioada regulamentară, atât 
din punct de vedere numeric, cât şi prin locul ocupat în sfera producţiei orăşeneşti. Rezultatul 
s-a materializat în definirea oraşului ca centru al producţiei meşteşugăreşti. 

În primele cinci oraşe ale Moldovei, ca însemnătate economică, familiile 
meşteşugarilor alcătuiau peste 30% din totalul familiilor. În Iaşi ei formau peste 32% din 
totalul familiilor, în Botoşani peste 33%, în Galaţi peste 27%, în Roman peste 31% şi în 
Bacău peste 26%. În cele 5 oraşe, numărul familiilor de negustori depăşea cu puţin pe cel al 
meşteşugarilor (aproximativ 8.360 familii meşteşugari faţă de 9.153 familii negustori)47. 
Încet, dar sigur, Moldova avea să se debaraseze de amprenta economiei rurale. 

În ton cu revitalizarea societăţii moldave, meşteşugarul, ca de altfel, şi negustorul s-au 
adaptat noilor cerinţe de piaţă, înlăturând orice barieră a tradiţionalismului. Pe acest fundal, 
meșteșugul avea să devină un mod de viaţă antrenând toate clasele şi categoriile sociale într-o 
perioadă în care s-au pus bazele structurilor moderne. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
43 Dezvoltarea economiei Moldovei între anii 1848 şi 1864 (Contribuţii), coord. Valerian Popovici, Bucureşti, 
Editura Academiei, 1963, pp. 208-256. 
44 Ibidem, pp. 240-243. 
45 Ibidem, pp. 245-246. 
46 Ibidem, p. 245. 
47 Gh. Platon, op. cit., anexaV. 
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Résumé 
 
 
Par rapport aux autres côtés du procès de développement – celui démographique et 

agrarien - les artisanats out connu un développement moins spectaculaire ; et tout ça, non 
parce que les nécessités internes ne l’auraient pas demandés, mais, parce que, pratiquement, 
les conditions naturelles qui pourraient permettre l’ascension ou manquaient, ou évoluaient 
lentement.    

Le déploiement général de la vie interne, le mouvement démographique, le nombre 
croissant d’artisans et de marchands, l’éloignement d’agriculture d’une forte partie de la 
population, l’accroître ment du marché interne, les nouvelles demandes du celui-ci, les 
contactes de plus en plus fortes avec l’extérieur  ont  sollicité de nouvelles besognes qui ne 
pourraient plus être réalisées aux moyens périmés.  
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BUCOVINA ÎN CONTEXTUL EVOLUȚIEI DEMOGRAFICE A 

ROMÂNIEI INTERBELICE 
 
 
 

Marea Unire a realizat un vis: România Mare. După secole de asuprire, românii aveau 
toţi, sau aproape toţi, un stat al lor. Bucuria împlinirii aspiraţiei naţionale era umbrită de criza 
ce cuprinsese întregul continent ca urmare a războiului mondial, a distrugerilor umane şi 
materiale provocate de acesta, a dezorganizării sistemului de schimburi economice. Deşi 
prezentul era presărat cu dificultăţi, viitorul părea plin de promisiuni. 

Războiul schimbase Europa, a cărei hartă politică era cu totul alta, cât şi România. În 
1912, Vechiul Regat avea o întindere de 130.177 km2

 cu o populaţie de 7.160.682 locuitori. 
După semnarea tratatelor de pace, în 1920, Regatul României Mari avea o întindere de 
295.049 km2

 cu o populaţie de 15.541.424 locuitori, fiind a zecea ţară europeană ca suprafaţă 
şi a 8-a ca populaţie1. 

Principalul recensământ interbelic, cel din 1930 oferea, după un deceniu, alte cifre. 
Numărul de locuitori crescuse la 18.057.028 din care 12.981.324 erau români, adică 71.9%. 
Minoritarii, în ordine descrescătoare, erau: 

- maghiari 1.425.507 – 7.9% 
- germani 745.421 – 4,1% 
- evrei 728.115 – 4.0% 
- ucraineni 582.115 – 3.2% 
- ruşi 409.150 – 2.3% 
- bulgari 366.384 – 2% 
- ţigani 262.501 – 1.5% 
- turci şi tătari 176.913 – 1% 
- găgăuzi 105.750 – 0.6% 
- cehi şi slovaci 51.842 – 0.3% 
- sârbi, croaţi şi sloveni 51.062 – 0.3% 
-  alţii (polonezi, greci, armeni, etc.) 170.944 – 0.6% 2. 

Suprafaţa totală a ţării reprezenta circa 3% din Europa iar populaţia 4,5% din totalul 
european. În Europa Centrală şi de Răsărit, România era, în aceste statistici, întrecută doar de 
Rusia sovietică ( din 1922 U.R.S.S.) şi de Polonia . 

Din totalul populaţiei, 81% aparţinea mediului rural. Din restul populaţiei circa 3 
milioane locuiau în capitalele judeţelor şi doar 759000 în celelalte comune urbane ( conform 
legii organizării administrative din 1925 ) . Academicianul Ion Simionescu considera că 
suntem mai rurali decât Polonia, care avea la sate 76,2% din populaţie, şi decât Ungaria 
(55,7% ) dar cam cât Bulgaria (tot 81% ) sau Iugoslavia ( 82,4%). 

Repartiţia pe provincii a populaţiei urbane sau rurale era următoarea:  
 - Vechiul Regat   23,6% urban   76,4% rural 
 - Transilvania cu Banat 17,3% urban   82,7% rural 
                                                 
1 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999, pp. 
297-298. 
2 Ibidem, p. 298. 
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 - Basarabia   12,8% urban   87,2% rural 
 - Bucovina   28,6% urban   73,4% rural 

Observăm că mica Bucovină era provincia cea mai urbanizată a ţării. Populaţia 
feminină, ca de obicei, o depăşea proporţional pe cea masculină care reprezenta 49% din 
populaţie. Copiii şi tinerii erau foarte numeroşi, în timp ce peste 90 de ani trăiau circa 10000 
de cetăţeni români.  

Populaţia activă depăşea 10 milioane de locuitori, majoritatea (78,2%) ocupându-se cu 
exploatarea solului. Aceştia reprezentau 90,4% dintre locuitorii mediului rural. În industrie 
erau angajaţi 7,2% , în comerţ 3,2% iar 4,6% erau funcţionari.  

Recensămintele următoare oferă cifre în creştere. În 1933 numărul de locuitori ajunge 
la 18.652.678, în 1935 ajunge la 19.087.770 , în 1937 la 19.535.398. Media creşterii 
populaţiei a fost de circa 230.000 / anual. Totuşi în primul deceniu interbelic populaţia 
crescuse cu circa 251.000 persoane anual. Prin comparaţie, în acelaşi deceniu sporul anual la 
vecini era următorul :  
 - Bulgaria  91.800 persoane/an 
 - Iugoslavia  191.400 persoane/an 
 - Polonia  534.700 persoane/an 
 - Ungaria   68.700 persoane/an 
 -Cehoslovacia  112.200 persoane/an 

Sporul cel mai mare al populaţiei aparţine Poloniei, care avea şi cea mai numeroasă 
populaţie, România aflându-se pe locul secund între aceste state.  

Sporul natural era în 1930 de 15,6/mia locuitori cu mult mai mare decât al altora. 
Franţa 1,1/mie, Ungaria 6,7/mie, Bulgaria 14,8 /mie, Cehoslovacia 6/mie, Iugoslavia 
13,6/mie. 

Şi în România se va remarca însă o scădere în anii următori : 
1931 12/mie 
1934 11,7/mie 
1935 9,6/mie 

Sporul natural ( diferenţa dintre născuţii vii şi decedaţi ) era în 1932 mai mare în 
Vechiul Regat – 17,6/mie decât în celelalte provincii : 
  Basarabia  15,8/mie 
  Bucovina  11,4/mie  
  Transilvania  8,2/mie 

De asemenea creşterea naturală a populaţiei era mai mare la sate decât la oraşe.  
Cifra naşterilor era cea mai ridicată din Europa, adică de 35/mie în 1930. Însă 

mortalitatea era şi ea foarte mare 22,7/mie, cea mai importantă fiind mortalitatea infantilă, 
peste 60% dintre morţi fiind copii sub 5 ani.  

Procentul naşterilor, defalcat pe provincii, este următorul : 
  Basarabia   40,3/mie 
  Vechiul Regat  40/mie 
  Bucovina  30,9/mie 
  Transilvania  27,9/mie 

Procentul mortalităţii oferea „un clasament” asemănător : 
  Moldova  22,7/mie cel mai mare 
  Bucovina  18,2/mie cel mai mic 

Sporul natural cel mai mare rămâne în Moldova. Principalele cauze ale mortalităţii 
infantile erau : 

- igiena precară 
- debilitatea congenitală 
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- slaba educaţie 
- subalimentaţia.  

Lipsa medicilor şi a moaşelor în special la ţară era şi ea un factor important. 
Academicianul Ion Simionescu identifica şi slăbiciunea fizică a mamelor, care munceau în 
gospodărie până la naştere, sifilisul, alcoolismul. La copiii deja născuţi, mortalitatea era 
generată deseori de diaree, debilitate, pneumonie, tuse convulsivă. Interesant este că aproape 
78% dintre copii morţi înainte de un an aparţineau familiilor în care mama era analfabetă. 
Totuşi ştiutorii de carte din ţara noastră reprezentau 55,7% în 1930 , majoritatea covârşitoare 
a tinerilor ştiind să scrie şi să citească. 

Altă problemă desprinsă din recensămintele epocii este cea a densităţii populaţiei. 
România avea 61 locuitori/km2 în 1930, comparativ cu Marea Britanie (187), Belgia (247), 
dar şi Spania (44) sau URSS (42). În centrul şi sud-estul continentului, situaţia era 
următoarea: Cehoslovacia 102 locuitori/km2, Ungaria (94), Polonia (85), Iugoslavia (53.6) şi 
Bulgaria (50). Dintre provinciile româneşti, Bucovina are cea mai mare densitate umană, 84 
locuitori/km2, urmată de Basarabia şi Vechiul Regat (66), Transilvania (53). Judeţele cele mai 
populate erau: Ilfov (195), Cernăuţi (125), Braşov (114), Hotin (107), Lăpuşna (103). 
Majoritatea (excepţie face Hotinul) aveau un centru urban puternic3. 

Din punct de vedere etnic, situaţia României antebelice era de omogenitate, astfel încât 
în Oltenia, românii formau 97.5% din populaţie. Pe lângă români se aflau un număr mic evrei, 
ţigani, armeni, etc. Dobrogea se distingea ca provincia cea mai diversă etnic, însă ea suferea 
de o îndelungată ocupaţie otomană (secolul XV-XIX). În România Mare, aşa cum am văzut, 
situaţia s-a schimbat. Noile provincii aduceau un mozaic etnic. Imperiile rus şi austro-ungar 
au fost interesate să colonizeze în provinciile româneşti stăpânite diverse populaţii, astfel încât 
să le poată domina mai uşor, agitând o etnie împotriva alteia. Anticul principiu latin ”Divide 
et impera!” se aplica la fel de bine şi epocii moderne. 

Între provinciile româneşti, Bucovina se distingea, având o situaţie aparte. Populaţia 
Bucovinei cunoaşte în perioada 1775-1918 o evoluţie clar ascendentă numeric, atât datorită 
natalităţii cât mai ales datorită colonizării. 

Istoricul Ion Nistor, bazându-se pe rapoartele generalului Spleny, susţine că în 
Bucovina locuiau în momentul anexării – 14.350 de familii adică 71.750 de persoane. Dintre 
aceştia 55.495 (77,34%) erau de origine română, 18.655 (16,54%) erau ucraineni (ruteni şi 
huţuli) şi 4.390 (6,12%) erau evrei ,armeni şi ţigani. Mult–discutatul raport între românii şi 
ucraineni aflaţi pe teritoriul dintre Nistru şi Prut, conform cercetărilor lui P. Ţugui, este de 
cca. 5.540 de români, faţă de 11.380 de ruteni. Deci în 1774 românii reprezentau 32,74% iar 
ucraineni 67,25% din populaţia celor două ocoale dintre Nistru şi Prut, ocolul Nistrului şi al 
Ceremuşului4. 

După anexare, populaţia Bucovinei va spori imediat după cum se poate observa în 
tabelul de mai jos: 

                                                 
3 I. Simionescu, Țara noastră, Editura Fundaţia pentru literatură şi artă Regele Carol al II-lea, Bucureşti, 1938, 
p. 252. 
 
4 P. Ţugui, Populaţia Bucovinei între anii1772-1774 în Academica revistă de ştiinţă, cultură şi artă, nr. 4, 
Bucureşti, 1992, p. 5.  
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Anul 
Populaţia 
Bucovinei Români 

Ucraineni 
 

Germani 
Polonezi 
Maghiari 

Armeni, etc 
1774 71.750 52.750 15.000 4.000 
1779 116.926 87.811 21.114 8.000 
1786 135.494 91.823 31.671 12.000 
1800 192.830 150.000 48.481 48.481 
1848 377.571 209.293 108.907 59.381 
1851 378.536 148.718 142.682 51.136 
1861 456.920 202.655 170.983 83.282 
1869 511.964 207.000 186.000 118.364 
1880 568.453 190.005 239.690 138.758 
1890 642.495 208.308 268.367 165.827 
1900 730.195 229.018 297.798 203.379 
1910 794.942 273.254 307.101 216.474 

 
Cifrele variază la diferiţi cercetători ai statisticilor vremii, dar nu cu mult. Pentru a 

ilustra, voi mai da un exemplu preluat de la I.E. Torouţiu ”Poporaţia şi clasele sociale din 
Bucovina”, Bucureşti, 1916, p. 33: 

 
Anul 

 
Români 

 
Ruteni 

 Evrei 
 

Ceilalţi 
străini 

Total 
 

1774 63.700 8.400 526 2.374 75.000 
1779 87.811 21.114  800 116.925 
1786 91.823 31.671  1.200 135.494 
1800 150.000   48.481 198.481 
1848 209.293 108.907 11.580 47.801 377.581 
1851 184.718 142.682  51.136 378.536 
1860 202.293 170.983  83.282 456.920 
1869 207.000 186.000 47.700 70.664 511.364 
1875 221.726 202.700 51.617 67.872 543.915 
1880 190.005 239.690  138.758 568.453 
1890 208.301 268.367  165.827 642.495 
1900 229.018 297.798 100.893 102.486 730.195 
1910 273.254 305.101 102.919 113.655 794.929 

 
Sporirea imediat după anexare a populaţiei Bucovinei s-a efectuat pe trei căi: prin 

aducerea de colonişti din tot cuprinsul Imperiului, prin stimularea imigraţiei din ţările vecine 
şi prin sporul natural. 

La aceasta se adaugă o imigrare ilegală, la început a românilor din Transilvania şi 
chiar din Moldova, copleşiţi în cursul secolului al XIX-lea de valurile de imigranţi ruteni din 
Galiţia. 
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Procesul colonizării este dirijat de Curtea din Viena ca o acţiune organizată sistematic. 
Bineînţeles prima etnie din care s-au recrutat coloniştii a fost cea germană. Germanii vin mai 
întâi din Banat, aşezându-se în jurul Cernăuţilor şi Sucevei, apoi din Franconia şi Suabia, mai 
târziu din Bavaria, Silezia şi de pe tot cuprinsul Imperiului. 

Ei se vor aşeza în satele din jurul oraşelor şi târgurilor, amestecându-se cu românii la 
Roşa, Jucica, Mitocul Dragomirnei, Arbore, Iţcani, Ilişeşti şi altele sau fondând aşezări proprii 
ca Buchen hain(Poiana Micului), Frendenhal (azi integrat la Vatra Moldoviţei) şi altele. 

În 1777 pe domeniul mănăstirii Dragomirna sunt aşezaţi colonişti ruşi numiţi 
filipoveni sau lipoveni, aparţinând sectei ortodoxe a rascolnicilor. Ei mai apar la Climăuţi şi la 
Fântâna Albă. 

Sunt încurajate de către autorităţile germane, colonizările cu slovaci care se vor aşeza 
la Solca, Cacica, Soloneţul Nou, Pleşul şi Poiana Micului. 

Ca un potop se revarsă în Bucovina rutenii din Galiţia la început spontan între 1766-
1775, apoi în cadrul unei politici bine chibzuite din partea autorităţilor, aşezându-se mai ales 
în nordul provinciei unde se mai aflau sate rutene şi erau mai  aproape de Galiţia de unde 
veniseră. Cauzele rutenizării unei importante părţi a Bucovinei pot fi împărţite în patru: 
economice, militare, religioase, politice. Din punct de vedere economic, Bucovina prezenta 
unele înlesniri, pe care şerbii nu le aveau în Galiţia .Spre exemplu numărul zilelor de clacă 
prestate în Bucovina era de 12 zile pe an, pe când în Galiţia numărul lor era de 80-100 zile. Ei 
primeau anumite facilităţi şi scutiri , chiar un lot gratuit sau la preţ mic din fondurile funciare 
ale mănăstirilor secularizate după anexare. Ca motive militare, putem invoca durata mare a 
serviciului militar austriac şi masivele recrutări efectuate în Galiţia, pe când în Bucovina 
populaţia a fost scutită de acest serviciu până în 18455. 

Alte motive ar fi fuga de propagandă a bisericii catolice, care exercita puternice 
presiuni asupra rutenilor ortodocşi, în Bucovina, unde exista o largă toleranţă religioasă. La 
toate acestea se adaugă politica habsburgică, care îi susţinea pe ruteni atât împotriva 
românilor, în eventualitatea că aceştia ar fi dorit, şi o doreau, să se unească cu Moldova, 
respectiv România, cât şi împotriva Rusiei care deţinea cea mai mare parte a teritoriilor 
ucrainene6. Aceeaşi politică “divide et impera”! 

Numărul polonezilor creşte de la 460 de persoane în 1774 la 14893 în 1910, ei 
migrând, în special, după împărţirile succesive ale statului lor. S-au aşezat în Storojineţ, 
Văşcăuţi pe Ceremuş, Suceava, Cacica etc7. 

În afara germanilor şi slavilor, în Bucovina se aflau vechi colonii de armeni, aşezaţi 
aici în cursul secolelor XV-XVI, care sporesc doar pe urma sporului natural fără vreun aflux 
extern important, deşi noile autorităţi le menţin vechile privilegii comerciale, şi evreii nou 
veniţi. Numărul evreilor creşte într-un ritm impresionant, ei venind din cuprinsul Imperiului 
austriac şi al celui rus. 

Încă din secolul al XVIII-lea se aşează în Bucovina, maghiari din Transilvania, 
majoritatea secui maghiarizaţi. Autorităţile austriece au încercat să populeze provincia pentru 
a-i valorifica bogăţiile. Colonişti maghiari s-au stabilit în Dorneşti, Ţibeni, Iacobeşti, 
Vornicenii Mari, Măneuţi etc8. Un interesant studiu al academicianului Radu Grigorovici 
demonstrează că evreii se vor aşeza în Bucovina venind chiar şi din România9. Datorită 
înclinaţiilor spre comerţ şi afaceri, evreii vor fi întâlniţi în oraşe, târguri, noduri de cale ferată, 

                                                 
5 Ştefan Purici, Colonizări şi imigrări, în “Analele Bucovinei”, an II, nr. 2, 1995, p. 365.  
6 Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, Editura Academiei Române, 1993, p. 158. 
7 Daniel Hrenciuc, Un destin pentru istorie: polonezii din Bucovina (1774-2008), Editura Princeps Edit, Iaşi, 
2008, pp. 132-133. 
8 Daniel Hrenciuc, Maghiarii în Bucovina (1774-1941), Editura Princeps Edit, Iaşi, 2006, pp. 23-25. 
9 Radu Grigorovici, Studiu critic al recensământului austriac din 1880, în “Analele Bucovinei”, an II, nr. 2, 1995, 
p. 340.. 
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în aproape toate localităţile provinciei, mai ales de la sfârşitul secolului al XIX- lea, 
posibilităţile de câştig fiind aici mai mari. 

În ceea ce-i priveşte pe români, ei migrează masiv dinspre Transilvania şi Moldova, 
dar în funcţie de condiţiile socio-economice şi înapoi, mai ales spre Moldova, însă în măsură 
mai mică. Astfel fiscalitatea apăsătoare din Moldova fanariotă va determina o migrare masivă 
a moldovenilor, cu tot avutul lor mobil, spre Bucovina unde sunt bine primiţi de autorităţi, 
care nu cheltuie nimic cu această colonizare, pe când românii bucovineni fug în Moldova, în 
primii ani după anexare, datorită neîncrederii în noii stăpânitori, iar mai apoi ori de câte ori se 
înăspresc condiţiile de viaţă. 

Această înrăutăţire a condiţiilor cuprinde sporirea îndatoririlor faţă de proprietar, 
călcarea obiceiului pământului, creşterea concurenţei braţelor de muncă datorită colonizării, 
favorizarea coloniştilor străini, asprimea noii stăpâniri, şi se manifestă ca motive de emigraţie, 
în special la sfârşitul secolului al XVIII – lea şi începutul celui următor10. 

Din Transilvania se aşează în peste 72 de localităţi, atât românii, cât şi secuii, care fug 
de opresiunile politice, economice, religioase etc. 

Românii se menţin ca populaţia cea mai numeroasă a provinciei până la 1875, când 
conform recensământului făcut după limba maternă (Muttersprache), ei sunt în număr de 
221.726, iar ruteni – 202.700, dintr-un total de 543.915 de locuitori. Aplicarea începând cu 
1880 a legii Taafe, conform căreia recensământul se face după limba vorbită (Mugansprache) 
are drept consecinţă scăderea numărului de români înregistraţi ca atare şi creşterea numerică a 
rutenilor. Astfel, în 1880 din totalul de 568.453, românii sunt doar 190.005, scăzând în cinci 
ani cu 17.000 , iar rutenii ajung la 239.690 de persoane, mai mult cu 53.690 faţă de 1875. La 
ultimul recensământ efectuat de austrieci în 1910 românii sunt în număr de 273.254, rutenii 
305.101, la un total de 794.94211. 

Se va observa mai departe care sunt rezultatele recensămintelor efectuate de români, 
după 1918 şi diferenţa recensămintelor româneşti şi cele austriece. Aceste recensăminte arată 
ca o cursa contra cronometru, istorică, în care românii şi ucrainenii se depăşesc unii pe alţii, în 
funcţie de bunăvoinţa arbitrului. Cert este că studiile româneşti în domeniu demonstrează 
preponderenţa elementului românesc, recunoscându-se că în teritoriile dintre Nistru şi Prut, 
ucrainenii deţin majoritatea. 

Dacă în ceea ce priveşte populaţia, politica austriacă tinde să diminueze proporţia 
românilor, şi în celelalte domenii (politic, religios, administrativ, economic) se încearcă 
deznaţionalizarea. Statistica austro-ungară arată compoziţia etnică a imperiului în 1910: 

germani 12 milioane - 23% 
maghiari 10 milioane – 19% 
români 3 milioane – 6% 
slavi 23.5 milioane – 45% 
alţii 2.5 milioane – 5% 
În acelaşi timp populaţia Austriei constituţionale, în acelaşi an era împărţită etnic 

astfel: 
germani  - 35% 
cehi – 23% 
polonezi – 17% 
ruteni – 12% 
Sloveni – 4% 
sârbo-croaţi 2.8% 
italieni – 2.75% 

                                                 
10Olga Ştefanovici, Consideraţii asupra situaţiei demografice în Bucovina, în “Anuarul Muzeului Judeţean 
Suceava”, vol. XX, Suceava, 1993. 
11Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Editura Humanitas, București, 1991, p. 312. 
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români – 0.98% 
Desigur e vorba în special despre românii bucovineni al căror număr era de 275.000 de 

persoane. Statisticile imperiale însă erau tendenţioase, aşa cum remarcă istoricul britanic A. J. 
P. Taylor. Acesta remarcă recensământul care lua în considerare ”limba folosită în mod 
uzual”, argument folosit împotriva minorităţilor şi dă ca exemplu înregistrarea 
corespondentului ziarului britanic ”The Times” din Viena înregistrat ca german, pentru că 
aceasta era limba pe care o folosea la cumpărături. Tot el remarcă inconsecvenţa 
recensămintelor: sate întregi de slovaci dispăreau la un recensământ pentru a reapărea la 
următorul12. 

Dacă în 1910, la recensământul efectuat de autorităţile austriece sunt înregistrate în 
Bucovina 794.929 de persoane, după Marele Război, recensământul românesc înregistrează o 
scădere la 735.000 de persoane, cu 7.55% mai puţin. În urma sporului natural şi a deplasării 
populaţiei, numărul de locuitori creşte ajungând în 1930 la 853.524, adică 118.524 locuitori în 
plus faţă de primul recensământ postbelic, în procente e vorba de o creştere de 14%13. 

Populaţia activă a Bucovinei cuprinde 59,2% din totalul populaţiei, depăşind media pe 
ţară, fiind mai mare în mediul rural comparativ cu mediul urban. Proporţia populaţiei active 
pe clase de profesiuni este următoarea: 75,6% sunt angajaţi în exploatarea solului; 7,5% în 
industrie; 4% în comerţ-credit, 1% în transport; 5,2% în instituţii publice. Cu excepţia 
procentelor care vizează pe cei angajaţi în agricultură şi în transporturi, celelalte procente sunt 
superioare mediei pe ţară14. 

Bucovina cunoaşte o împărţire administrativă în 5 judeţe, divizate la rândurile lor în 
16 plăşi, cuprinzând în total 15 oraşe şi 341 de sate. Numărul mediu al locuitorilor oraşelor 
provinciei este de 15.128, mai mic comparativ cu media pe ţară de 21.117. Numărul mediu al 
locuitorilor unui sat este de 1838, dublu faţă de media naţională. 

Numărul locuitorilor care revin pentru o gospodărie, clădire sau întreprindere în 1930, 
este15: 

 Pentru o clădire Pt. o gospodărie Pt. o întreprindere 
 Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

România 6,5 4,5 4,2 4,4 30,1 99,0 
Bucovina 6,4 4,2 4,1 4,2 26,5 84,3 

 
Repartiţia gospodăriilor, clădirilor, întreprinderilor este următoarea16: 

 
Gospodării 

Clădiri Întreprinderi 

 Urban Rural Urban Rural Urban Rural 
România 862.974 3.280.361 560.558 3.232.434 120.627 145.602 
Bucovina 54.851 150.908 35.708 149.057 8.570 7.429 

 
Fosta capitală a Bucovinei, Cernăuţiul deţine 24,3% din totalul întreprinderilor 

provinciei adică  un număr de 3.891, la o populaţie de 1.111.477 de locuitori. Oraşul se 
clasează al treilea ca mărime după Bucureşti şi Chişinău, la mică distanţă de cel de-al doilea. 

                                                 
12 A.J.P. Taylor, Monarhia habsburgică, 1809-1918, Editura All, Bucureşti, 2000, pp. 224-225. 
13 Enciclopedia României, vol. I, București, 1938, p. 136. 
14 Op. cit. , vol. III, p. 50. 
15 Op. Cit., vol. I, p. 135. 
16 Op. Cit., vol. I, p.13. 
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În Cernăuţi locuiesc doar 45,1% autohtoni, în timp ce la nivelul Bucovinei procentul acestora 
este de 78,5%. 

Ştiutorii de carte sunt în Bucovina în proporţie de 65,7% cu mult peste media 
naţională de 55,7% reprezentând 72,2% din populaţia masculină şi 59,7% din cea feminină. 
Recensământul austriac din 1910 înregistrase 45,2% ştiutori de carte. Diferenţa de 20,5% 
acoperită într-o scurtă perioadă, dovedeşte interesul statului român pentru educaţia populaţiei 
provinciei17. 

Din punct de vedere etnic, situaţia celor 5 judeţe bucovinene, conform recensământului 
din 1930 era următoarea18: 

 
 

Ju- 
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E- 
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Cer
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78589 610 19586 315 3295 136380 92 38 51247 35 112 15895 

Sto
-ro-
ji-
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57595 62 8990 165 1582 77382 8 9 15322 3 287 8489 

Ră-
dă-
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89002 1029
1 

17857 86 1426 13916 8 1 11508 8 352 16323 

Su-
cea-
va 

96401 813 9991 57 1163 2090 24 6 6677 - 606 3499 
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m-
pu-
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58104 105 19109 48 482 6362 1 9 7738 3 807 2048 

Bu-
co-
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na 

37969
1 

1188
1 

75533 671 7948 263130 133 63 92492 49 2164 46254 

% 41,01 1,4 8,8 - O,9 27,7 - - 10,81 - O,3 5,4 

 
Şi în Bucovina, ca în întreaga Românie, minorităţile s-au bucurat de drepturi şi 

libertăţi garantate de constituţie şi legile organice. România, aşa cum am arătat în capitolul 
anterior, semnase Tratatul Minorităţilor la Conferinţa de Pace de la Paris, alături de alte ţări. 

                                                 
17 Op. cit. , vol I, p. 144. 
18 Ion Nistor, op.cit., p. 416. 
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Integrarea minorităţilor naţionale a fost un proces complex, autorităţile fiind 
preocupate să creeze condiţii pentru deplina egalitate între cetăţenii români, indiferent de 
naţionalitate sau confesiune. Legile adoptate – legea electorală, Constituţia din 1923, legea 
administrativă, legile ce priveau învăţământul şi cultele, economia, etc – aveau la bază 
nediscriminarea pe criterii etnice.  

Repartizarea pământurilor agricole, conform reformei agrare adoptată în 1921, atât la 
particulari cât şi la instituţii sau comunităţi religioase s-a făcut fără deosebire de limbă sau 
confesiune. Au fost împroprietăriţi în Bucovina: 

români – 39.535 ha 
ruteni – 14.841 ha 
germani – 5022 ha 
poloni – 1446 ha 
unguri – 872 ha 
evrei – 303 ha 
alţii – 1560 ha 
În total, au fost 63.684 ha19. 
Edificarea noului stat şi integrarea minorităţilor naţionale nu puteau fi incompatibile. 

Au existat, desigur şi aspecte pozitive, dar şi probleme sau tensiuni. Timpul istoric a trecut 
peste ele.  

Din perspectiva actuală, consider că efectele pozitive ale formării României Mari au 
fost mai numeroase. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Filaret Doboş, Viaţa agricolă în Bucovina, în Zece ani de la Unire, coordonator I. Nistor, Cernăuţi, 1938, p. 
163. 
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Summary 
 

This article , based on a specialty bibliography, presents and analyzes a few aspects of 
demographyc history of Bucovina as part of a Roumanian state between The World Wars.  

The article try to create a vision about the demographyc evolution of different ethnical 
groups from Bucovina region. 

This paper presents demographyc statistics and graphs taken from the archive of 
Bucovina and other specialty books.  
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NICOLAE IONESCU – ACTIVITATEA PARLAMENTARĂ 

 
 
 

 Activitatea lui Nicolae Ionescu, om politic, parlamentar, profesor universitar şi 
doctrinar, este puţin cunoscută, personalitatea sa fiind una destul de controversată. 
 În redactarea temei despre activitatea parlamentară a lui Nicolae Ionescu ne-am 
confruntat cu inexistenţa unei lucrări destinate vieţii acestui reprezentant al vieţii politice şi 
culturale româneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Neajunsul a fost completat de 
existenţa unui material bibliografic sărac referitor la diversele aspecte ale problemelor 
abordate. Informaţii extrem de valoroase despre subiectul tratat au putut fi găsite în arhivele 
româneşti, mai precis la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale din Iaşi. Materialul 
bibliografic obţinut în urma studierii arhivei Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, fondurile 
“Rectorat” şi „Facultatea de Litere”, a putut fi coroborat cu alte informaţii din diverse surse, 
contribuind astfel la conturarea activităţii parlamentare a lui Nicolae Ionescu. Informaţiile 
extrase în urma studierii unor periodice, precum „Curierul de Iassi”1, „Binele Public”2 şi 
„Tribuna română”3, au fost extrem de diverse şi utile, întrucât au permis creionarea imaginii 
pe care o avea Nicolae Ionescu în cadrul societăţii româneşti, modul cum era acesta perceput 
în diverse medii sociale, dar şi unele aspecte din viaţa profesorului ieşean. Aceste surse, 
extrem de importante pentru demersul nostru ştiinţific, au fost completate cu informaţii 
obţinute din alte lucrări de specialitate ale unor autori care au analizat sistemul politic 
românesc în perioada secolului al XIX-lea, printre care îi amintim pe cei care au realizat 
reuşite analize asupra spectrului politic, cum ar fi: Apostol Stan4, Anastasie Iordache5, Mihai 
Sorin Rădulescu6, Sorin Radu7 şi Vasile V. Russu8.   
 Nicolae Ionescu a fost un parlamentar tipic pentru legislativul României din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea. Provenit din Moldova, caracterizat prin ambiţii politice de 
afirmare şi dominaţie, dar şi prin apartenenţa la o grupare politică minoritară, Nicolae 
Ionescu s-a încadrat în categoria parlamentarilor moldoveni care s-au făcut auziţi în 
Parlamentul de la Bucureşti, dar care nu au reuşit să influenţeze decisiv dezbaterile pe marile 
proiecte legislative între anii 1866-1891.  
 Nicolae Ionescu a avut mai multe mandate în ambele Camere ale Parlamentului, 
prezenţa sa predominând însă în Adunarea Deputaţilor. Primul său mandat a fost obţinut în 
urma alegerilor din 1866, când a fost ales deputat, la 19 aprilie, la Târgu, Fălciu, Bacău şi 
Dorohoi9. Ulterior, a fost ales deputat de Roman, conform Monitorului nr. 250 din 15/27 
noiembrie 1866, fără a fi însă indicat şi colegiul10. Doi ani mai târziu a obţinut şi primul 

                                                 
1 ,,Curierul de Iassi”, 1876-1877.  
2 „Binele public”, 1880. 
3 „Tribuna română”, 1866. 
4 Apostol, Stan, Grupări şi curente politice în România între unire şi independenţă (1859-1877), Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979.  
5 Anastasie, Iordache, Goleştii. Locul şi rolul lor în istoria României, Editura Știinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1979.  
6 Mihai Sorin, Rădulescu, Elita liberală românească (1866-1900), Editura ALL, Bucureşti, 1998.  
7 Sorin, Radu, Modernizarea sistemului electoral din România (1866-1937), Institutul European, Iaşi, 2005.  
8 Vasile V. Russu, Viaţa politică în România (1866-1871) vol. II De la liberalismul radical la conservatorismul 
autoritar, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2001.  
9 Istoricul Mihai Sorin Rădulescu îl trece pentru primele două judeţe cu N. Ionescu iar la Dorohoi cu Profesorul 
Nicolae Ionescu, după Monitorul Oficial, nr. 87 din 21 aprilie/3 mai 1866, respectiv pentru Cahul, nr. 88 din 22 
aprilie/4 mai 1866; Mihai Sorin Rădulescu, Op. cit., pp.162-163.  
10 Pentru aceste mandate nu este indicat însă şi Colegiul în care a candidat şi câştigat, Ibidem, p.168. 
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mandat de senator, în urma alegerilor din 9 iulie 1868, în Colegiul II Roman, conform 
Monitorului nr. 156 din 10/22 iulie11. La alegerile din august 1869 a obţinut al doilea mandat 
de senator, în Colegiul II Roman şi Colegiul II Iaşi, conform Monitorului Oficial nr. 172 din 
8/20 august12. A revenit pe băncile Adunării Deputaţilor, în urma alegerilor din mai 1870, în 
Colegiul III Fălciu13, şi, apoi, în urma alegerilor din 26 ianuarie 1871, în Colegiul III 
Roman14. În alegerile din 1876 a câştigat un nou mandat de senator în Colegiul Universal 
Iaşi, la data de 31 martie 1876, pentru ca, în iunie acelaşi an, să câştige un loc de deputat în 
Colegiul III Roman, conform Monitorului Oficial nr. 126 din 9/21 iunie 187615. Alături de 
M.C. Epureanu, Gh. Chiţu sau Gh. Verenescu, a renunţat la mandatul de senator, optând 
pentru cel de deputat. În acest mandat a fost ales vice-preşedinte al Camerei Deputaţilor, la 
25 iunie 187616, iar în perioada 24 iulie 1876 – 24 martie 1877 a deţinut portofoliul de 
Ministru de Externe în cabinetul liberal condus de I.C. Brătianu. Anul următor, din Colegiul 
Universal Iaşi a ajuns în Senat în urma scrutinului din aprilie17. Au urmat noi mandate în 
Camera Deputaţilor în urma succeselor electorale obţinute în alegerile din 1879 şi 1883 în 
Colegiul III Roman18, în alegerile din 1884, în Colegiul II Roman19 şi, pentru ultima oară, în 
alegerile din 1888, în Colegiul II Iaşi20. Pe perioada mandatelor sale a locuit la Hotelul 
Bulevard din Capitală21.  

Din statistica propusă se poate concluziona că Nicolae Ionescu a avut un număr de 
nouă mandate de deputat şi patru de senator, mandate diferite ca durată, în intervalul dintre 
1866 şi 1891, totalizând astfel un sfert de veac, cu scurte pauze, în diverse legislaturi. Ca 
deputat a activat 17 ani, cu mandate de doar un an, cum a fost cel din 1883-1884, dar şi 
mandate de patru ani, cum au fost cele din 1871-1875 şi 1879-1883, iar ca senator a activat 4 
ani.  

Fiind o figură cunoscută în Moldova, Nicolae Ionescu a candidat  numai în colegiile 
electorale din această provincie, în special în colegiile Roman şi Iaşi. Astfel, principalul său 
fief electoral a fost la Roman, locul său de origine, unde a candidat şi a obţinut două mandate 
de senator, în 1868 şi 1869, în Colegiul II, dar şi cinci mandate de deputat, în 1866, 1876, 
1879, 1883 şi 1884, în Colegiile II şi III. Al doilea său fief electoral a fost capitala Moldovei, 
unde a candidat şi a obţinut trei mandate de senator, în 1876 (la care a renunţat pentru 
Camera Deputaţilor) şi 1877, în Colegiul Universal, şi, în 1869, în Colegiul II şi un mandat 
de deputat, în 1888, în Colegiul II. Singurele excepţii au fost în 1866, la primul său mandat 
de deputat, când a candidat în mai multe localităţi (Fălciu, Bacău, Dorohoi), şi în 1870 când a 
candidat şi a fost ales deputat în Colegiul III Fălciu. 

Nicolae Ionescu a fost reprezentatul cel mai de seamă al unei grupări politice din 
Moldova recunoscută ca „Fracţiunea liberală/liberă şi independentă din Moldova”. În şedinţa 
din 16 ianuarie 1867, când se dezbătea împrumutul Offenheim, Nicolae Ionescu a declarat că 
el, „reprezentantul unei fracţiuni liberale, de orice spirit de partid şi prin urmare indiferent de 
chestia ministerială”, nu poate vota împrumutul. Deşi a fost luat peste picior de către colegii 
săi din Parlament pe seama termenului „Fracţiune”, acesta a devenit consacrat şi a intrat în 

                                                 
11 Ibidem, p.177.  
12 Ibidem, p.182. 
13 Ibidem, p.185. 
14 Ibidem, p.191. 
15 Ibidem, p.197-199.  
16 ***Istoria Parlamentului şi a vieţii parlamentare din România pînă la 1918, Bucureşti, Editura Academiei, 
1983, p.229.  
17 Mihai Sorin Rădulescu, op. cit., p.202.  
18 Ibidem, p.204, 209.  
19 Ibidem, p.213.  
20 Ibidem, p.219.  
21 Ibidem, p.123.  
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uzul dezbaterilor politice22. De asemenea, Nicolae Ionescu se autocaracteriza drept „membru 
al opoziţiunii constante şi fidele din fidela opoziţiune a tronului”23. Activitatea sa 
parlamentară trădează ambiţii mai mari. Atât aliaţii săi, cât mai ales adversarii, erau convinşi 
că „N. Ionescu nu poate să vrea altceva decât a-şi atrage majoritatea cu care apoi să răstoarne 
pe acest minister, care nu este bun şi să vină dumnealui”. Afirmaţia îi aparţinea lui Alexandru 
Sihleanu şi se referea la guvernul lui Ion Ghica de la 1869, când “Fracţiunea liberă şi 
independentă” nu reprezenta o forţă prea mare în Parlamentul României24. Pe parcursul 
întregii sale activităţi parlamentare însă, Nicolae Ionescu a fost mai mereu în prim planul 
celor care au criticat diversele guvernări, fie ele conservatoare, fie liberale.    

Activitatea parlamentară a lui Nicolae Ionescu a debutat chiar în anul instaurării 
principelui Carol pe tronul României şi adoptării Constituţiei, 1866. Astfel, un prim motiv de 
dezbatere la 1866 în Adunarea Legislativă l-a prilejuit proiectul de Constituţie. Nicolae 
Ionescu era de părere că modelul constituţional francez în privinţa respectării libertăţilor şi 
drepturilor omului trebuia avut în vedere. De asemenea, el a propus şi experienţa 
constituţională britanică, etichetându-i pe englezi drept: „magiştrii noştri în regim 
constituţional”25, opinând că libertăţile fundamentale, ca libertatea de opinie, libertatea 
presei, dreptul la reuniune, dreptul la consultare, ca şi egalitatea în faţa legii, erau drepturi 
inalienabile şi imprescriptibile. Cu toate acestea, universitarul ieşean s-a găsit în tabăra 
minoritarilor faţă de tabăra celor care aveau o serie de amendamente referitoare la acordarea 
largă a libertăţilor26.  

Deşi a fost foarte activ în „gravitatea discuţiilor acestei opere mari”, asupra 
proiectului de Constituţie, pe care o considera „pactul fundamental al societăţii noaste”27,  
Nicolae Ionescu a criticat, pe alocuri, Constituţia de la 1866, pe care o considera „prea largă 
pentru talia strâmtă a naţiunii române”. El a condamnat instituţiile statului, garantate de textul 
fundamental, declarând că vor face din oamenii politici „o turmă care să se conducă după 
interesele momentului, iar nu după convicţiunile politice”. Despre Titlul I al Constituţiei, 
asupra religiei statului, cu care a fost de acord, liderul fracţioniştilor spunea că „instituţiile 
primordiale ale statului nostru au fost aşa de strâns legate cu cele religioase, încât baza 
drepturilor politice în această ţară era însăşi religia”28. 

Liderul fracţiunii liberale ieşene s-a făcut remarcat şi în dezbaterile privitoare la art. 7 
din Constituţie. Susţinut de radicalii munteni, în numele burgheziei naţionale, el a respins 
împământenirea evreilor pe raţionamente religioase şi a făcut puternice presiuni împotriva 
acordării cetăţeniei. Antisemitismul Fracţiunii era vehement apărat de liderul acesteia în 
dezbaterile asupra textului constituţional. El afirma, în Adunarea Deputaţilor, că „libertăţile, 
domnilor, le putem împrumuta, precum împrumutăm ideile, precum am împrumutat religia 
[…] dar ceea ce nu putem împrumuta este Patria”. Când, în martie 1867, I.C. Brătianu a 
încercat introducerea unei legi care împiedica stabilirea „vagabonzilor evrei” în Moldova, 
poziţia intransigentă a lui Nicolae Ionescu a redevenit evidentă. Intervenţia sa nu era 
„artificială şi nici diversionistă”, ci se datora fluxului masiv de evrei nou veniţi, mulţi foarte 
săraci şi care reprezentau o povară socială pentru sarcinile autorităţilor. El a criticat aspru pe 
Ion C. Brătianu în Senat, la interpelarea Cabinetului Nicolae Golescu, argumentând, prin 

                                                 
22 A.D. Xenopol, Istoria partidelor politice, vol. I, p.793.  
23 V. Russu, D. Vitcu, Frământări politice interne în vremea guvernării D. Ghica – M. Kogălniceanu (1868-
1870), în „Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A.D.Xenopol”, Iaşi, VII, 1970, p.156.  
24 Ibidem, p.157.  
25 Apostol Stan, Putere politică şi democraţie în România 1859-1918, Editura Albatros, Bucureşti, 1995, p.42.  
26 Ibidem, pp.44-45.  
27 Silvia Marton, De la stat la naţiune: 1866-1867, în „Studia Politica. Romanian Political Science Review”, 
Bucureşti, vol. II, nr.2, 2002, p.384.  
28 Ibidem, p.386. 
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pericolul „invaziei evreieşti”, poziţia “Fracţiunii liberale şi independente” în problema 
evreiască29. Nicolae Ionescu a propus înfiinţarea la Iaşi a unui birou pentru paşapoarte, care 
se impuneau, în viziunea fracţionistului ieşean, pentru a ţine evidenţa „vagabondajului”. Prin 
„vagabonzi” se înţelegea „toată sărăcimea din Galiţia şi Podolia”, mai exact evreii care 
veneau în ţară din Austro-Ungaria şi din Rusia în speranţa găsirii unor condiţii de viaţa mai 
bune30.  

Din punct de vedere al formei de guvernare şi de organizare statală, Nicolae Ionescu 
era adeptul ideilor republicane. Conform propriilor declaraţii, ideile republicane ale 
fracţioniştilor de la Iaşi nu urmăreau obţinerea puterii, ci „dezvoltarea opiniei publice”31. 
Discursurile sale republicane se individualizau de cele ale liberalilor epocii. El declara în 
Parlament, la 1876, că republica era forma „cea mai liberală, cea mai democratică, cea mai 
perfectă”32. Cu toate acestea, doar pasager, în unele momente sensibile ale evoluţiei scenei 
politice internaţionale, Nicolae Ionescu s-a manifestat vehement împotriva lui Carol I. Prin 
reprezentanţii săi în Parlament, Fracţiunea a făcut notă discordantă faţă de rezultatul 
referendumului prin care s-a hotărât instaurarea prinţului Carol de Hohenzollern-Sigmaringen 
pe tronul României, din cei 115 deputaţi care au fost prezenţi la vot, doar 6 au votat împotriva 
omologării plebiscitului din aprilie 1866, aceştia fiind chiar fracţioniştii N. Ionescu, T. 
Latescu, I. Negură, N. Iamandi, I. Leca şi D. Tacu33, care doreau menţinerea Unirii, dar cu 
„domnitor pământean”34, iar liderul fracţioniştilor, Nicolae Ionescu, declara că „ţara noastră 
n-a fost glorioasă decât sub principi pământeni” şi că „întotdeauna a respins pe principii 
străini sau pe cei impuşi din străinătate”35. Ulterior, în ianuarie 1871, el s-a pronunţat pentru 
îndepărtarea principelui Carol de pe tronul României36 şi în aceeaşi perioadă parlamentarul 
ieşean l-a apărat de la tribuna parlamentară pe Alexandru Candiono-Popescu aflat în arest 
pentru tulburările republicane de la 1870. După 1878, Nicolae Ionescu şi-a atenuat opoziţia 
faţă de Carol I, renunţând la ideile republicane şi devenind unul dintre susţinătorii proclamării 
României ca Regat, la 1881. În şedinţa solemnă din 14/26 martie 1881, el a declarat în 
Camera Deputaţilor că: „pentru noi, numele de rege, numele de regat, pe care-l aplicăm 
suveranităţii noastre, nu este astăzi decât afirmarea mai mult că a intrat în familia statelor 
europene”37.  

Un deceniu mai târziu, tot la tribuna parlamentară, Nicolae Ionescu a fost unul dintre 
cei 11 deputaţi opozanţi faţă de Legea Domeniilor Coroanei, prin care aceasta intra în posesia 
a 12 domenii, care cuprindeau circa 100.000 de ha38. Alături de senatorul V. Maniu şi 
deputatul P. Cernătescu, parlamentarul ieşean declara că proiectul legii pentru înfiinţarea 
Domeniilor Coroanei era neconstituţional. Cu toate acestea proiectul a trecut la Cameră, pe 5 
iunie 1884, având doar 16 voturi împotrivă39. Câţiva ani mai târziu, liberalul fracţionist a 
făcut parte dintre parlamentarii care i-au apărat pe profesorii Gh. Mârzescu şi Miltiade Tzoni, 
acuzaţi de calomnie la persoana regelui40.   

                                                 
29 Dumitru Vitcu, Dumitru Ivănescu, Cătălin Turliuc, Modernizare şi construcţie naţională în România. Rolul 
factorului alogen, 1832-1918, Junimea, Iaşi, 2002, p. 292. 
30 Vasile V. Russu, Viaţa politică…, p.22.  
31 Apostol Stan, Grupări …p.180. 
32 Ibidem, p.296.  
33 A.D. Xenopol, op .cit., pp.509-601.  
34 ***Istoria Parlamentului…, 1983, p.152.  
35 Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul celor patru regi (1866-1947), volumul I, Carol I, Editura 
Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p.33.  
36 Apostol Stan, Grupări…, p.293.  
37 Ioan Scurtu, op. cit., p.120.  
38 Carol I al României, Jurnal, vol. I, 1881-1887, ediţie de Vasile Docea, Editura Polirom, Iaşi, 2007, p. 305.  
39 Ioan Scurtu, op. cit., p.127.  
40 Ibidem, p.138.  
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Concepţiile lui Nicolae Ionescu privind sistemul electoral au fost influenţate de ideile 
sale despre rolul ţărănimii în statul român. Astfel, fracţioniştii au promovat şi susţinut un 
sistem electoral cu două colegii, unul orăşenesc şi unul rural, ceea ce echivala cu dizolvarea 
electoratului Partidului Conservator în marea masă a alegătorilor41. De asemenea, Nicolae 
Ionescu a susţinut un legislativ unicameral, considerând că Senatul ar îngreuna şi birocratiza 
activitatea legislativă, iar necesitatea urgentării lucrărilor Parlamentului impunea respingerea 
Senatului. În acest sens, fracţioniştii au respins raportul privind un legislativ bicameral, 
prezentat de către conservatorul A. Pascal la 16 iunie 1866. Nicolae Ionescu făcea o originală 
comparaţie între cele două Camere ale Parlamentului şi cele două orientări politice majore, 
liberală şi conservatoare, considerând că dezbinarea dintre cele două camere ale unui 
legislativ va fi similară cu dezbinarea dintre  liberali şi conservatori. El vedea în Camera 
Deputaţilor „cuibul progresului”, iar în Senat „cetăţuia tare a conservatorismului”42. Deşi cu 
alte ocazii a invocat sistemul britanic, el s-a opus din răsputeri constituirii Senatului, 
considerând că acesta era impopular deoarece ar deveni un for conservator şi un impediment 
pe calea reformării societăţii româneşti şi că această cameră era lipsită de bază istorică şi 
politică în România, sorgintea lui neputând fi decât: „Adunarea veliţilor boieri şi Senatul lui 
Cuza”43. Nicolae Ionescu nu a găsit sprijin în rândurile liberalilor pentru un legislativ 
unicameral, Al. G. Golescu-Negru atacând punctul de vedere al fracţioniştilor, câştig de 
cauză având propunerea bicameralismului44. Membrii fracţiunii vorbeau deseori între ei de 
faptul că „roşii nu sunt sinceri”, iar Al. Gheorghiu declara lui Petru Poni că „eu prevăz o 
convicţiune nediscutabilă a roşilor sau o coaliziune cu dreapta”45. 

Disensiunile dintre parlamentari au persistat şi în problema colegiilor electorale. 
Pentru a împiedica adoptarea de către Adunare a punctului de vedere al conservatorilor, 
Nicolae Ionescu a propus un amendament la art. 58, prin care electoratul care vota pentru 
Camera Deputaţilor urma să fie împărţit în două colegii.  El a condamnat sistemul electoral 
prin care 40.000 de ţărani aveau dreptul să aleagă doar un singur reprezentant „în al doilea 
grad”, în timp ce 40 de proprietari puteau să desemneze un deputat46. „Nu este drept ca 
reprezentaţiunea rurală să înece reprezentaţiunea oraşelor, a inteligenţei, a comerţului, a 
industriei” afirma liderul fracţionist, care propunea un amendament tributar sistemului 
electoral din vremea lui Cuza. Amendamentul parlamentarului ieşean nu propunea votul 
universal şi nici măcar nu aducea mai mulţi alegători la urne47. Singurul avantaj al propunerii 
parlamentarului ieşean era că împărţea mai echitabil pe cei care primeau drept de vot. El 
declara că doreşte să formeze o conştiinţă politică şi civică a ţăranului român, pregătindu-l 
pentru rolul electoral pe care i-l dorea în perspectivă, majorităţile parlamentare trebuind să 
fie expresia nevoilor corpului electoral, şi nu a unor „interese meschine de partid”48. În 
opinia sa, exprimată într-o dezbatere a Camerei la 1874, tendinţa de a introduce colegii 
electorale la nivel comunal ar menţine o inferioritate politică a populaţiei49. În ceea ce privea 
votul universal, Nicolae Ionescu se arăta rezervat, declarând că acesta era respins „de starea 
de cultură” a societăţii româneşti50. Nicolae Ionescu a prezentat în Adunare un amendament 
în jurul căruia s-a încins o adevărată luptă oratorică, în urma căreia amendamentul a fost 

                                                 
41 Apostol Stan, Grupări…, p.298. 
42 *** Istoria Parlamentului…, p.157. 
43 Apostol Stan, Putere politică…, pp.54-55.  
44 Anastasie Iordache, op. cit., p.380. 
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respins şi s-a manifestat lipsa de unitate a liberalilor, fapt demonstrat că amendamentul 
înaintat de liberalul ieşean a fost combătut chiar de către liderul liberalilor, Ion C. Brătianu51. 
În respectivul amendament, parlamentarul fracţionist propunea modelul britanic de la 1832 
cu două colegii, apreciind că, din punct de vedere electoral, era imperios necesar susţinerea 
celor două categorii de interese întruchipate de marii proprietari şi de burghezia financiară şi 
industrială, dar şi un sufragiu direct pentru electoratul politic şi unul indirect pentru restul 
locuitorilor52.  

Când proiectul legii electorale a fost votat pe articole în şedinţa din 4 iulie 1866, din 
nou, vocea lui Nicolae Ionescu s-a făcut auzită, acesta criticând articolul prin care 
organizarea alegerilor cădea în sarcina puterii executive, prin autorităţile locale. El considera 
că listele electorale erau întocmite de către autorităţile locale, care, conform legilor, erau 
constituite din reprezentanţii guvernului în teritoriu şi puteau susţine candidaţii acestuia. 
Deputatul ieşean nu  propunea însă o variantă alternativă prin care să garanteze 
corectitudinea organizării scrutinului, astfel că legea a trecut aşa cum a fost propusă53. 
Liberalii din Adunare au căzut însă de acord în dezbaterea asupra responsabilităţii 
ministeriale. Nicolae Ionescu a propus două amendamente la articolele 101 şi 102 prin care 
respingea propunerile conservatorilor privind responsabilitatea ministerială. În timp ce 
liberalii doreau ca miniştrii să fie responsabili în faţa Senatului, conservatori considerau că 
dreptul de a judeca delictele comise de către miniştri revenea Curţii de Casaţie şi Justiţie54. 
Cu toate că fracţioniştii au fost de acord cu liberalii asupra acestei chestiuni, câştig de cauză 
a avut punctul de vedere conservator, care era constituţional. În ceea ce privea însă 
autoritatea suveranului, liderul fracţionist ieşean s-a pronunţat pentru întărirea acesteia. 
Inspirat de modelul constituţional britanic, politicianul moldovean declara, în şedinţa 
Adunării din august 1876, că judecarea foştilor miniştri nu implica cu nimic pe suveran. El 
trebuia să fie „acea fiinţă înaltă care trebuie să fie cu totul străină de jocul şi luptele de 
partite”55. O aprigă dezbatere a fost generată de proiectul de lege pentru modificarea legii 
consiliilor judeţene, în februarie 1872. Nicolae Ionescu deschidea dezbaterile arătând că 
reforma era binevenită. El lăuda propunerile guvernului de descentralizare a autorităţilor 
judeţene, şi considera că doar prin întărirea puterii consiliilor locale se putea realiza o 
descentralizare reală, apreciind că autoritatea locală care „se va pune în conflict cu guvernul, 
acesta să nu aibă dreptul de a o dizolva”. Propunerea lui nu a fost însă aprobată56.  

Un element esenţial pentru dezvoltarea şi europenizarea societăţii româneşti în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea l-a constituit modernizarea agriculturii, ramura fundamentală 
a economiei româneşti la momentul respectiv, aspect care l-a preocupat în mod special pe 
Nicolae Ionescu.  

În acest sector, parlamentarul fracţionist a criticat legea tocmelilor agricole din 1866 
care, conform opiniei sale, era expresia panicii ce i-a cuprins pe conservatori după aplicarea 
legii rurale din 1864 şi de teama „ca nu cumva lucrătorii agricoli să se pună în grevă”. Dacă 
pentru legea din 1866 a găsit justificare, acceptându-i în cele din urmă termenii, 
reglementarea din 1872 a fost considerată total nedreaptă de către profesorul parlamentar 
ieşean. El considera că noile condiţii de încheiere a învoirilor agricole urmăreau să împiedice 
orice formă de manifestare a lucrătorilor rurali. Această lege a fost combătută în presă pe 
parcursul anilor următori, dar şi în întrunirile publice sau de la tribuna parlamentară57. Peste 
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câţiva ani, în 1878, Nicolae Ionescu a iniţiat propriul proiect asupra legii tocmelilor agricole, 
proiect care propunea încheierea tocmelilor agricole pe o durată de maxim doi ani, cu 
înregistrarea lor în condici speciale, iar executarea lor trebuia să se facă doar printr-o sentinţă 
judecătorească, şi nu în baza legislaţiei speciale prin care erau reglementate acestea, dar, în 
cele din urmă, proiectul a fost respins în ambele Camere. Tema a fost reluată în aprilie 1882, 
când proiectul propus de liberalii lui C.A. Rosetti, a fost completat de o serie de 
amendamente, între care cele ale lui Nicolae Ionescu, care propunea trecerea tocmelilor 
agricole sub prevederile normelor de drept comun şi desfiinţarea legislaţiei speciale58. 

Tot în domeniul rural-agrar, problema împroprietăririi însurăţeilor a făcut obiectul 
unor aspre critici aduse conservatorilor de către Nicolae Ionescu, care solicita ca efectele 
legii agrare din 1864 să fie valabile pentru aceştia vreme de 15 ani, cât durau efectele legii59. 
Tema a fost reluată de către Al. Vizanti la 1877, în sesiunea parlamentară din timpului 
războiului de independenţă. Ministrul de interne a fost interpelat: „azi, când fiul plugarului a 
dovedit devotamentul său pentru ţară şi eroismul cu care ştie a şi-o apăra în moment de 
pericol, ce au făcut guvernele pentru împroprietărirea însurăţeilor?”, se întreba Vizanti, care 
a propus un nou proiect de lege pe această chestiune60.  

Constituirea unui credit funciar rural, care propunea principiul asocierii proprietarilor 
debitori şi garantarea împrumuturilor, a fost discutată în februarie 1873 la Cameră. Această 
chestiune a împărţit membrii Camerei în trei tabere. O grupare condusă de deputaţii liberali 
A.G. Golescu, M. Cornea şi N. Aslan a respins categoric proiectul. O a doua grupare, 
condusă de M. Kogălniceanu, admitea proiectul, dar cu mai multe amendamente, iar o a 
treia, în rândul căreia se afla şi N. Ionescu, care susţinea că superioritatea sistemul funciar 
propus consta în crearea unor mari ferme capitaliste şi dădea şansa micilor proprietari, 
creditaţi, să se dezvolte, era adepta proiectului legislativ. Proiectul a trecut după dezbateri, la 
9 martie 1873, dând câştig de cauză celei de-a doua grupări61. Şi amendamentul lui N. 
Ionescu la noua repartizare a impozitului funciar, propus în 1885, a fost respins de Cameră62.  

În problema salarizării, cu prilejul discutării proiectului de lege a salarizării 
personalului didactic, Nicolae Ionescu atrăgea atenţia asupra situaţiei grele a învăţătorilor din 
mediul rural şi considera că cei 60 de lei prevăzuţi ca majorare salarială pentru această 
categorie era insuficientă, propunând suma de 90 lei63.  

În domeniul economico-financiar, nu lipsită de interese pare iniţiativa fracţioniştilor 
de înfiinţarea a Băncii Naţionale. În contextul în care proiectul a fost iniţiat de A. Vizanti, 
alături de alţi zece reprezentanţi ai fracţiunii, presupunem că Nicolae Ionescu nu era străin de 
ea. Propunerea lor nu s-a bucurat de succes, presa comentând nefavorabil acest demers care „ 
nu se datora unor economişti şi care nu ar avea cunoştinţe despre momentul în care un stat şi-
ar putea permite înfiinţarea unei astfel de instituţii”64. 

În problemele economice, Nicolae Ionescu nu a fost consecvent între liber schimbism 
şi protecţionism. Din propriile declaraţii el s-a plasat pe poziţia protecţionismului, dorind 
dezvoltarea economiei naţionale de pe bazele protejării intereselor investitorilor români. În 
mai 1874 s-a discutat, pe articole, la Cameră, proiectul unei legi vamale. Mihail 
Kogălniceanu a propus ca majorarea tarifelor să se facă în urma unor înţelegeri cu statele 
interesate. Nicolae Ionescu propunea, în schimb, ca taxele vamale să se fixeze pe baza unor 
tarife generale, pentru diversele categorii de mărfuri. Propunerea lui a fost acceptată de 
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Cameră şi a fost aprobată, împreună cu legea, la 23 mai 187465. În şedinţa din 1 martie 1874, 
liderul liberalilor fracţionişti moldoveni se plasa pe poziţia unui protecţionism limitat. Deşi s-
a declarat partizanul dezvoltării industriale a României, el nu era „cu desăvârşire pentru 
sistemul protecţionist, întrucât în acest fel se realiza marfă scumpă şi de slabă calitate66. 
Liderul fracţionist propunea sprijinirea industriei textile, pentru că o asemenea industrie era 
utilă, chiar dacă materia primă necesară acestei ramuri industriale era adusă pe cale 
importurilor. Cu toate că depăşea limitele liberului schimb, Nicolae Ionescu considera că 
statul trebuie să ducă o politică protecţionistă în cazul industriei textile67. Fracţionistul 
Nicolae Ionescu a militat şi pentru dezvoltarea industriei naţionale, ramura constructoare de 
maşini agricole fiind necesară pentru statul român. Cu toate acestea, el a combătut politica 
protecţionistă a liberalilor din jurul lui Ion C. Brătianu68, declarând, la tribuna parlamentului, 
într-o intervenţie din iulie 1876, că „sunt liber schimbist”69, iar într-o altă şedinţă 
parlamentară din 1876 el susţinea că: „liber schimbismul se născuse în Anglia, unde industria 
dezvoltată era capabilă a învinge toate societăţile comerciale. O ţară eminamente agrară în 
cazul în care ar permanentiza politica liberului schimb, ea însăşi s-ar condamna pentru 
eternitate să rămână clăcaşul societăţilor industriale”70. În calitate de ministru de externe, în 
februarie 1877, a declarat, privind schimburile comerciale dintre România şi state ca Anglia, 
Franţa, Italia, Olanda şi Elveţia, că „productele de origine sau de provenienţă română cari se 
vor importa în (cutare) şi productele de origine sau provenienţă (cutare) cari se vor importa în 
România, vor fi reciproc supuse în cea ce priveşte drepturile de imparţialitate, de 
esportaţiune, de tranzit, în ceea ce priveşte reesportaţiunea, curtagiul, intrepositul, drepturile 
locale şi în ceea ce priveşte formalităţile vamale, la acelaşi tratament cu productele naţiunii 
celei mai favorisate”71.  

Între dezbaterile parlamentare pe chestiuni economice la care a participat Nicolae 
Ionescu, a fost şi cea pe problema înfiinţării monopolului tutunului, la 1871. Poziţia sa a fost 
de a respinge ideea de monopol în cultura tutunului, pe motiv că ar descuraja cultivatorii72. 
Introducerea unei taxe de timbru şi înregistrare pentru diferite mărci şi produse, discutată în 
ianuarie 1872, a fost respinsă de către liderul Fracţiunii. Motivaţia sa era că un asemenea 
impozit ar fi împovărător pentru micii întreprinzători73. Şi dreptul de licenţă pentru 
comercianţii de băuturi alcoolice, dezbătut în februarie 1873, a fost contestat, fără succes, de 
către parlamentarul moldovean74. În decembrie 1874, guvernul a propus convertirea unor 
datorii către bugetul de stat în împrumuturi cu rentă de 5%. Alături de alţi 24 de colegi din 
Parlament, a înaintat o moţiune, invocând vicii de procedură. Şi de această dată, cu toată 
opoziţia sa, proiectul a trecut75. Evenimentele din 1888 au avut un ecou puternic în Parlament 
prilejuind noi proiecte în vederea rezolvării problemei agrare. Mai multe alocuţiuni ale sale 
au tratat chestiunea ţărănească. El se număra printre cei ce doreau crearea unei comisii 
parlamentare care să facă o anchetă asupra cauzelor răscoalei ţărăneşti din judeţul Ilfov76.  

Şi problemele monetare l-au interesat pe Nicolae Ionescu. El acuza, într-o şedinţă din 
1867, marea varietate monetară de pe piaţă şi considera că un etalon naţional ar fi unificat 

                                                 
65 *** Istoria Parlamentului…, p.212.  
66 Apostol Stan, Grupări…, p.252.  
67 Ibidem, p.247.  
68 Ibidem, p.254. 
69 Ibidem, p.255. 
70 Ibidem, p.251.  
71 „Curierul de Iassi”, nr. 21, 25 februarie 1877, p.3.  
72 ***Istoria Parlamentului…, p.206.  
73 Ibidem, p.207.  
74 Ibidem, p.208. 
75 Ibidem, p.208.  
76 Ibidem, p.383.  
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cursurile şi ar fi fixat cantitatea de bani mărunţi de pe piaţă. Propunerea sa se referea la „o 
ordine în curenţa banilor” care intrau în ţară, mai ales că diferenţele de curs erau mari de la o 
provincie la alta77. Considerând baterea monedelor un semn al suveranităţii de stat, deputaţii 
de la 1867 propuneau doar o emisiune simbolică. Nicolae Ionescu nu s-a arătat mulţumit cu 
această modalitate de a rezolva problema, el declarând că introducerea unui etalon era 
obligatorie78.  

Dezvoltarea infrastructurii a fost o componentă, dar şi un factor esenţial al 
modernizării şi dezvoltării economice. La 1867 Nicolae Ionescu susţinea în plen necesitatea 
construirii unor trasee de cale ferată în Moldova, opunându-se proiectului guvernului liberal 
privind concesiunea căii ferate Bucureşti-Giurgiu. Un proiect de lege care a născut aprinse 
discuţii a fost cel referitor la construcţia drumurilor publice, în martie 1868. Proiectul 
prevedea sumele care erau alocate şi zilele de muncă a diverselor categorii, pentru toate 
categoriile de drumuri rutiere din România. Fracţioniştii, prin vocea liderului lor, au 
combătut proiectul, reliefând diferenţierea care să făcea între locuitorii din mediul urban şi 
cei din mediul rural, considerând că cei din mediul urban erau favorizaţi. Prin prestaţia în 
natură, imprescriptibilă, pe care trebuiau să o aibă locuitorii din mediul rural, proiectul putea 
deveni „un instrument de apăsare, mai cu seamă pentru locuitorii rurali”79. Legea a fost 
adoptată de către Parlament, în ciuda intenselor dezbateri pe care le-a generat, fără diferenţe 
semnificative. Două luni mai târziu, un alt proiect de lege, cel al înzestrării armatei, a generat 
aprige dezbateri. De data aceasta, Nicolae Ionescu s-a aflat în tabăra apărătorilor proiectului, 
deşi fusese propus de guvern80.  

Nicolae Ionescu a folosit tribuna parlamentară şi pentru a-şi exprima puncte de vedere 
cu caracter politic. Astfel, în martie 1881, el se arăta un adversar al socialiştilor. El atrăgea 
atenţia asupra influenţei narodnicismului rus asupra tineretului român, într-un moment în care 
ţarul Alexandru al II-lea îşi pierdea viaţa asasinat de o grupare teroristă. „Nu toţi socialiştii, 
nu visătorii cei mai generoşi aleargă la aceste mijloace violente, nihilismul arată că nimic nu-i 
place din societatea pe care vrea să o reformeze”. Cu acest prilej el cerea guvernului măsuri 
dure împotriva curentului socialist, mergând până la arestarea nihiliştilor81. Dezbaterea 
parlamentară pe problema legii străinilor a ţinut cont de frecventele treceri ilegale ale 
frontierei de răsărit a ţării. Cu toate acestea, Nicolae Ionescu se opunea proiectului liberal 
care prevedea supravegherea străinilor drept „o pată pentru societatea modernă română”, dar 
punctul liberal de vedere a trecut de Parlament82. El declara în Parlament, în aprilie 1881, că 
legea era rezultatul unor presiuni şi că legea supraevalua „forţa acelor străini de a vătăma 
interesele ţării”83. Nicolae Ionescu făcea distincţia între nihilişti şi socialişti, văzând în aceştia 
din urmă o „agitaţiune exotică”, dar care nu a ajuns încă un pericol pentru societatea 
românească. În acest timp, pe nihilişti îi vedea ca pe ceva străin de spiritul naţional, preluat 
din gândirea socialistă rusă84. De asemenea, atrăgea atenţia, în şedinţa din 14/26 martie 1881, 
asupra pericolului propagării ideilor socialiste, unii învăţători fiind „îmbătaţi” şi chiar 
„intoxicaţi” cu aceste idei85. 

                                                 
77 Apostol Stan, Independenţa României. Detaşarea de piaţa otomană şi rataşarea de Europa (1774-1875), 
Editura Albatros, Bucureşti, 1998, p.169.  
78 Ibidem, p.171. 
79  *** Istoria Parlamentului…, p.180.  
80 Proiectul a trecut la 25 mai 1868 cu o majoritate de doar un singur vot*** Istoria Parlamentului…, p.182.  
81 *** Istoria Parlamentului…, p.267.  
82 Ibidem, pp.273-274.  
83 Apostol Stan, Putere politică…, p.138.  
84 Ibidem, pp.132-133.  
85 Ibidem, p.131.  
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Politica externă a reprezentat unul dintre domeniile importante în care s-a manifestat 
politicianul Nicolae Ionescu, elocvent fiind în acest sens şi mandatul de ministru de externe 
pe care l-a deţinut timp de aproape un an, între 24 iulie 1876 şi 24 martie 1877, chiar în 
preajma războiului pentru independenţă. Nicolae Ionescu s-a arătat însă sceptic în 
posibilitatea ca România să devină un stat independent. Poziţia fracţioniştilor, în frunte cu 
cea a liderului lor, în acest sens, reiese şi din abţinerea de la votarea bugetului la 1867 
datorită împrumutului Oppenheim şi a cheltuielilor mari prevăzute pentru înzestrarea 
armatei. Prin acest gest ei se opuneau liberalilor radicali şi atacau punctul din programul 
liberal care se referea la refacerea armatei, ca un atribut al independenţei. Nicolae Ionescu 
avea propriul său punct de vedere asupra obţinerii independenţei pe care nu o vedea posibilă 
decât pe cale diplomatică86, punct de vedere, accentuat în perioada mandatului la Ministerul 
de Externe, care considera că România nu trebuia să obţină cu orice preţ independenţa. 
Revenit în Parlament, el şi-a avertizat colegii că o Românie independentă ar fi putut sfârşi 
prin ocuparea ei de către o mare putere vecină. În acelaşi timp, garanţia marilor puteri 
asigura un echilibru de putere care menţinea integritatea statală a României. Şi din punct de 
vedere economic el era adeptul moderantismului în problema suveranităţii prin tratate. 
Astfel, el aprecia, în Senat, la 1876, că axul independenţei economice nu erau tratatele 
comerciale, ci Tratatul de la Paris de la 1856, „carta libertăţii noastre internaţionale”87. El şi-
a exprimat punctul de vedere de la tribuna parlamentară precizând că, în conjunctura politică 
internaţională de la 1870-1871, „o coroană regală pe fruntea lui Carol ar fi fost o povară 
pentru statul naţional român”88. Doar N. Ionescu şi N.B. Locusteanu au votat împotriva 
independenţei la încheierea şedinţei solemne prilejuită de acest eveniment89. Iar în 1873 
considera că „o independenţă care ne este asigurată de puterile garante pentru o ilusiune de 
independenţă” reprezenta un mare pericol pentru ţară90. Seria de tratate comerciale semnate 
de guvernul român cu Austro-Ungaria, Rusia, Germania, i-a prilejuit lui Nicolae Ionescu să 
conteste principiul liberului schimb al cărui adept se declara uneori. Cu toate acestea, Mihail 
Kogălniceanu îi replica, într-o şedinţă de la 1876, că tocmai acest principiu a stat la baza 
tratatelor91.  

Situaţia internaţională a României se discuta în epocă în cabinetele marilor puteri 
astfel că rolul său în calitate de ministru de externe era destul de limitat. Niciolae Ionescu, ca 
de altfel şi M. Kogălniceanu, nu a reuşit să convingă puterile garante de necesitatea 
recunoaşterii inviolabilităţii teritoriului românesc şi asigurării României unui statut juridic 
internaţional asemănător cu cel al Belgiei. După întâlnirea dintre Franz Iosif şi ţarul 
Alexandru al II-lea de la Reichstadt, din vara anului 1876, situaţia din sud-estul Europei era 
hotărâtă şi rezolvarea problemei urma a fi făcut pe cale militară92. Mai mult, în calitate de 
ministru de externe a fost criticat de diplomaţii europeni, consulul belgian de la Bucureşti, 
Frédérick Hoorickx, scriind, într-un raport, la 17 ianuarie 1877, că „lipsa de cumpătare în 
limbaj şi chiar în conduită a Guvernului român” a atras antipatia diplomaţilor de la Bucureşti, 
iar „relaţiile reprezentanţilor străini cu domnul Ionescu sunt foarte anevoioase”93.  

                                                 
86 Vasile V. Russu, Viaţa politică…, p.13.  
87 Apostol Stan, Independenţa României…, p.270.  
88 Idem, Grupări…, p.383.  
89 *** Istoria Parlamentului…, p.239.  
90 Apostol Stan, Grupări…,  p.394.  
91 Idem, Independenţa României…, pp.287-288.  
92 Gh. Platon, De la constituirea naţiunii la marea unire. Studii de istorie modernă, vol. V, Editura Universităţii 
“Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005, p.246.  
93 ***Independenţa României în conştiinţa europeană, ediţie de documente îngrijită de Corneliu Mihail Lungu, 
Tudor Bucur, Ioana Alexandra Negreanu, Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, 1997, doc. 34, p.190-
191.  
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În politica externă, după obţinerea independenţei de stat, Nicolae Ionescu nu s-a mai 
remarcat printr-o poziţie foarte tranşantă. Cu toate acestea, şi-a exprimat punctul de vedere 
ori de câte ori a avut ocazia în problema tratatelor internaţionale pe care urma România să le 
semneze. În 1883 regele Carol nota că parlamentarul ieşean a prezentat un discurs aprobator 
la rezoluţia Camerei Deputaţilor privind participarea României la Conferinţa de la Londra94. 
Şi în problema apărării naţionale fracţionistul ieşean a avut punctul său de vedere, pe care şi 
l-a exprimat, prin vot, la 1887, când a votat împotriva unui credit de 30 de milioane, pentru 
înzestrarea armatei, votat de liberali, fiind de partea junimiştilor95.  

Activitatea parlamentară a lui Nicolae Ionescu nu s-a bucurat de aprecierea 
suveranului. Acesta nota, în Jurnalul personal, la 17/29 ianuarie 1881: „Camerele lucrează 
foarte încet, nu au votat nici un proiect de interes. Conservatorii şi fracţiunea Vernescu şi 
Ionescu, ce formează un fel de partid, ţin pe loc, prin lungi discursuri, activitatea Camerei”96. 
În altă parte regele nota că: „La Cameră, unde ieri Ionescu, Vernescu şi Blarenberg au făcut 
mare scandal în dezbaterea Adresei, în chestiunea Dunării şi în privinţa publicării de către 
Callimachi-Catargi a documentelor relative la aceasta, pe care Ionescu vrea să le citească”97. 
Este adevărat că după 1880 Nicolae Ionescu s-a apropiat de gruparea „liberalilor sinceri” 
condusă de G. Vernescu, programul acestei grupări, sintetizat la începutul anului 1880 în 
gazeta „Binele public”, atrăgându-l pe profesorul ieşean. Astfel, semnătura sa se găsea pe 
programul comitetului central al grupării vernesciene. Conţinutul moderat al programului, 
unele idei din platformele politice conservatoare şi prezenţa lui Nicolae Ionescu în Comitetul 
central al grupării „liberalilor sinceri”, sugerau contemporanilor ideea unei viitoare fuziuni a 
acestei grupări cu alte formaţiuni din opoziţie. „Binele public” dezminţea aceste afirmaţii, 
deşi faptele le confirmau98. În 1882 a făcut parte din Comisia specială creată pentru a stabili 
articolele din Constituţie care trebuiau revizuite99. Deşi s-a implicat activ în mai multe 
dezbateri privind diferitele proiecte de legi propuse spre modificare, Nicolae Ionescu nu a 
reuşit să convingă Adunarea de justeţea punctelor sale de vedere. De cele mai multe ori el s-a 
aflat în tabăra minoritară, nemulţumit de schimbările constituţionale.  

Revenit în opoziţie, N. Ionescu critica guvernul liberal de la 1883 pentru lipsa de 
organizare a finanţelor, îngăduirea abuzurilor administrative, concesii în chestiunea Dunării. 
De asemenea, el se arăta împotriva proiectului de revizuire a Constituţiei, proiect preconizat 
de liberali100. 

Nicolae Ionescu a luat parte, în calitatea sa parlamentară, la diverse momente festive 
prilejuite de diferite ceremonii ale principelui Carol. Astfel, a participat la TeDeum-ul în 
cinstea lui Carol pe 10 mai 1869, deşi nu se număra printre susţinătorii fideli ai principelui101, 
la un TeDeum la Biserica Sf. Nicolae, cu prilejul Rusaliilor din 1883, alături de alţi membri 
ai Camerelor Parlamentului, prilej cu care, regele nota că Nicolae Ionescu a avut un discurs 
„liber, foarte frumos”102. De asemenea, senatorul ieşean a participat şi la momente mai puţin 
reprezentative pentru viaţa politică românească, dar cu oarecare încărcătură, cum a fost 
sfinţirea Şcolii de Meserii, din 8 februarie 1870103. Tot în calitate de parlamentar a participat, 
la Târgovişte, la funeraliile lui Nicolae Golescu, la 14 decembrie 1877, prilej cu care a 

                                                 
94 Carol I, op .cit. p.203.  
95 Ibidem, p.483.  
96 Ibidem,p.46.  
97 Ibidem, p.112.  
98 „Binele public”, 12 ianuarie 1880, p.1.  
99 Apostol Stan, Putere politică…, p.152.  
100 Mihail Kogălniceanu, Texte social politice alese, Bucureşti, 1967, p.330. 
101 A.N.I. Fond Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Rectoratul, 1860-1944, 85/1869-1870, f.126.  
102 Carol I, op. cit. p.231.  
103 A.N.I. Fond Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Rectoratul, 1860-1944, 85/1869-1870, f.98. 
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prezentat un discurs funerar din partea Camerei Deputaţilor104. În 1881 a fost prezent, în 
calitate de deputat, la solemnitatea dezvelirii bustului lui Ion Heliade Rădulescu, în fruntea 
corpului profesoral de la Universitatea din Iaşi105.  

În timpul mandatului său de senator Nicolae Ionescu s-a implicat şi în proiectele de 
lege care priveau învăţământul superior de la Iaşi. Astfel, el a participat la discuţiile privind 
proiectul de lege pentru bugetul Universităţii din 1870, arătându-se nemulţumit de diferenţa 
dintre sumele promise şi resursele bugetare alocate atât pentru fondul de salarii, cât şi pentru 
cel de investiţii106.  

O problemă cu care Nicolae Ionescu s-a confruntat în anii în care a deţinut un mandat 
de parlamentar a fost aceea a suplinirii orelor sale pe perioadele în care s-a deplasat la 
Bucureşti pentru a activa pe băncile Camerei Deputaţilor sau Senatului. În septembrie 1876 a 
înaintat o petiţie Rectoratului Universităţii din Iaşi prin care îşi motiva absenţa. El scria că 
„eu ca profesor am dreptul la un concediu bine motivat, numai să fiu suplinit în catedră”. 
Motivaţia pentru care cerea aceste concedii era evident cea de a putea participa la viaţa 
parlamentară. De asemenea, el preciza în petiţie că „las la dispoziţia ministerială întregul 
salariu meu de profesor care mi se cuvine şi acel adaos cuvenit după vechimea anilor de 
serviciu”. Deşi nu dorea să fie suplinit de o persoană anume, îşi rezerva dreptul de a propune 
numele unor colegi ca Başcanu, Sumanaru sau Caragiani, deşi declara că „las preferinţa cu 
totul la discreţia Consiliului Facultăţii”107. Până în februarie 1869 la Facultatea de Litere din 
Iaşi nu erau decât doi titulari, Nicolae Ionescu şi Titu Maiorescu. Suplinitorii, printre care şi 
Andrei Vizanti, au fost numiţi direct de la minister, fapt care încălca legea învăţământului 
superior din epocă. Adept al mentorului său, titular al catedrei de la Iaşi, nici Andrei Vizanti 
nu şi-a ţinut cursurile, fiind, mai tot timpul, la Bucureşti, la Parlament. Mai mult decât atât, a 
delapidat o sumă apreciabilă de la Comitetul teatral din Iaşi al cărui director era, şi a fugit în 
Statele Unite108.  

Prezenţa sa în Senatul României în mandatul din 1868-1869 a fost constantă, aşa cum 
o dovedeşte şi cerea sa repetată de concediu înaintată Rectoratului Universităţii din Iaşi. El a 
solicitat acest concediu pentru a putea lua parte la dezbaterile parlamentare care îl ţineau la 
Bucureşti. În anul universitar 1868-1869 profesorul N. Ionescu nu a susţinut decât 28 de 
prelegeri în două semestre. Apoi, în perioada 1 octombrie – 4 decembrie 1869 el a reuşit să 
susţină 34 de prelegeri după care „în baza unei cereri adresate Rectorului a solicitat Concediu 
fiind chemat la Senat”. Memoriul său era însoţit de o declaraţie prin care anunţa suplinitorul 
cursurilor pierdute, dar şi solicitarea pentru a-i fi plătite acestuia drepturile salariale pentru 
orele suplimentare109. „Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că de la 4 curentu [decembrie] 
sunt obligat să mă duc la Senat pentru totu timpulu câtu va ţine sesiunea anului acesta. Va 
rogu, dară, domnule Rector, mijlociţi la onorat ministeriu ca să fiu convocatu ca în concediu 
pentru totu timpulu câtu voi sta în Bucuresci întru exerciţiulu funcţiunilor mele legislative” 
scria Nicolae Ionescu în cererea sa adresată rectorului110.   

Nu o dată, însă, cererea lui Nicolae Ionescu de a fi suplinit de către asistentul şi 
colaboratorul său A. Vizanti, atât la catedra universitară, cât şi în viaţa politică,111, i-a fost 
                                                 
104 Anastasie Iordache, op. cit., p.412.  
105 A.N.I. Fond Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Rectoratul, 1860-1944, 459/1881, f.7.  
106 A.N.I. Fond Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Rectoratul, 1860-1944, 85/1869-1870, f.70-71.  
107 Idem, Facultatea de Litere, 16 (871)/1875-1876, f.5.  
108 Lucian Nastasă, „Suveranii” Universităţilor româneşti. Mecanisme de selecţie  şi promovare a elitei 
intelectuale I Profesorii Facultăţilor de Filozofie şi Litere (1864-1948), Editura Limes Cluj-Napoca, 2007, 
p.335. 
109 A.N.I. Fond Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Rectoratul, 1860-1944, 85/1869-1870, f.52-53.  
110 Ibidem, 88/1869-1870, f.13.  
111 La acea dată, A. Vizanti, născut în 1844 era licenţiat la Iaşi în litere şi filozofie, beneficiase de o bursă la 
Paris şi Madrid. A fost angajat al Universităţii din Iaşi în 1868 unde s-a titularizat un an mai târziu. Preda 
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respinsă, aşa cum a fost cazul în primăvara anului 1871112. Acest fapt l-a obligat, în iunie 
1871, pe Nicolae Ionescu să îşi reducă durata prezenţei sale în Parlament, promiţând 
Rectorului că absenţa sa nu va depăşi 20 de zile113.  

Activitatea sa la catedră a fost stânjenită de mai multe ori de către activitatea 
parlamentară. În decembrie 1869, Nicolae Ionescu a fost învins de Titu Maiorescu în 
competiţia pentru funcţia de Decan al Facultăţii. Pentru că Titu Maiorescu nu avea vârsta 
legală pentru a ocupa această funcţie, Nicolae Ionescu a primit de la Minister aprobarea 
pentru a conduce Facultatea, însă nu a rezistat decât până în iulie 1870 „când şi-a dat demisia 
motivând mandatul său parlamentar”114.  

Cu toate că îşi desfăşura activitatea parlamentară la Bucureşti, Nicolae Ionescu a dorit 
funcţii de conducere şi la Universitatea din Iaşi. În octombrie 1871 el a candidat pentru 
funcţia de rector al Universităţii ieşene şi, în primul tur, în care s-a luptat cu profesorii Petre 
Suciu şi Ştefan Miele, politicianul ieşean a reuşit să se plaseze la egalitate de voturi cu P. 
Suciu, 13, devansându-l pe al treilea candidat, care a obţinut doar 10 susţineri115. Patru ani 
mai târziu, semnătura lui Nicolae Ionescu atestă prezenţa sa la şedinţele din octombrie şi 
noiembrie 1875 pentru alegerea rectorului Universităţii de la Iaşi. În şedinţa din 2 noiembrie 
Nicolae Ionescu a obţinut 14 voturi, dar nu a fost suficient pentru a deveni rector. Însă 
alegerea lui Alexandru Gheorghiu a adus în discuţie legalitatea învestirii unui profesor care 
nu întrunea vârsta legală pentru această demnitate116. În mai 1876 deputatul Nicolae Ionescu 
şi-a retras candidatura, fără să justifice retragerea din cursa pentru şefia Universităţii. Într-o 
cerere înaintată prorectorului, Nicolae Ionescu mărturisea: „motivele întemeiate chiar de 
starea sănătăţii mele şi pentru care nu pot accepta de a purta sarcina de rector”117. Este posibil 
ca Nicolae Ionescu să se fi gândit la eventualitatea numirii sale la conducerea unui minister, 
cum o vor dovedi lucrurile în iulie 1876. Îl găsim pe Nicolae Ionescu şi în iunie 1877, în 
şedinţa alegerii noului rector, din nou pe primul loc, la egalitate cu V.A. Urechia118.  

În calitatea sa de parlamentar al României Nicolae Ionescu a făcut parte şi din comisii 
de examinare pentru ocuparea unor posturi în învăţământul universitar. Nu de puţine ori 
aceste comisii trebuiau să sprijine un susţinut politic. În 1881 a făcut parte din comisia de 
concurs pentru ocuparea catedrei de istorie antică şi epigrafie de la Bucureşti119. La 1877 a 
făcut parte din comisia de concurs care a încadrat la catedra de psihologie, pedagogie şi 
estetică de la Universitatea din Capitală, un profesor, deşi acesta nu avea competenţe în 
domeniu120.  

Prioritatea vieţii lui Nicolae Ionescu nu a fost însă domeniul ştiinţific, ci activitatea 
politică. El se află în fruntea unei liste de universitari ca G.L. Frollo, Nicoale Quintescu, C. 
Leonardescu, I. Caragiani, C. Dumitriu-Iaşi, P. Răşcanu, D. Burileanu, P. Cernătescu, I. 
Botez, care sunt mai cunoscuţi prin angajamentele lor politice sau prin activitatea 
gazetărească, decât pentru cea academică. Nicolae Ionescu, care a ocupat Catedra de Istorie 
Universală din 1863 până în 1891, a neglijat aproape complet catedra, fiind preocupat de 
activitatea politică. Şi cursurile sale erau apreciate mai mult pentru efectele lor retorice, decât 
pentru valoarea ştiinţifică. Fost student al său, Nicolae Iorga avea să noteze: „Le grand 
                                                                                                                                                        
Literatura română şi Istoria românilor. A mai fost Director al Internatului din Iaşi şi membru al Academiei 
Mihăilene, A.N.I. Fond Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Rectoratul, 1860-1944, 88/1869-1870, f.42.  
112 A.N.I. Fond Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Rectoratul, 1860-1944, 126/1870-1871, f.9.  
113 A.N.I. Fond Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Rectoratul, 1860-1944, 126/1870-1871.  
114 Ibidem, 106/1870, f.13.  
115 Ibidem, 140/1870-1871. 
116 Ibidem, 291/1976, f.9-12.  
117 Ibidem, 291/1876, f.25. 
118 Ibidem, 324/1876-1877, f.3.  
119 Lucian Nastasă, op. cit., p.384.  
120 Ibidem, p.408.  
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orateur était dès lors très  fatigué, cassé déjá par l’âge; il venait rarement et, avec notre esprit 
plus sobre et positif, formé par quelques bonnes lectures, il ne nous satisfaisait point par les 
trois leçons par an qu’il faisait et par la manière dont il les faisait” („marele orator era foarte 
obosit, din cauza vârstei; venea rar şi, cu spiritul nostru cel sobru şi pozitiv, format de câteva 
lecturi bune, el ne satisfăcea prin trei lecţii pe an pe care le făcea şi prin modul în care le 
făcea”). Un alt student, Alexandru Lapedatu, îl descria astfel: „Nicolae Ionescu avea un glas 
armonios şi ademenitor, vorbea în perioade lungi, frumos stilizate şi cu multă artă recitate. 
Stăpânit de puternice sentimente naţionale, ca mai toţi oamenii generaţiei Unirii, era mult 
apreciat şi iubit, ca orator, de toţi moldovenii”121.  

Activitatea sa politică şi apartenenţa la Partidul Liberal au reprezentat cheia reuşitei 
pentru Nicolae Ionescu în viaţa academică. Aşa se poate explica şi numirea sa în rândul 
membrilor Academiei Române, deşi nu a avut o operă ştiinţifică. Nicolae Iorga se exprima 
dur la adresa „acaparatorilor şi vanitoşilor”, între care Nicolae Ionescu era văzut ca „prea 
obosit şi fără suprafaţă ştiinţifică”122. Nicolae Ionescu, deşi a fost un bun orator, din punct de 
vedere ştiinţific nu a fost un mare savant şi nici un om de catedră. Devenit lider al Fracţiunii 
libere şi independente, a intrat în viaţa politică drept un personaj important în rândul 
liberalismului moldovean, fiind unul din primii universitari care au deţinut funcţii în guvern. 
 Afirmarea lui Nicolae Ionescu se datorează, fără îndoială, activităţii sale politice, 
desfăşurată pe acest tărâm într-o perioadă consistentă de timp. Activitatea politică desfăşurată 
de către liderul fracţionist este strâns legată de cea parlamentară. Problematica abordată de la 
tribuna forului legislativ a fost extrem de diversă, mergând de la chestiuni generale la 
probleme de specialitate, deosebit de importante pentru dezvoltarea României. Din cadrul 
discursurilor sale nu au putut lipsi cele referitoare la dezvoltarea economiei, sistemul 
electoral, salarizarea personalului didactic, modificarea Constituţiei din 1866. Nu de puţine 
ori el s-a remarcat ca un adversar al guvernelor, indiferent de orientarea lor politică. Fiind un 
adevărat tribun, a atacat aproape toate problemele discutate în Parlament, alocuţiunile sale 
fiind mult dezbătute de către colegii parlamentari. În unele cazuri a avut câştig de cauză, în 
alte rânduri a stârnit rumoare şi ilaritate. Nu de multe ori a întârziat adoptarea unor hotărâri 
prin desele sale intervenţii. Cu siguranţă a fost un parlamentar incomod, un debateur serios, 
în interpelările sale căzând mulţi colegi de cameră sau miniştri. Cu toate acestea, de cele mai 
multe ori s-a găsit în tabăra minoritară, nefiind capabil să se găsească de partea celor care au 
luat marile decizii ale epocii.  

Nicolae Ionescu a fost unul dintre parlamentarii cu experienţă ai României, cu 
remarcabile calităţi oratorice care, în discursurile sale, nu s-a sfiit să critice atât puterea, cât şi 
opoziţia. În calitate de deputat şi senator, Nicolae Ionescu a abordat majoritatea problemelor 
esenţiale cu care se confrunta societatea românească în a doua jumătate a secolului al XIX-
lea, reuşind să se manifeste ca un factor activ pe scena politică românească.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
121 Ibidem, pp.463-464.  
122 Ibidem, p.500.  
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Summary 
 
 

Nicolae Ionescu’s activity - politician, Member of Parliament, university professor 
and doctrinaire is less known, his personality being a disputed one. 
 In drawing up the theme about Nicolae Ionescu’s parliamentary activity we have 
faced the lack of a historical paper presenting the life of this representative of the political 
and cultural scene from the second half of the 19th century. This trouble was doubled by the 
poor bibliographical material refering to the different aspects of the approached matters. 
Extremely valuable pieces of information on this topic could be found in the Romanian 
archives, more exactly at the County Board of the National Archives of Iassy.  

The bibliographical material  found while studying the archives of „Al. I. Cuza” 
University, the stocks „Rector’s Office” and „Faculty of Letters” could be corroborated with 
other pieces of information from different sources, thus contributing in shaping Nicolae 
Ionescu’s parliamentary activity. The pieces of information got while studying some journals 
like „The Iassy Courier”, „The Public Benefit” and „The Romanian Tribune” were extremely 
diverse and useful as they allowed us sketching the image that Nicolae Ionescu had in the 
Romanian society, the way in which he was perceived in different social environments, but 
also some aspects from the  professor’s life. These sources, extremely important for our 
scientific approach  were completed with pieces of information taken  from other papers of 
some authors that had analysed the Romanian political system during the 19th century; among 
them we can mention those who had realised successful analyses of the political spectrum  
like: Apostol Stan, Anastasie Iordache ,  Mihai Sorin Rădulescu, Sorin Radu and Vasile V. 
Russu. 
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CĂLUGĂRUL ȘI SFÂNTUL MEDIEVAL ÎN EUROPA APUSEANĂ 

 
 

                                                         „Biserica romană n-a greşit niciodată și, după 
                                                                  mărturia Scripturii, nu va greşi în veci. ” 
                                                             (Registrum Gregorii, Dictatus papae, 1075) 
 

Începuturile Evului Mediu, dincolo de noţiunile ce par să se contureze, sunt caracterizate 
prin uniformitatea dată de creştinism. Conducerea acestei religii, papalitatea, cardinalii şi 
episcopii vor exercita o influenţă tot mai mare asupra omului medieval; apar apoi arhiepiscopii, 
iar alături de preoţii care aveau un rol important în comunitatea creştină medievală îşi face locul 
un nou prototip uman, monachus1, călugărul, care deşi nu trăia în singurătate, ci în comunităţi tot 
mai numeroase odată cu trecerea timpului, a avut un rol esenţial în creştinarea ţăranilor păgâni 
din perioada secolelor IV-VIII. Noii eroi nu sunt asemănători legendelor antichităţii, nişte 
reprezentanţi ai imaginarului cum sunt  prezentaţi în scrierile sacre, ci sunt sfinţii, care sunt 
muritori şi trăitori ai acelor vremuri, acele persoane care îşi dau şi viaţa la nevoie pentru 
Dumnezeu, sfinţii care îl vor face pe omul medieval să creadă în divinitatea supremă. Perfecta 
penitenţă individuală, cea mai mântuitoare, era îmbrăcarea hainei monahale.  

Această lume închisă între zidurile mănăstirii, ca între nişte fortificaţii ce nu au fost 
cucerite niciodată, coresponda cu exteriorul prin vocea preotului sau a călugărului, care prin 
predica sa oferea milostenie sau afurisenie după bunul plac, aşa cum Divinitatea ne împarte între 
rai, iad sau purgatoriu, precum poarta unei cetăţi se deschidea doar pentru cine trebuia; tot aşa şi 
sufletul muritorului era lăsat să aştepte mila clericului.  

Secolele de început ale Evului Mediu aduc şi manevrarea „sfinţeniei”, veneraţiei, formelor 
de cult în jurul mormintelor şi moaştelor deja ştiute, li se alătură noi mărturisitori şi „prieteni ai 
Domnului”, noi „atleţi ai credinţei”2. Rolul principal al acestei propagande revenea episcopilor şi 
papalităţii care îl transformă pe Sfântul medieval într-un obiect al veneraţiei, uneori chiar înainte 
de a muri. Şi toate acestea doar pentru a compensa rugăciunile şi penitenţele cu ofrandele şi 
daniile ce trebuiau făcute aşezărilor religioase. În acest context mănăstirile devin centre 
privilegiate de bogăţie şi putere, în care nu abatele sau episcopul conduce, ci nobilii care vor 
ajunge episcopi şi vor transforma moştenirea bisericească în una ereditară personală3. Dar 
Sfântul medieval nu era omul simplu, credincios, aşa cum am fi tentaţi să credem, ci copilul 
omului bogat trimis să înveţe la mănăstire apoi devenea episcop sau papă; exemplu sunt 
episcopii de Metz sau Reims care prin secolul al XI-lea se numesc toţi Adalbéron, trăgându-se 
din aceeaşi familie4. 

Sfinţii erau figuri atât de reale şi materiale, atât de comune în viaţa religioasă cotidiană, 
încât de ei se legau multe din elementele creştinismului. Unii dintre ei erau chiar în viaţă, şi 
puteau fi întâlniţi în fiecare zi5. Omul devine Sfânt nu pentru miracolele sale ci pentru minunata 
lui cucernicie şi pentru modul de propagare a religiei. Preotul sau călugărul devenea Sfânt pentru 
că era slujitor fidel  al Bisericii şi Papalităţii.  

Vieţile sfinţilor sunt acum tot mai dezbătute, dar numărul este în scădere după anul 1000, 
iar minunile se produc acolo unde omul are nevoie să creadă în divinitate; tocmai de aceea, 
sfântul medieval se individualizează ca un simbol al acestei perioade, iar nevoia de miracole este 
                                                 
1 În latina bisericească, monachus provine de la grecescul monos =singur. 
2 Jacques, Le Goff, Omul Medieval, p. 45.  
3 Ibidem, p. 47.  
4 Georges Duby, Cele trei ordine sau imaginarul feudalismului, p. 27. 
5 Johan, Huizinga, Amurgul Evului Mediu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2002, p. 231. 
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tot mai mare; numărul acestora creşte până spre secolul al XIII-lea datorită dorinţei oamenilor 
medievali de a se simţi cât mai aproape de divinitate. Abia în timpul Contrareformei, sfinţii vor 
fi superiori, de neatins de poporul de rând, care până atunci avea impresia că este în Rai printre 
sfinţi; mai lipsea însă divinitatea.  

Sfântul Scaun stabilea chiar norme de sfinţenie, cercetările atente certificau evenimentele 
ce ar fi dus la canonizare; astfel se va ajunge la două categorii de sfinţi: cei care sunt recunoscuţi 
de papalitate şi pot face obiectul unui cult liturgic, şi cei care vor trebui să se mulţumească cu o 
venerare locală6.  

Corporalitatea sfinţilor era omniprezentă pentru că Biserica încuraja vederea rămăşiţelor lor 
pământeşti. În privinţa moaştelor, contemporanii nu se temeau de o demitizare sau profanare. 
Astfel s-a ajuns la un adevărat masacru al morţilor7. Poporul din Umbria voia să-l omoare pe 
Sfântul Romuald ca să nu-i piardă osemintele, călugării din Fossanuova, unde murise Toma 
d’Aquino, au marinat literalmente cadavrul, l-au decapitat, l-au fiert, l-au preparat. Şi în 
Turingia, Sfânta Elisabeta avea aceeaşi soartă, „i-au tăiat giulgiul, părul şi unghiile, ba chiar şi 
bucăţi din urechi sau sfârcurile sânilor”; nici regii nu se lăsau mai prejos, Carol al VI-lea 
distribuia osemintele Sfântului Ludovic la un ospăţ, „iar preoţilor un os, treabă de care se 
apucară îndată după masă”8. Şi aşa s-a ajuns la naşterea ideilor Reformei care aveau în centru 
atenţiei marginalizarea Sfântului.  

Dar sfânt era şi regele, prin persoana sa ori prin canonizare. Numele unor regi sunt amintite 
în rugăciuni încă de la sfârşitul antichităţii: Sfântul Sigismund (†523), rege al burgunzilor, sau 
Edmond (†839), rege al anglilor9. Şi aceştia sunt doar deschizătorii de drum ai unei lungi liste de 
capete încoronate transformate în Sfinţi10 ce va continua pe tot parcursul Evului Mediu. 

În acest ev al miracolelor11 relicvele sfinţilor erau folosite de călugări ca un pretext pentru 
bunăstarea abaţiilor lor; setea de miracole în viaţa de zi cu zi nu este specifică doar occidentului 
european, ci tuturor popoarelor, dar Evul Mediu cunoaşte apogeul acestei ascensiuni a 
şamanismului creştin, dacă îi putem spune astfel. Şi toate acestea datorate problemelor cotidiene: 
bolilor copiilor în special, dar şi ale animalelor, recolte slabe, incendii, furtuni, inundaţii, ce par 
să facă parte din arsenalul care trebuia consumat pentru exprimarea credinţei. De asemenea, nu 
era nimic nou sau neobişnuit dacă unor oameni li se atribuiau puteri supranaturale, nu de puţine 
ori numărul sfinţilor crescând proporţional cu problemele societăţii; şi atunci am putea să ne 
întrebăm, aşa cum se vor întreba mai târziu protestanţii, este creştinismul o religie monoteistă 
sau politeistă? Dar călugării medievali au reuşit să profite de neştiinţa omului simplu, exemplu 
fiind cazul Sfintei Foy din secolul al VI-lea, în Franţa, când dorinţa maselor  a fost interpretată 
de călugări ca pe nişte ficţiuni fără valoare, deoarece se pare că au fost răspândite de oamenii 
de rând12. În privinţa miracolelor legate de mormintele sfinţilor şi de moaşte, se ştie că biserica 
creştină a încurajat mereu acest lucru, dar Evul Mediu dă impresia că adevărata religie reprezenta 
venerarea moaştelor sprijinită pe miracolele făcute de acestea. 

Cultul moaştelor a dus la promovarea unor locuri cu relicve celebre şi la pelerinaje în care 
credincioşii se rugau pentru diferite nevoi. Pelerinajul a dus şi la dezvoltarea comerţului care era 
realizat de cele mai multe ori de către aceiaşi oameni, pelerini şi negustori. Dar de multe ori acest 
comerţ se realiza chiar de preoţi şi călugări, iar furtul moaştelor13 era o practică des folosită 
pentru atragerea pelerinilor şi negustorilor. Acest ritual avea ca scop salvarea spirituală, iertarea 

                                                 
6 Jacques, Le Goff, op.cit., p. 299.  
7 Johan, Huizinga, op.cit., p. 131. 
8 Ibidem, p. 132.  
9 Jacques, Le Goff, op.cit., p. 294. 
10 Pe tot parcursul Evului Mediu sunt menţionaţi regi care amintesc de sfinţenie: Robert cel Pios, Eduard  

Confesorul, Ludovic cel Sfânt etc.  
11 R.I., Moore, Prima revoluţie europeană (cca 970 – 1215), Editura Polirom, Iaşi, 2004, p. 42. 
12 Ibidem, p. 45. 
13 Ovidiu, Drâmba, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol.5, Editura Saeculum, Bucureşti, 2007, p. 394. 
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păcatelor şi tămăduirea sufletului. În acelaşi timp era văzut şi ca o penitenţă. Cealaltă lume 
pătrundea astfel în lumea reală prin venerarea unor rămăşiţe terestre ale sfinţilor: trupul, 
oseminte, mormântul, dar şi prin minunile săvârşite de acesta14. 

Cele trei locuri principale ale pelerinajului aveau trăsături diferite. Cel de la Ierusalim nu 
era la îndemâna oricui, din cauza distanţei, a duratei, a costului, dar şi din cauza tulburărilor de 
ordin politic din această regiune. Cel de la Roma era mai accesibil şi dacă am putea spune, mai 
aproape de credinţa creştinului, care în drumul său întâlnea biserici şi mănăstiri ce aveau să-i 
purifice trupul şi sufletul. Rolul călugărilor în aceste pelerinaje era însemnat prin tot felul de 
moaşte, lăcaşuri sfinte sau mila ce trebuia acordată călugărului cerşetor. Apogeul pelerinajului la 
Roma este considerat anul 1300, când papa Bonifaciu al VIII-lea a instituit serbarea Jubileului15, 
prilej cu care indulgenţele vor fi aduse în primul  plan al controversei religioase din perioada 
următoare.  

Pe la 820-830 în Galicia, la Compostella, s-a descoperit mormântul Sfântului Apostol 
Iacob, pe ale cărui rămăşiţe se vor ridica mănăstiri, se vor organiza pelerinaje şi se va profita de 
credinţa celor mulţi. Acest loc ajunsese pe la 1200 al treilea loc al pelerinajului16 creştinătăţii 
după Roma Sfinţilor Petru şi Pavel şi Ierusalimul lui Iisus Hristos. La Compostella, avântul 
pelerinajului din secolul al X-lea a dus la favorizarea celui mai mare ordin religios al 
creştinătăţii, cel de la Cluny17. 

Bineînţeles că locurile de pelerinaj erau foarte numeroase şi bine administrate de preoţi, de 
călugări şi papalitate; şi exemplele pot continua cu multe alte locuri sacre: la Tours-Sfântul 
Martin, la Monte Gargano şi Mont-Saint-Michel - Arhanghelul Mihail, la Chartres – Fecioara 
Maria, iar apoi în diferite locaţii din Spania, Anglia, Belgia18.  

Această maree a pelerinajului era dată şi de papa Bonifaciu al VIII-lea care, printr-o 
hotărâre dată în ziua de Crăciun a anului 130019, plenissima venia peccatorum, iertarea completă 
a păcatelor tuturor credincioşilor care muriseră în timpul pelerinajului spre Roma, lucru 
nemaiîntâlnit până atunci; de obicei era practicată numai pentru cruciaţi. Astfel, puterea 
pontificală era nemărginită în privinţa iertării păcatelor. 

Şi am amintit de Sfânt ca reprezentant al epocii medievale tocmai pentru a sublinia faptul 
că era mult mai uman decât se credea; de cele mai multe ori sfânt devenea călugărul sau preotul; 
omul de rând care săvârşea miracole devenea tot mai rar, şi atunci ar trebui să vedem dacă nu 
cumva sfinţenia se obţinea prin îmbrăcarea hainei monahale şi nu prin harul divin. Cel sfânt, 
călugărul, se bucura încă din timpul vieţii de sprijinul comunităţii prin generozitatea sa asupra 
celor săraci, sau susţinerea în faţa celor puternici; comportarea sa fiind blândă şi modestă, iar 
blestemele sale fiind luate în seamă de cei mulţi.  

Şi problema cea mai gravă este faptul că puterile şi calităţile Sfântului sunt cele ale 
seniorului feudal20, aşa cum acesta îşi proteja vasalii, îi sprijinea sau îndruma, aşa şi Sfântul îi 
proteja pe oameni şi îi pedepsea pe duşmani; în felul acesta puterea bisericească se substituia 
autorităţii statului, şi nu puţine au fost cazurile când s-a ajuns la conflict între stat şi biserică. 

Din această multitudine de credincioşi făcători de minuni am ales pe cei care au avut un 
impact major asupra mentalului medieval; nu avem pretenţia să intrăm în vieţile lor sau de a le 
diseca doctrina ci mai degrabă să surprindem rolul lor asupra societăţii. 

Primii creştini au adus în Europa noua religia, ca pe o izbăvire a răului reprezentat de 
societatea romană, iar pentru a-şi justifica existenţa au transformat adevărurile în adevăruri ce 
pot fi spuse. De aici şi necesitatea unor călugări - sfinţi apropiaţi de omul aflat la marginea 
                                                 
14 Georges, Duby, op.cit., p. 84. 
15 Jacques, Le Goff, Evul Mediu şi naşterea Europei, Editura Polirom, Iaşi, 2005, p. 86. 
16 Ibidem, p. 63. 
17 Mănăstirea Cluny va fi model al vieţii cotidiene a călugărului. 
18 Ibidem, p. 87. 
19 Jacques, Le Goff, Naşterea purgatoriului, vol. II, Editura Meridiane, Bucureşti, 1995, p. 252. 
20 R.I., Moore, op.cit, p. 47. 
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societăţii.  Precursori ai Sfântului medieval sunt Ieronim şi Augustin, doi sfinţi care au trăit 
înaintea acestei perioade, dar care, prin opera lor, sunt deschizătorii unui nou drum urmat mai 
apoi de alţii. 

Sfântul Ieronim (347-420) este cel care traduce în latină Biblia după textul ebraic, traducere 
numită apoi Septuaginta, dar care va rămâne în memoria colectivă şi după ce se va considera că 
traducerea nu era chiar cea mai bine aleasă (în secolul al XIII-lea, Universitatea din Paris va 
revizui acest text şi pe baza traducerii lui Alcuin, sfetnicul lui Carol cel Mare din  
secolul al IX-lea, primind denumirea de Vulgata)21. 

Sfântul Augustin (354-430), care, ca şi Ieronim încheie Antichitatea, este unul dintre cele 
mai importante personaje religioase ale acestei etape. Principalele sale lucrări,  Confesiuni şi 
Cetatea lui Dumnezeu, sunt călăuze pentru novicele creştin. Acest lucru se datora faptului că 
Sfântul Augustin îşi propunea să ajungă prin credinţă la Scriptură, la înţelesul învăţăturii lor22. 
Augustinienii Evului Mediu, Sfântul Anselm, Sfântul Bonaventura, vor prelua temele mentorului 
lor şi vor găsi în Divinitate adevărul suprem. Tocmai de aceea Sfânta Treime, Tatăl, Fiul şi 
Duhul Sfânt, reprezenta pentru Augustin „o singură natură divină” iar credinciosul medieval nu 
mai era nevoit să pună la îndoială divinitatea supremă23. 

Sfântul Benedict (480-543), simbol al sihăstriei pentru omul medieval, era asemeni 
Mântuitorului şi apostolilor săi; în 520, în jurul peşterii sale se ridicaseră douăsprezece mănăstiri, 
fiecare având câte doisprezece călugări24,. Dar această asceză individuală avea să fie părăsită în 
529 prin crearea ordinul benedictinilor ce va impune normele de accedere în mănăstire, până 
atunci toţi veniţii aveau acelaşi statut. Aspirantul trebuia să parcurgă o perioadă de noviciat, 
depunea jurământul ce consta într-un angajament scris depus pe altar, iar dacă nu îşi schimba 
convingerile religioase se supunea rigorilor mănăstirii25. 

Sfântul Bonifaciu, apostol al germanilor, pe numele său Winfridus, a avut un rol important 
în creştinarea saxonilor astfel că papa Grigore al II-lea l-a hirotonit, în 722, episcop  al 
popoarelor germanice26; câţiva ani mai târziu, în 758, a fost martirizat. Tot de el, este legată şi 
reorganizarea Bisericii din Austrasia, la rugăminţile lui Carloman, pe la anul 74227. 

Adalbéron, arhiepiscop de Reims, pe la 970 stabilea unele reguli pentru călugări; prima 
dintre ele era decizia ca de la acea dată canonicii care trăiau în case particulare trebuiau să 
trăiască în comunitatea mănăstirilor. Catedralelor li se adăuga câte cel puţin o mănăstire pentru 
viaţa monahală, iar locuitorilor ei li se impunea să nu ceară nimic în timpul slujbei, iar masa să 
fie luată în tăcere28.  

Sfântul Anselm (1033-1109), episcop de Canterbury, se baza pe principiul conform căruia 
oamenii au două izvoare de cunoaştere: raţiunea şi credinţa; chiar existenţa lui Dumnezeu era 
demonstată prin cele două aspecte29. De altfel întreaga epocă a Sfântului Anselm a fost una a 
reflecţiei teologice. 

Sfântul Bernard de Clairvaux (1091-1153), personaj în care se întrupează idealul religios al 
perioadei sale, declara că „filozofia mea e să-l cunosc pe Iisus”30. Calea care avea să-l ducă la 
această cunoaştere era smerenia, iar călugării organizaţi de el trebuiau să rspecte reguli foarte 
stricte. Cistercienii vor cunoaşte o largă răspândire în Europa dovedind prin cele peste 740 de 

                                                 
21 Jacques, Le Goff, Evul Mediu şi naşterea Europei, p. 25. 
22 Étienne, Gilson, Filozofia în Evul Mediu. De la începuturile patristice până la sfârşitul secolului al XIV-lea, 

Editura Humanitas, 1995, p. 117. 
23 Ibidem, p. 117 şi următoarea. 
24 Will, Durant, Civilizaţii istorisite, vol. 11, Editura Prietenii Cărţii, Bucureşti, 2003, p. 256. 
25 Vezi o zi din viaţa unui călugăr în Ibidem, p. 257. 
26 Étienne, Gilson, op.cit., p. 168. 
27 Ibidem, p.168 şi următoarea. 
28 Georges, Duby, Anul 1000, p. 192. 
29 Étienne, Gilson, op.cit., pp. 226-228. 
30 Ibidem, p. 275. 
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mănăstiri din secolul al XIII-lea31 că erau o comunitate cu reguli tot mai precise şi cu ocupaţii tot 
mai diverse. 

Sfântul Dominic (1170-1221), canonizat în 1234, şi Sfântul Francisc de Assissi (†1226)32, 
stigmatizatul de la Alverno, canonizat în 1228, au reuşit să pătrundă în societatea creştină ca 
modele ale curăţeniei şi sărăciei depline; călugării trăiau din munca lor şi de-abia mai târziu au 
început să primească pomeni. Cu toate acestea, numărul franciscanilor a crescut foarte mult 
ajungând la câteva mii de persoane ceea ce a dus la necesitatea unei organizări a ordinului.  

Sfântul Bonaventura (1221-1274), franciscan ajuns maestru al Universităţii din Paris, este 
caracterizat printr-o doctrină bazată pe iubirea de Dumnezeu afirmând că sufletul este calea spre 
Dumnezeu33.  

Secolul al XIII-lea este bine reprezentat şi prin dominicanii Albert cel Mare (1193-1280) 
care a efectuat cercetări în domeniul botanicii şi al zoologiei34, scriind chiar o carte de alchimie, 
şi Sfântul Toma d’Aquino (1225-1274). Primele scrieri ale lui Toma datează încă de pe vremea 
când acesta era la Paris, în jurul anului 1244. Sfântul Toma condamnă tranşant doctrinele pe care 
le consideră false, însă ne oferă în acelaşi timp un model de interpretare a filozofiilor. Astfel 
distincţia dintre raţiune şi credinţă era rezolvată prin necesitatea acordului lor35. 

Până în secolul al XV-lea numărul sfinţilor se va reduce, iar cei care vor fi totuşi canonizaţi 
sunt din rândul predicatorilor (Bernardin din Siena, Giovanni de Capistrano, Jacques de la 
Marche)36, cei care erau mai iubiţi de oamenii simpli, ca şi cum papalitatea îi ţinea sub ascultare 
prin noua sfinţenie. Interesant este faptul că, dacă am analiza o listă a sfinţilor medievali numele 
papilor lipsesc, nu pentru că aceştia ar fi fost inferiori, când de fapt ei erau cei care decideau 
Sfinţenia. 

Spre sfârşitul medievalităţii, cultul sfinţilor va cunoaşte un regres şi minunile din 
Occidentul European vor fi tot mai rare37. Acest aspect se datora şi Bisericii care spre deosebire 
de Evul Mediu, când favoriza mai degrabă miracolele spirituale (miracula spiritualia), fiind mai 
uşor de atestat, decât pe cele corporale (miracula corporalia), nu se mai implică atât de mult în 
creionarea vieţii sfinţilor38.  

La prima vedere am avea impresia că Sfinţii aparţin doar masculinului, dar nu este aşa. 
Mărturie stă contesa Ida din Boulogne39 care, renovând mănăstirea Vasconviliers, închinată 
călugărilor de la Cluny, precum şi construirea altor trei mănăstiri, oferea şi la 20 de ani după 
moartea ei mormântul pelerinilor pentru a înfăptui minuni prin simpla atingere, şi asta se 
întâmpla pe la 1113. Dar, probabil că, sfinţenia se datora şi unuia dintre fii săi, Godefroy de 
Bouillon, regele Ierusalimului. Dar cu vreo 50 de ani înainte este amintită o altă sfântă, 
Godelive40, înmormântată în Flandra şi care avea puteri tămăduitoare prin pelerinajul la 
mormântul său. În spaţiul german a devenit celebră Sfânta Elisabeta (†1231), recunoscută pentru 
milostenia ei41.  

Dispariţia treptată a Sfântului medieval s-a făcut prin înlocuirea lui tot mai mult de călugăr. 
Calea deschisă de primirea în comunitatea monahală oferea posibilitatea săracului medieval de a 
scăpa de grijile lumeşti şi intrarea într-o lume cu un statut social nesperat. În acele vremuri, 
                                                 
31 Jean, Gimpel, Revoluţia industrială în Evul Mediu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1983, p. 10. 
32 Ludovico, Gatto, Secretele Evului Mediu, Societate, politică, economie şi religie într-un mileniu de istorie, 

Editura All, Bucureşti, 2005, pp. 130-133. 
33 Étienne, Gilson, op.cit., pp. 406-416. 
34 Octavian, Nistor, Între antichitate şi Renaştere: gândirea evului mediu de la începuturile patristice, la Nicolae 

Cusanus, vol.II, Editura Minerva, Bucureşti, 1984, p. 24. 
35 Étienne, Gilson, op.cit., p. 488. 
36 Jacques, Le Goff, Omul Medieval, p. 302. 
37 Alexandru Florin, Platon, op.cit., p. 75. 
38 Ibidem, p. 76 şi următoarea. 
39 Georges, Duby, Evul mediu masculin, Editura Meridiane, 1992, pp. 54-61. 
40 Ibidem, pp. 63-65. 
41 Jacques , Le Goff, op.cit., p. 300. 
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călugărul este nu sufletul ce-l caută pe Dumnezeu, ci, mai degrabă, omul ce are nevoie de linişte 
şi pace42. Şi uşa mănăstirilor avea să fie deschisă pentru aceşti păcătoşi, ca şi pentru femeile ce 
îşi pierd aproape toate drepturile, dar care vor găsi între zidurile mănăstirii liniştea sufletească. 
Această comunitate nou formată avea să fie pentru secolele viitoare un centru de rugăciune, 
muncă şi cultură.  

Monahismul s-a aflat printre primele instituţii consolidate la începutul Evului Mediu. 
Exponentul cel mai cunoscut al acestei perioade a fost Sfântul Benedict de Norcia, ca 
reprezentant al clerului transformat în Sfânt. Stabilit din 529 la mănăstirea Cassino, a creat o 
abaţie devenită unul din principalele centre ale creştinătăţii, a conceput şi aplicat pentru prima 
 oară celebra Regula, ora et labora43, în care rolul călugărului este de a  se ruga şi munci. 

Sfântul Benedict, prin regulile impuse călugărilor, spune că munca este o penitenţă,44 chiar 
dacă este manuală sau intelectuală. 

Monahismul va influenţa foarte mult societatea europeană; credinţa va fi împrumutată şi de 
omul simplu care avea nevoie să creadă în ceva, dar şi de cei bogaţi, care din diverse motive 
îmbrăcau haina monahală. Călugării sunt cei care rostesc rugăciunile, ziua şi noaptea, existând 
un anumit tipar, opt ceasuri ale zilei ce trebuiau respectate. Posturile ţinute de călugări nu au 
doar scopul de ai face mai buni sau de a fi mai aproape de divinitate, ci reprezintă calea spre un 
comportament ce asigura sănătatea45. 

Începând cu secolul al X-lea, mănăstirile se vor grupa în jurul unor centre mai puternice 
care le protejau împotriva puterii laice, şi care le ofereau, în acelaşi timp, posibilitatea de a 
deveni tot mai mari. Concludentă în acest sens  este abaţia de la Cluny, întemeiată în 910 de 
către abatele Bernon, devenită apoi  ordo ecclesia cluniacensis, pentru ca până în secolul al XII-
lea să strângă în jurul său sute de mănăstiri, din Anglia până în Italia46. 

Viaţa unui călugăr începea cu un „al doilea botez” în care lumea de până atunci era lăsată 
în urmă pentru ca în faţă să i se deschidă lumea lui Dumnezeu, calea spre divin fiindu-i 
încredinţată noului frate ca şi cum s-ar fi născut atunci şi păcatele lăsate în urmă nu aveau să-l 
oprească spre noul tărâm, al Bisericii. Botezului îi urma rugăciunea; cele două-trei ore de 
meditatio desfăşurate de cele mai multe ori în scriptorium trebuiau să-l transforme într-un om 
religios, ştiutor de carte. 

În majoritatea mănăstirilor, dar mai ales la Cluny, unde organizarea spaţiilor47 respecta un 
anumit tipar ce avea să influenţeze şi alte aşezăminte monahale, se respectau ierarhiile; în centru 
Divinitatea, adică biserica, apoi la dreapta abatele, capul mănăstirii, iar la stânga călugării, ca 
nişte îngeri ce păzesc ca legile să fie respectate. În jurul acestora se găseau şi celelalte elemente 
ale vieţii mănăstireşti. Educaţia călugărilor nu era identică cu cea laică pentru că nu era nevoie ca 
tânărul călugăr să înveţe acele discipline care nu erau folositoare48. Retorica, dialectica, 
aritmetica şi chiar astronomia îl puteau face pe novice să nu evolueze conform preceptelor 
religioase; în acelaşi timp şi operele laicilor puteau fi vătămătoare pentru formarea spirituală49.  

Celibatul, asceza, renunţarea la orice formă de proprietate privată, sunt caracteristici ale 
vieţii monahale. Perioada de început a Evului Mediu îl găseşte pe călugăr închis între aceste  
regulae50, opuse vieţii de pustnic ce încă mai era prezent în creştinism, dar care aveau să fie 
formulate pentru occidentali de Grigore din Tours şi Sfântul Augustin. Penitenţa şi obedienţa se 
regăseau printre acestea şi ele trebuiau respectate cu sfinţenie de toţi membrii comunităţii 

                                                 
42 Ibidem, p.42.  
43 Ludovico, Gatto, op.cit., p. 22. 
44 Jacques, Le Goff, Pentru un alt Ev Mediu, vol. I., p. 249. 
45 Ibidem, p. 250 şi următoarea. 
46 Idem, Omul Medieval, p. 51. 
47 Pentru a vedea modul de organizare în cadrul mănăstirii Cluny. 
48 Georges, Duby, Anul 1000, p. 54. 
49 Ibidem, p. 55 şi următoarea. 
50 Jacques, Le Goff, op.cit., p. 41.  



Prof. Bejenaru Constantin, Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni 
 
 

57 
 

monahice, renunţarea la propriile plăceri şi la cele lumeşti, însemna de fapt încredinţarea şi 
abandonarea dualităţii corpus/anima – spiritus lui Dumnezeu; încredinţare ce se realiza de bună 
voie pe când abandonarea totală a propriei voinţe şi trăirea vieţii aşa cum vrea divinitatea se 
realiza prin Sfinţenie51.  

Viaţa în cadrul mănăstirii era concepută de cultura clunisiană ca o slujbă religioasă 
permanentă52 în care abatele este cel care împarte sarcini, aplică pedepse sau rânduieşte scutiri în 
funcţie de vârstă. Acest suveran al mănăstirii este asistat de aşa-numiţii seniores care sunt de fapt 
cei care răspund de bunul mers al aşezământului. Şi erau aceştia destui la număr: priorul 
(praepositus), cel care îl înlocuia la nevoie pe abate, sacristanul, cel care avea grijă de biserică, 
chambrier, trezorierul, ce administra veniturile întregii mănăstiri şi a domeniilor acestora, 
economul, care se ocupa de masa fraţilor săi. La aceştia se adăuga capelanul, cel care se ocupa de 
legătura cu exteriorul, cei ce veneau în mănăstire sau aşteptau la porţile ei milostenia53. 

Călugării dormeau într-un dormitor comun, unde aveau o saltea de paie, iar averea lor era 
un cearşaf, o pătură, o pernă şi câte două haine groase şi două subţiri, la care se adăugau ciorapi 
şi o pereche de încălţări. Haina calugărului era diferită în funcţie de ordinul ales; clunisianul 
Petru Venerabilul  îi reproşa abatelui de la Clairvaux pe la 1124, că a ales culoarea albă de 
sărbătoare pentru rasa monahală, în locul celei negre a umilinţei54. De altfel, canonul XVI al 
celui de-al IV-lea Conciliu de la Lateran, interzicea clerului să facă uz de haine roşii şi verzi55.  

Masa unui călugăr era sobră dar abundentă; pe timpul verii şi în zilele de post primeau câte 
o masă, iarna câte două, constând în două feluri de mâncare, o jumătate de kilogram de pâine, şi 
o jumătate de litru de vin56.  

Mănăstirile au rezolvat problema diferenţelor între sacru şi profan prin concilii şi canoane 
care stabileau clar rolul şi locul preotului sau al călugărului; celibatul, care în jurul anului 1000, 
ajunsese la Cluny subiectul de canonizare a unui călugăr57 prin diferenţierea de celelalte 
categorii, şi sărăcia personală (opusă celei instituţionale a mănăstirilor sau a bisericilor, specifice 
călugărilor) care simboliza eliberarea de interesele lumeşti. Respectul şi sprijinul comunităţii, ca 
în cazul mănăstirii Cluny una din cele mai mari din acea perioadă şi al cărei exemplu se v-a 
regăsi de mai multe ori în discutarea temei, a dus la popularizarea ei, dar şi la creşterea daniilor 
oferite manăstirii, care au făcut din acest loc un centru al pelerinajului creştin medieval. Una din 
noutăţile aduse de clunisieni a fost reprezentată de faptul că  au fost încurajaţi călugării să devină 
preoţi, să rânduiască viaţa în jurul ceremoniilor euharistice58 şi, în felul acesta să devină una din 
cele mai mari atracţii pentru omul simplu doritor de credinţă.  

De asemenea, de-a lungul secolelor abaţiile au devenit centre de cultură transmiţând 
manuscrise sau opere clasice şi medievale. Secolele V-VIII reprezintă perioada de dezvoltare a 
mănăstirilor, putându-se vorbi de o epocă monastică. De exemplu, la mănăstirea Cluny s-au găsit 
registre cu nume ale persoanelor vii şi ale celor morţi care trebuiau pomenite în timpul slujbelor, 
dar cu trecerea timpului apar necrologurile, liste cu defuncţii, pe marginea unui calendar, citite 
îndeosebi la slujba de dimineaţă, în care sunt amintite 50-60 de nume59; spre deosebire, 
pomelnicele nu sunt făcute pentru a fi citite, ci să amintească slujbele de comemorare stabilite de 
unii defuncţi şi faptele milostive, adică împărţirea pomenilor. 

                                                 
51 Ibidem, p. 42. 
52 Georges, Duby, Phhilippe, Ariès, (coordonatori), Istoria vieţii private, de la Europa feudală la Renaştere, vol. III, 

Editura Meridiane, Bucureşti, 1995, p. 66. 
53 Ibidem, p. 68 şi următoarea. 
54 Michel, Pastoureau, O istorie simbolică a Evului Mediu occidental, Editura Cartier istoric, Bucureşti, 2004, p. 

176. 
55 Ibidem, p. 178. 
56 Ovidiu, Drâmba, op.cit., p. 84. 
57 R.I., Moore, op.cit., p. 113. 
58 Georges,  Duby, Anul 1000, p. 228. 
59 Jacques, Le Goff, Naşterea purgatoriului, vol. I, p. 213. 
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Viaţa călugăriţelor începe în secolul al VI-lea când sora geamănă a Sfântului Benedict va 
întemeia o mănăstire la Monte Cassino; mai apoi şi cistercienii în 1125 vor acorda femeilor drept 
de şedere în mănăstiri; numărul mănăstirilor cisterciene va creşte foarte repede, pentru că în 1300 
erau deja aproximativ 700 de aşezăminte60. 

Mănăstirile vor prospera într-o primă etapă prin Carol cel Mare şi urmaşii săi, dovadă fiind 
numărul tot mai mare al călugărilor în cadrul aceleiaşi aşezări, precum şi apariţia unor oraşe în 
apropierea mănăstirilor. Unele dintre ele aveau şi 7000 de locuitori, stabiliţi în cartiere 
specializate: fierari, tăbăcari, cizmari, şelari, brutari, cârciumari, nelipsind muncitorii buni la 
toate61. Spre deosebire, mănăstirile şi prioratele secolului al XII-lea, clunisiene, cisterciene, 
certozine, camaldoleze, valombrozane, populau cu miile ţinuturile Europei62, demonstrându-ne 
astfel importanţa vieţii monahale.  

Ordinele călugăreşti vor lua amploare în secolul al XIII-lea când călugării cerşetori vor 
invada Europa. Şi asta nu se făcea prin mănăstiri, ci prin călugări care-şi duceau viaţa în 
comunitate. Conciliul al II-lea de la Lyon nu permitea decât existenţa a patru dintre ele: 
Predicatorii sau Dominicanii, Minoriţii sau Franciscanii, Pustnicii Sfântului Augustin şi 
Carmelitele63; la începutul secolului al XV-lea se adăuga şi Ordinul Slujitorilor Sfintei Fecioare 
Maria, dar acesta se limita la activităţi pe teritoriul Italiei. La aceste ordine călugăreşti masculine, 
pe lângă carmelite se adăugau clarisele, ce aparţineau de franciscani, şi dominicanele64. 

Călugărul dominican  era prezent în special în oraşele mari spre deosebire de cel franciscan 
care prefera micile comunităţi. Dar activitatea acestora se va prelungi şi pe drumurile comerciale 
sau în unele mănăstiri. Predicile lor vor oferi o nouă faţă a Bisericii omului de rând din vestul 
Europei. Dar curând aceste ordine vor fi deturnate de papalitate65 pentru a fi folosite în scopuri 
proprii, mult mai meschine decât cele pentru care au fost create. Tocmai de aceea, în acele 
timpuri reputaţia lor era contradictorie: pe de o parte sunt admirate, onorate şi chiar urmate 
pentru predicile lor, pe de altă parte sunt blamate, chiar urâte datorită dominicanilor ce 
reprezentau Inchiziţia, sau a fraţilor cerşetori care încep să acumuleze averi66.  

Clerul, ca parte a structurilor feudale, contribuia la dominaţia seniorială (senioriile 
ecleziastice fiind tot mai puternice), iar rolul lor a crescut odată cu reforma gregoriană, potrivit 
căreia clerul alcătuieşte o societate de celibatari fericiţi aflaţi în contact permanent cu sacrul pe 
care-l intermediază în raport cu lumea profană67. 

Călugărul ca şi Sfântul trebuia să se încadreze în una din cele două categorii: cei foarte 
buni, care se duc în Paradis, sau cei pe de-a-ntregul răi care se duc în Infern. Calea de mijloc 
reprezentată de Purgatoriu, după părerea Sfântului Augustin68,  este a celor care nu sunt pe 
deplin buni şi care vor fi supuşi unei curăţări de păcate. Pentru iertarea păcatelor călugărul 
medieval ţinea posturi prelungite, dar erau folosite şi flagelările şi pedepsele corporale pentru că 
trupul nu era important, ci sufletul69. Pentru alţi autori Purgatoriul este o etapă obligatorie pentru 
toţi morţii, dar prin care cei drepţi vor trece cu uşurinţă, spălarea de păcate fiind pasul spre 
Judecata de Apoi. De altfel, Augustin împarte oamenii în patru categorii: cei foarte buni, cei 
foarte răi, cei ce nu sunt foarte buni şi cei ce nu sunt foarte răi. Un cistercian, Sfântul Bernard, 
spunea că există întreitul infern70: primul care este obligatoriu şi în care osânda este fără de 

                                                 
60 Will, Durant, op.cit., vol. 12, p. 351. 
61 Jacques , Le Goff, op.cit., p. 49.  
62 Ibidem, p. 37.  
63 Jacques, Le Goff, Evul Mediu şi naşterea Europei, p. 173. 
64 Ibidem, p. 178. 
65 Ibidem, p. 175. 
66 Ibidem, p. 176 şi următoarea. 
67 Jacques, Le Goff, Naşterea purgatoriului, p. 227. 
68 Ibidem, p. 230. 
69 Ovidiu, Drâmba, op.cit., vol.5, pag. 84. 
70 Jacques, Le Goff, op.cit., p. 247. 
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sfârşit, al doilea în care păcatele pot fi iertate, şi al treilea de iertare. În primele două sunt chinuiţi 
oamenii, iar diavolii în al treilea.   

Există o legătură strânsă între Purgatoriu71, lumea intermediară, şi un anumit tip de păcat 
intermediar, între neprihănirea Sfinţilor şi a celor drepţi şi vinovăţia de neiertat a celor ce 
săvârşesc păcate grele72; acest lucru vine în completarea păcatelor mărunte, zilnice, obişnuite, 
care se vor transforma treptat în păcat uşor ce poate fi iertat. 

Călugărul, ca şi Sfântul, sunt reprezentanţi ai celor care se roagă şi ei îşi vor duce crucea 
pentru celelalte prototipuri umane ale Evului Mediu. 

 
 
 

 

Résumé 
 
 

L’image de l’homme médiéval, à travers les prototypes humains de la société européenne 
occidentale, est retrouvée dans une multitude d’hypostases, à qui mieux mieux intéressantes par 
leur particularités. Ce voyage dans le temps porte nos pas à travers la vie du moine et du saint, 
des prototypes qui représentent des visages d’un universe fermé entre dogme et conscience. 

Les faits de ceux-ci vécus dans le sein de l’Église toute-puissante, raison pour laquelle j’ai 
choisi ce motto, seront traités au profit de celui qui, en lisant cet article, a au moins pour un 
instant l’impression qu’il vit sa propre vie un millénaire auparavant; les faits de l’homme 
medieval doivent être connus pour ne pas oublier qui nous sommes et où nous allons. 

Dans la littérature médiévale à la fin du XI-ème siècle, ultérieurement développée jusqu’au 
XII-ème siècle, apparaît l’idée d’une société tripartite après une formule classique de Gérard de 
Cambrai et d’ Adalbéron, evêque de Laon. Celui-ci, dans l’épreuve Carmen ad Rotbertum regem 
francorum, composée dans 1025-1027 et dédié au roi de la France, Robert le Pieux, en rappelant: 
les oratores, les bellatores, les laboratores. Ainsi La Maison de Dieu est partagée en trois: les 
uns se prient, les uns se luttent, et des autres travaillent. Ces trois parties ne peuvent pas être 
séparées, les services rendus par une en étant au profit des autres deux, et ainsi, ce triple nattage 
de la société médiévale conduit à la bonne marche des choses.  

L’Ordre Clérical tenait un rôle de premier plan sur les autres due à l'influence divine sur 
tous les jours: en tête de cette hiérarchie des oratores se trouvait le monarque, en tant que 
protecteur et le mainteneur de l'ordre. Pendant ce temps, un protectorat a tendance à être 
réciproque grâce à l'intervention du pape dans la nomination ou la confirmation des souverains. 
Pour ce noyau , j’ai choisi de présenter le moine et le saint, les représentants le plus proche de 
l'homme humble médiévale;les deux prototypes sont analysés comme un tout, et puis de se 
rappeler quelques-uns des principaux saints médiévaux, et enfin un fragment détaché de l'éternité 
si nous donnent un aperçu de ce qu'est la vie comme le moine médiéval. 
 
 

                                                 
71Termenul „purgatoriu” apare foarte probabil pe la 1170-1180 conform lui Jacques Le Goff, Naşterea 

purgatoriului, p. 313. 
72 Ibidem, p. 25. 
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RELAȚIILE DINTRE ROMÂNI ȘI BULGARI ÎN TIMPUL DOMNIEI LUI 

ALEXANDRU IOAN CUZA 
 
 

 
În Evul Mediu Imperiul otoman a desfăşurat o amplă ofensivă pe teritoriul Europei care a 

avut drept consecinţe ocuparea zonei balcanice şi exercitarea dominaţiei asupra altor teritorii. 
Astfel, bulgari, greci,albanezi, muntenegreni, sârbi și bosniaci au suportat timp de mai multe 
secole stăpânirea otomană, în timp ce românii au reuşit să-şi păstreze fiinţa statală, dar au intrat 
încetul cu încetul sub o dominaţie din ce în ce mai apăsătoare din punct de vedere politic şi 
economic.Secolele XVIII–XIX au adus importante mutaţii în Sud–Estul Europei, în contextul 
desfăşurării „problemei orientale”. Slăbiciunea tot mai evidentă a Înaltei Porţi şi amestecul 
diferitelor puteri în zonă au favorizat cristalizarea şi apoi dezvoltarea mişcărilor de eliberare 
naţională. 

Acţiunile diferitelor popoare aflate sub stăpânire otomană s-au amplificat cantitativ şi 
calitativ în secolul XIX, legându-se de ani cu semnificaţie deosebită precum 1821 sau 1848.La 
jumătatea secolului al XIX - lea, bulgarii aveau o situaţie deosebit de grea, ei fiind lipsiţi de 
drepturi sub stăpânirea otomană. Doritori să schimbe această situaţie, bulgarii îşi vor îndrepta 
speranţele spre Imperiul ţarist; faptul este explicabil dacă avem în vedere strădaniile autorităţilor 
de la Petersburg de-a se erija în apărătoarele creştinilor ortodocşi aflaţi sub controlul Semilunei. 
Cultivând aceste idei în rândurile populaţiei slave din Balcani, Petersburgul spera să le poată 
folosi împotriva Imperiului otoman.Ca urmare a faptului că teritoriul Bulgariei fusese 
transformat în paşalâc, populaţia ei plătea dări împovărătoare şi suporta nenumăratele abuzuri ale 
funcţionarilor otomani. Era firesc, în aceste condiţii, ca ea să ceară autonomia Bisericii bulgare, 
dreptul de a folosi limba bulgară în biserică, dreptul de a avea şcoli naţionale şi bineînţeles, 
libertate politică. Până la Războiul Crimeii (1853-1856) răscoalele bulgarilor nu au beneficiat de 
o organizare eficientă şi nici nu au cuprins zone întinse; de asemenea, se conta mult pe sprijinul 
ţarist şi pe colaborarea cu popoarele vecine, context în care ar fi fost posibilă o adevărată 
revoluţie naţională. 

Cum aceste planuri nu s-au concretizat, după Războiul Crimeii s-au dezvoltat noi mişcări 
revoluţionare care luau în calcul alte modalităţi de îndeplinire a obiectivelor1. În ianuarie 1859 
românii reuşeau să pună în faţa faptului împlinit Europa atunci când, alegându-l pe Al. I. Cuza ca 
domnitor la Iaşi şi Bucureşti, făceau posibilă Unirea Principatelor. Evenimentul a creat agitaţie în 
rândul puterilor garante, dar în acelaşi timp a fost receptat cu mare interes de popoarele aflate 
sub dominaţie străină. Crearea statului naţional român a dat „un nou impuls luptei naţionale în 
estul Europei”2. Faptul că eforturile românilor pentru unire fuseseră încununate de succes dădea 
speranţe popoarelor balcanice care-şi doreau emanciparea deplină şi constituia un real stimulent3. 
De această situaţie erau conştiente pe deplin şi cabinetele diplomatice europene; astfel, în mai 
1859, Gorceakov îi scria lui Lobanov, ambasadorul Rusiei la Constantinopol, despre agitaţia 
generală în creştere care se manifesta printre creştinii aflaţi sub stăpânire otomană4, în timp ce în 

                                                 
1 N. Ciachir, România în Sud-Estul Europei (1848-1886), Editura Politică, Bucureşti, 1968, p. 44, 75; V. Traikov, 
Curente ideologice şi programe din mişcările de eliberare naţională din Balcani până în anul 1878, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, pp. 260, 266, 279. 
2 L. Boicu, Cuza Vodă faţă cu lupta popoarelor pentru emancipare naţională, în Cuza Vodă. In memoriam, Editura 
Junimea , Iaşi, 1973, p. 235. 
3 N. Ciachir, op. cit., p. 60. 
4 Idem, Istoria popoarelor din Sud-Estul Europei în epoca modernă, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998, p. 214. 
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luna aprilie a aceluiaşi an, consulul francez din Belgrad insera într-un raport către Ministerul de 
Externe: „exemplul Principatelor Unite întreţine agitaţia în toate spiritele”5. 

Al. I. Cuza s-a dovedit a fi un important susţinător al mişcării de eliberare naţională care 
ar fi dus, inevitabil, la constituirea statelor naţionale şi destrămarea imperiilor multinaţionale. În 
acest sens, domnitorul Principatelor Unite a fost dispus să susţină moral şi material lupta 
popoarelor vecine pentru emancipare naţională, să îngăduie prezenţa şi activitatea emigranţilor, 
să încheie alianţe şi oferte de cooperare armată.  

Atitudinea lui Cuza faţă de această chestiune este evidenţiată într-o discuţie din 1862 cu 
Offenberg, consulul general rus, în care domnitorul menţiona că nu poate rămâne neutru şi că e 
pregătit pentru toate evenimentele care ar avea efect conflictul deschis şi violent dintre creştini 
şi Înalta Poartă6.Trebuie menţionat faptul că domnitorul nu era dispus să rişte în mod gratuit; el 
permitea acţiunile emigranţilor străini în Principate atâta timp cât avea cunoştinţă de ele şi 
susţinea emanciparea naţională a diferitelor popoare doar în măsura în care nu punea în pericol 
interesele statului român. Consolidarea statului român şi dobândirea independenţei nu erau 
posibile şi fără o strânsă colaborare cu popoarele aflate sub stăpânirea otomanilor. Deci, 
susţinerea politică, militară şi culturală acordată bulgarilor, sârbilor sau albanezilor trebuia să 
genereze beneficii tuturor factorilor implicaţi7.Faţă de dorinţele legitime ale bulgarilor care 
vizau autonomia internă şi emanciparea naţională, autorităţile otomane au rămas nepăsătoare, 
ba chiar au recurs la persecuţii.  

Drept urmare, teritoriile româneşti au primit numeroşi refugiaţi, iar multe dintre mişcările 
bulgăreşti antiotomane au fost pregătite la Nord de Dunăre.Cu îngăduinţa autorităţilor române 
emigraţia bulgară tipărea ziare, broşuri, cărţi şi manifeste, înfiinţa şcoli şi edituri, organiza 
comitete revoluţionare şi pregătea detaşamente de luptă. Sub aceeaşi privire îngăduitoare au 
activat revoluţionari bulgari de prim rang: G. S. Rakovski, Hristo Botev, Vasil Levski, Liuben 
Karavelov8. Bucureşti, Brăila, Galaţi, Craiova, Giurgiu au fost oraşele în care s-a pregătit 
înlăturarea dominaţiei otomane. Nu ne surprinde deci, importanţa deosebită dată colaborării cu 
România de emigranţii bulgari9. Iniţial, revoluţionarii bulgari s-au orientat spre Serbia şi spre 
ajutorul pe care aceasta l-ar fi putut oferi eliberării Bulgariei. Anii 1862-1863 au generat 
deziluzii în rândul bulgarilor din moment ce Belgradul nu mai era dispus să declanşeze un război 
împotriva Imperiului otoman. Prin urmare, centrul de greutate al mişcării revoluţionare bulgare 
s-a mutat în România10. Ea reprezenta un real refugiu pentru bulgari; o dovedeşte venirea aici a 
lui Hagi Stavri şi Petre Kisimov, capii răscoalei antiotomane desfăşurată în 1862 la Târnovo şi 
înăbuşită rapid11.Analizând relaţiile româno-bulgare în timpul domniei lui Al. I. Cuza, un prim 
loc îl ocupă activitatea lui G. S. Rakovski. El a fost iniţiatorul mişcării bulgare organizate, de 
emancipare naţională. Legăturile sale cu spaţiul românesc sunt anterioare domniei lui Cuza: fiind 
urmărit de autorităţile otomane căutase refugiu în Ţara Românească între 1855-1856; revine în 
multe ocazii pe tărâm românesc pentru a-şi vizita compatrioţii (1857, 1858, 1860, 1861, 1862). 
De asemenea, era un bun cunoscător al realităţilor româneşti. În 1857, pe când locuia la Novi 
Sad, scria frecvent despre români în ziarul „Bălgarska Dneviţa”. După ce a început să publice 

                                                 
5 Arhiva I.I. Beograd, sign., I, XXVIII, inv. nr. 59/26, Belgrad, 14 apr. 1859 apud N. Ciachir, Istoria popoarelor din 
Sud-Estul Europei..., p. 213. 
6 N. Ciachir, România şi popoarele balcanice (1856-1875) în „Revista română de studii internaţionale”, an VI, 
1(15), 1972, p. 133 apud Cuza Vodă. In memoriam, p. 237. 
7 N. Ciachir, Istoria popoarelor din Sud-Estul Europei..., p. 215. 
8 L. Boicu, Cuza Vodă faţă cu lupta..., în Cuza Vodă. In memoriam, p. 241; N. Ciachir, România în Sud-Estul 
Europei...,  p. 76; N. Ciachir, Istoria popoarelor din Sud-Estul Europei..., pp. 240-241; V. Traikov, Racovski, 
Levski, Karavelov, Botev şi România, în Relaţiile româno-bulgare de-a lungul veacurilor, vol. II, Editura Academiei 
R. S. R., Bucureşti, 1984, p. 28. 
9 Poporul român şi lupta de eliberare a popoarelor din Balcani, Bucureşti, 1986, p. 28. 
10 N. Ciachir, Istoria popoarelor ..., p. 24; N. Ciachir, România în Sud-Estul Europei, p. 77; V. Traikov, Curente 
ideologice şi programe..., pp. 282, 284; C. Velichi, La Roumanie et le mouvement  revolutionnaire bulgare de 
liberation nationale (1850-1878), Editura Academiei R.S.R., 1979, p. 38. 
11 N. Ciachir, România  în Sud-Estul Europei...,  p. 77. 
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ziarul „Dunavski Lebed”(1860) venea frecvent în Principatele Unite, iar în 1861 era prezent în 
Bucureşti pentru a deschide prima „citalişte”(casă de lectură)12.  

Rakovski era convins că bulgarii îşi pot dobândi libertatea numai prin forţă; pentru a 
reuşi, revolta antiotomană trebuia să aibă o conducere unitară, să-şi asigure legături cu 
străinătatea, să aibă de partea sa opinia publică de pe continent şi să cuprindă în acelaşi timp 
întreaga Bulgarie. Ca şi alţi membrii ai mişcării revoluţionare, pentru o vreme îşi pusese 
speranţele în colaborarea cu sârbii. Eşecul acesteia l-a determinat ca în 1863 să se stabilească în 
România. Alegerea avea la bază şi alte argumente: autonomia României, Unirea realizată în 
1859, politica lui Cuza care venea în spiritul aspiraţiilor bulgarilor, emigraţia bulgară de aici se 
bucura de libertate şi sprijin românesc13. Ajuns în România, Rakovski desfăşoară o intensă 
activitate urmărind neobosit obiectivul propus. S-a integrat foarte bine în noul mediu – învaţă 
limba română; îl cunoaşte îndeaproape pe Al. I. Cuza; se împrieteneşte cu personalităţi 
marcante ale timpului precum B. P. Hasdeu, M. Kogălniceanu, C. A. Rosetti, I. C. Brătianu etc.; 
este interesat de problemele interne ale României şi sprijină iniţiativele domnitorului. 

Rakovski a investit timp, energie şi bani în activitatea publicistică prin care putea realiza 
o propagandă activă în favoarea mişcării de eliberare naţională. În acelaşi timp, editarea unui 
ziar era modul prin care încerca să-i scoată pe bulgarii din Bucureşti de sub influenţa „Societăţii 
de binefacere” cu care el era în conflict. În acest proiect el a beneficiat de susţinerea 
domnitorului Cuza care i-a oferit o sumă de bani şi a intervenit pe lângă Kogălniceanu (în 
calitatea sa de ministru de interne) pentru a-i da brevetul necesar, care a fost obţinut în timp 
foarte scurt. Faptele reiese şi dintr-o Conferinţă de la Ateneu susţinută în decembrie 1890 de B. 
P. Hasdeu: „În 1863 sosea la Bucureşti Rakovski, patriotul bulgar cel mai înflăcărat la acel 
moment. Luptase în fruntea unei legiuni contra turcilor pentru a-i ajuta pe sârbi să elibereze 
Belgradul. A găsit refugiu la Bucureşti, unde prinţul Cuza, care dovedea simpatie pentru bulgari 
precum toţi domnitorii români de odinioară, l-a primit cu căldură şi i-a dat bani ca să înfiinteze 
un ziar, pentru că Rakovski era sărac”14. Suma de bani dată de Cuza era insuficientă, deci 
Rakovski a apelat la ajutorul membrilor „Societăţii de binefacere” şi a înfiinţat o societate pe 
acţiuni, fiind emise 400 de acţiuni a câte 10 galbeni. 

Pe 31 octombrie 1863 el obţinea brevetul pentru ziar, iar pe 2 noiembrie publica o foaie 
volantă prin care anunţa apropiata apariţie a ziarului. Acesta urma să apară de două ori pe 
săptămână, avea caracter „politic, literar și comercial”, era tipărit în limbile bulgară şi română, 
avea drept deviză „Concordie şi alianţă – drepturile naţionalităţilor” şi se numea „Bădunoşt”/ 
„Viitorul”15. 

Anunţul lui Rakovski a fost primit cu reticenţă şi îngrijorare în anumite medii. În primul 
rând, a determinat reacţia ostilă a paşei din Rusciuk în urma căreia autorităţile otomane au 
interzis difuzarea ziarului în imperiu. În al doilea rând, trei membri din conducerea „Societăţii 
de binefacere” s-au întâlnit cu Magazinovic, consulul Serbiei la Bucureşti, pentru a-şi exprima 
îngrijorarea legată de efectele negative ale publicării ziarului asupra poporului bulgar şi 
relaţiilor comerciale cu Înalta Poartă. Magazinovic nu a luat în seamă temerile delegaţiei şi s-a 
arătat dispus să stea de vorbă cu Offenberg; prin urmare, „Societatea de binefacere” a susţinut 
ziarul până la un moment dat16. 

Pe 8 martie 1864 apărea primul număr al ziarului „Bădunoşt”, al cărui colaborator era B. 
P. Hașdeu. Presa română a salutat evenimentul prin C. A. Rosetti în „Românul”: „Întâiul număr 
                                                 
12 C. Velichi, România şi Renaşterea bulgară, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, pp. 202-203; V. 
Traikov, Rakovski, Levski, Karavelov..., în Relaţiile româno-bulgare de-a lungul veacurilor, vol. II, p. 9. 
13 V. Traikov, Curente ideologice şi programe..., p. 286; C. Velichi, România şi Renaşterea bulgară, pp. 206-207. 
14 B. P. Hasdeu, Prieteni cu voie sau fără voie, în  „Literatură şi artă română”, V, Bucureşti, 1900-1901, nr. 2, pp. 
69-77 apud C. Velichi, La Roumanie et le mouvement..., p. 40. 
15 C. Velichi, România şi Renaşterea bulgară, p. 208; C. Velichi, La Roumanie et le mouvement..., p. 41. 
16 Ibidem, p. 43; C. Velichi, România şi Renaşterea bulgară, p. 208. 
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ce a apărut ne arată că doreşte deplina înţelegere între bulgari şi români. Aceasta a fost şi va fi 
dorinţa noastră ...Astfel, noi primim cu bucurie vestea apariţiei acestui jurnal, urându-i un 
succes deplin”17 , prin B.P. Hasdeu în „Aghiuţă” şi Cezar Bolliac în „Buciumul”. Entuziasmul 
presei din România nu putea fi – în mod evident – împărtăşit de Imperiul otoman; pentru 
autorităţile otomane ziarul era periculos prin ideile propagate şi prin impactul pe care l-ar fi 
avut în rândurile bulgarilor (cu toată interdicţia, „Bădunoşt” era citit şi la Sud de Dunăre). 
Astfel, la 20 aprilie 1864, Ali Paşa, ministru de externe la Constantinopol, îi trimite lui Cuza o 
scrioare în care se arăta că „singur numele redactorului” trebuia să-i sugereze domnitorului 
„caracterul său de ostilitate privind guvernul imperial”; demnitarul otoman spera că  
domnul nu va tolera apariţia ziarului şi îi ordona „suprimarea ziarului şi expulzarea autorului 
din Principatele Unite”18.  

Insistenţele autorităţilor otomane nu au dat roade, Cuza şi Kogălniceanu îngăduind 
apariţia ziarului chiar şi după a doua intervenţie a Porţii. Cum se explică atitudinea favorabilă 
lui Rakovski şi ziarului său? Motivele sunt diverse: simpatia de care se bucurau redactorul şi 
cauza bulgară în ochii lui Cuza şi mai ales, susţinerea ziarului pentru domnitor  şi politica sa. 
Rakovski aproba din toată inima – în paginile ziarului – secularizarea averilor mănăstireşti, 
reforma agrară şi orice efort al domnitorului în direcţia consolidării autonomiei şi modernizării 
statului. În plus, „Bădunoşt” milita pentru autonomia Bisericii bulgare şi introducerea limbii 
bulgare în cadrul cultului, obiective realizabile doar în detrimentul Patriarhiei şi clerului grec; 
faptul convenea pe deplin autorităţilor de la Bucureşti care se confruntau cu o campanie de 
calomnii din partea Patriarhiei de la Constantinopol (ca urmare a secularizării averilor 
mănăstireşti)19.    

Din păcate atitudinea favorabilă reformei agrare i-a adus lui Rakovski ostilitatea 
„Societăţii de binefacere”, manifestată prin oprirea susţinerii financiare. De aceea, după zece 
numere, „Bădunoşt” îşi înceta apariţia, iar redactorul său iniţia un nou proiect – ziarul 
„Branitel”/ „Apărătorul” în care scria: „Bulgari, ce locuiţi în România! Voi vă deosebiţi de 
ceilalţi fraţi ai voştri...pentru că trăiţi într-o ţară liberă care merge pe drumul culturii...şi pentru 
că v-aţi creat o situaţie economică bună şi dispuneţi de mijloace”20. Din lipsă de fonduri nici 
„Branitel” n-a mai fost tipărit. Totuşi, Rakovski nu a întrerupt activitatea publicistică. În 1865 
edita la Bucureşti un singur număr al revistei „Bălgarska Starina”/ „Antichităţi bulgare” (rod al 
colaborării cu Hasdeu, cuprindea articole de limbă, istorie şi etnografie bulgară prin care urma 
să se realizeze educaţia patriotică a tineretului bulgar). Tot în acel an  publica în traducere 
bulgară „Răspunsul lui AL. I. Cuza la scrisoarea marelui vizir” şi „Mesajul lui Cuza la 
deschiderea Corpurilor legiuitoare” (Rakovski le considera modele de demnitate naţională la 
care şi bulgarii trebuia să ia aminte); de asemenea, tipăreşte mai multe broşuri21. 

Neobosit, Rakovski acţiona şi pe alte planuri în favoarea conaţionalilor. Prin domnitorul 
Cuza a intervenit la doctorul Carol Davila care acceptă creşterea numărului de elevi bulgari 
înscrişi la Şcoala naţională de medicină şi farmacie. Prin bunăvoinţa lui Davila studenţii bulgari 
la medicină puteau să meargă duminica şi în zilele de sărbătoare acasă la Rakovski pentru lecţii 
de istorie a Bulgariei. În plus, deschide problema spitalului de la Târnova şi contribuie la 
înfiinţarea unor şcoli bulgare22. 

Patriotul bulgar lua în calcul şi calea armelor pentru forţarea realizării schimbărilor 
dorite. În opinia lui, trebuiau pregătite cete înarmate şi instruite care să treacă la Sud de Dunăre 
şi să antreneze populaţia într-o revoltă antiotomană pe care ar fi susţinut-o Serbia şi România. 

                                                 
17 „Românul”, nr. 845, 10 III1864 apud Relaţii româno-bulgare de-a lungul veacurilor, vol. II, p. 10. 
18 C. Velichi, La Roumanie et le mouvement..., p. 45; C. Velichi, România şi Renaşterea bulgară..., p. 209; L.Boicu, 
op. cit., în Cuza Vodă. In memoriam, p. 243. 
19 N. Ciachir, Istoria popoarelor din Sud-Estul Europei..., p. 242; C, Velichi, România şi Renaşterea bulgară, p. 
209; C. Velichi, La Roumanie et le mouvement..., p. 46. 
20 C. Velichi, România şi Renaşterea bulgară, p. 207. 
21 Ibidem, p. 210. 
22 Ibidem, p. 210. 
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În acest sens a discutat cu domnitorul Cuza de la care ar fi primit ajutor moral şi material. În 
1864 două cete de bulgari au trecut Dunărea; una din ele era condusă de Petăr Stoianov şi 
Hristo Makedonski şi luase armele din arsenalul armatei din Bucureşti23.  

Spijinul oferit de autorităţile române revoluţionarilor bulgari a produs nemulţumire în 
cancelariile europene. În aprilie 1864, Musurus, ambasadorul otoman la Londra îi raporta 
ministrului de externe Ali Paşa că „trebuie ţinut seamă că Comitetul revoluţionar al Tinerei 
Bulgarii, de curând instituit îşi are sediul la Bucureşti şi că influenţează acolo ziarele de 
propagandă în limba bulgară (...) Cuza, contând pe prestanţa sa, s-a hotărât să facă din Moldo-
Vlahia căminul tuturor revoluţionarilor din Europa”24. În decembrie 1865, Ignatiev, 
ambasadorul Rusiei la Constantinopol, îl informa pe Gherov, viceconsul rus la Plovdiv, că 
guvernul român încearcă să-i răscoale pe creştinii din dreapta Dunării împotriva turcilor25. 

Anii domniei lui Cuza au fost favorabili pentru comunitatea bulgară din România. În 
sprijinul acestei afirmaţii stau tipografiile bulgăreşti precum cea din Bolgrad, şcolile cu predare 
în limba bulgară, tipărirea a numeroase broşuri şi cărţi, activitatea societăţilor culturale precum 
cea creată la Bucureşti în 1861. În acelaşi timp, numeroşi bulgari activau pe tărâm comercial şi 
deţineau o putere economică destul de mare26. Dovezi suplimentare în privinţa atitudinii 
autorităţilor române faţă de bulgari găsim în aprobarea întemeierii unui sat şi împărţirea de 
pământ pentru 1200 de emigranţi  care plecaseră iniţial spre Crimeea (1861)27 şi într-o 
informare a lui Kralisch, agent consular al Prusiei la Ruse, către ambasadorul Prusiei la Înalta 
Poartă, din august 1860: „Patru infractori urmăriţi de poliţia de aici au reuşit să fugă în Ţara 
Românească. Deşi guvernatorul general local a cerut extrădarea lor, autorităţile române au 
refuzat totuşi până acum să-i dea curs”28.  

Deşi perioada de timp în care au fost analizate relaţiile româno-bulgare este destul de 
scurtă, nu se pot trece cu vederea intensitatea şi complexitatea acestora. Grăitoare în acest sens 
sunt rândurile lui Rakovski pentru care România era „un refugiu liber şi sigur pentru poporul 
bulgar, de vreme ce căminul ţăranului român a fost larg deschis bulgarului, cu o sinceritate 
prietenească”, precum şi cele ale lui Ivan Kassabov: „aici, în România, eu mă simt foarte liniştit 
şi în toate privinţele mulţumit. Spiritul libertăţii la români şi la bulgarii ce trăiesc aici a făcut 
asupra mea o puternică impresie. Nici statul român, nici românii în general nu fac nici o 
greutate pregătirii comunităţii bulgare privitoare la dezvoltarea naţională pe terenul 
învăţământului sau al activităţii revoluţionare (...) Eu încep să înţeleg că aici se pot întreprinde 
mari acţiuni pentru eliberarea Bulgariei”29.   

 
 

 
 
 
 
 
                                                 
23 Ibidem, p. 211; N. Ciachir, România în Sud-Estul Europei..., pp. 78-79. 
24 Poporul român şi lupta de eliberare..., pp. 337-338. 
25 N. Ciachir, România în Sud-Estul Europei…, p. 79. 
26 L. Boicu, op. cit., în Cuza Vodă. In memoriam, p. 242. 
27 V. Diculescu, Din legăturile lui G.S. Rakovski cu bulgarii din Brăila în 1861, în „Romanoslavica”, Istorie, V, 
1962, p. 181 apud Cuza Vodă. In memoriam, p. 242. 
28 Poporul român şi lupta de eliberare..., p. 311 
29 V. Diculescu, Rumanien und die Frage der bulgarischen freicharen, în „Revue des Etudes Sud-Est europeennes”, 
nr. 3-4, p. 465 apud Cuza Vodă..., p. 243. 
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Summary 
 

 
 

The Union of the Principalities in 1859 had resounding echoes in the area, the event 
giving hopes to the Balkan peoples who dreamt about being freed from foreign domination. The 
ruler Alexandru Ioan  Cuza supported these efforts morally and financially. In the second part of 
the XIX century the Bulgarians wanted to be free from the Ottoman dominion which they had 
been enduring since the Middle Ages.  

In the context of the “Oriental issue”, the weakness of the Ottoman Empire becomes 
more and more obvious the Bulgarians want to take advantage as much as possible of the 
situation. For them the Romanian state has turned into a welcoming destination for the refugees 
and the place where revolts against the Ottoman sovereignty are ready. The Bulgarian emigration 
had the possibility of setting up its own printing houses, schools, cultural societies, these 
initiatives benefiting from Alexandru  Ioan  Cuza’ s support. Many Bulgarian revolutionists were 
active at the North of the Danube, the most important one being G. S. Rakovski. It was because 
of him that the Bulgarians’ emancipation movement acquired an organized character. 
 

 



Prof. dr. Benţa Codrin, Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni 

 

 
66 

 

 

CREDINȚE ALE LUMII ANTICE ORIENTALE PRIVIND LUMEA DE 

DINCOLO 

 
 
 
În lumea antică ideea supravieţuirii sufletului după moarte a fost o constantă spirituală a 

oamenilor de pretutindeni dar, localizarea adăpostului său postum, a diferit de la un popor la 
altul. La fel de variate erau închipuite şi modurile în care se putea ajunge în „lumea de dincolo” 
sau tipul de viaţă pe care urmau să-l aibă defuncţii în aceste spaţii imaginare. Analizând 
principalele credinţe din marile civilizaţii ale lumii antice putem totuşi constata nu numai 
diferenţe ci şi multiple asemănări şi chiar întrepătrunderi între concepţiile referitoare la 
supravieţuirea sufletelor într-o „lume de dincolo”. 

În lumea orientală, existenţa unui dezvoltat cult al strămoşilor la vechii chinezi denotă şi 
o puternică credinţă a acestora în nemurirea sufletului. Ei credeau că omul are două suflete: după 
moarte unul numit hun se înalţă la cer pentru a-l sluji pe Stăpânul Cerului, iar altul, numit po, 
rămâne pe pământ, locuind alături de trup în mormânt şi hrănindu-se din ofrandele făcute 
defunctului de familia şi apropiaţii acestuia1. Cultul strămoşilor mai presupunea ca deasupra 
altarului aflat în fiecare casă în încăperea principală să fie atârnate tăbliţe cu numele strămoşilor, 
în număr de cel puţin şapte, care se reînnoiau din generaţie în generaţie. 

Morţii erau înhumaţi în anumite locuri a căror alegere era făcută în prealabil de o 
categorie specială de magi, fiindcă cimitire nu existau, iar locul mormintelor nici nu se marca cu 
vreun semn vizibil2. Cultul defuncţilor cuprindea şi complexe ceremonii ce aveau loc de patru 
ori pe an, în cadrul cărora se aduceau ofrande de cărnuri crude, cereale şi băuturi invocându-se 
sufletele strămoşilor3. 

Confucianismul, la fel ca şi daoismul, a simplificat mult ritualurile funerare, 
considerând că speculaţiile metafizice şi teologice cu privire la ceruri şi la viaţa de după moarte 
sunt inutile, fiindcă omul superior trebuie să se preocupe, înainte de toate, de existenţa umană 
concretă, aşa cum este trăită ea pe pământ4: „Viaţa şi moartea sunt două lucrări ale destinului, la 
fel cum zilele şi nopţile îşi urmează totdeauna”. „Natura ne poartă în formă, ne dă munca în 
viaţă, uşurarea la bătrâneţe şi odihna la moarte. Astfel, ceea ce ne-a făcut bine dându-ne viaţă, 
bine ne face când ne dă şi moartea”5. 

Japonezii şintoişti credeau în existenţa unui Infern (Yomi), imaginat ca o „ţară a 
tenebrelor”, dar în acelaşi timp ei considerau că sufletul rămâne în preajma mormântului şi a 
familiei, luând parte la toate întâmplările celor rămaşi în viaţă. Fiecare familie avea un scrin de 
lemn, o „casă a sufletului”, de unde sufletele puteau supraveghea existenţa cotidiană a acesteia6.  

La japonezi, atât şintoismul cât şi budismul încercau să-i convingă pe adepţi că moartea 
nu reprezintă un rău în sine, că ea nu putea decât să-i „pângărească” pe cei rămaşi în viaţă, cei vii 
trebuind să treacă astfel prin mai multe ritualuri de purificare post-funerare. Pentru japonezi, 

                                                 
1 E. Vasilescu, Istoria religiilor, Bucureşti, 1998, p. 68; M. Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, 
Bucureşti, 1986, p.15.   
2 M. Granet, La civilisation chinoise. La vie publique et la vie privée, Paris, 1948, pp. 85-86. 
3 M. Eliade, op. cit., p. 15.  
4 M. Eliade, op. cit., p. 26-27. 
5 Zuang Zi, 6, în Lao Zi, Cartea despre Dao şi putere (Dao de Jing). Completată cu pasaje ilustrative din Zhuang Zi, 
introducere, traducere din chineza veche şi note de D. Luca, Bucureşti, 1993, p. 45; A. Toma, Istoria filosofiei. 
Momente-Direcţii-Curente, Suceava, 1999, p. 67. 
6 E. Vasilescu, op. cit., p. 88; K.G. Henshall, O istorie a Japoniei. De la epoca de piatră la superputere, Bucureşti, 
2002, p. 15.  
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moartea însemna o firească şi binefăcătoare reintegrare în natură a defunctului care, trecând 
printr-o lume incertă, devenea spirit, urmând să-i protejeze pe cei vii, dar numai dacă aceştia 
continuau să-l venereze7. 

În tradiţia budistă s-a menţinut şi credinţa că în noaptea de 13 iulie spiritele strămoşilor 
se întorc în mijlocul familiilor de unde plecaseră în „lumea cealaltă”. Cu acest prilej, majoritatea 
japonezilor pregăteau ofrande speciale din orez, pe când alţii posteau ori se adânceau în 
meditaţie. Lângă altarele familiei se aprindeau lumini care aveau scopul să facă mai vizibile 
tăbliţele cu numele strămoşilor, iar de lampioane se agăţau ramuri de pom, în speranţa că 
spiritele care vor veni vor avea calea luminată spre locuinţa celor vii. La sfârşitul sărbătorii, 
budiştii mergeau (la fel ca şi în vremurile noastre) pe malul apelor curgătoare unde lansau 
corăbioare cu lampioane plutitoare (tōtō nagashi) în scopul ghidării spiritelor strămoşilor pe 
drumul spre mare, de unde acestea aveau să reintre în lumea celor dispăruţi. Ceremonia continua 
şi în dimineaţa următoare, când se aruncau defuncţilor, în râuri sau în mare, în mod simbolic, 
fructe şi alte vegetale8.   

În timp ce fundamentele credinţelor religioase din India (hinduismul, budismul şi 
jainismul) erau radical diferite, o trăsătură comună tuturor poate fi găsită în credinţa într-o 
supravieţuire a sufletului după moartea corporală9. Locuinţa sufletelor era văzută la început ca 
fiind sub pământ, acolo unde domnea Yama, dar, ulterior, când panteonul vedic s-a populat cu 
numeroşi zei cereşti, împărăţia lui Yama a fost mutată în înălţimile cerului10, în acest loc 
putându-se ajunge numai după eliberarea rapidă şi totală a sufletului de trup, prin incineraţia 
cadavrelor. 

 Hinduismul a complicat şi mai mult această „lume de dincolo”, împărţind-o în şapte 
lumi superioare (svarga) şi şapte lumi inferioare (patala), în lumile superioare avându-şi sălaşul 
sufletele celor drepţi, iar în lumile inferioare, sufletele păcătoşilor; acestea se aflau distribuite în 
21 de Infernuri, numite „locul întunericului”, „locul plânsetelor” ş.a., toate făcând parte din 
imperiul lui Yama, care se desparte de lumea pământeană printr-un fluviu de foc. Cele două 
categorii de lumii (superioare şi inferioare) erau de fapt locuri de trecere, de purificare, pentru 
eliberarea din ciclul renaşterilor (nirvana)11. 

Conform vechilor credinţe persane (cuprinse în mitologia avestică, în zoroastrism sau 
mazdeism), sufletul omului este locul unei neîntrerupte lupte între principiul Binelui şi al Răului, 
iar numai prin slujirea Binelui se poate ajunge la mântuire12. Perşii credeau că după moartea 
corporală sufletul rămâne încă trei zile lângă căpătâiul defunctului, urmând ca apoi să treacă 
peste o prăpastie, pe un pod unde va fi judecat după faptele lui bune sau rele. Dacă faptele rele au 
fost mai multe, podul se îngustează cât tăişul unei săbii şi sufletul se prăbuşeşte în prăpastia 
Infernului (fiind derutat şi de zgomotele pe care le fac demonii ce-şi aşteaptă prada), unde va 
îndura toate suferinţele posibile13. Acelaşi pod (cnivat) se lărgeşte din ce în ce mai mult pentru 
cei cu fapte bune, aceştia ajungând astfel în „locuinţa cântecelor” (garonmān), unde vor întâlni 
fericirea. Dacă sufletul a avut şi fapte bune şi rele în aceeaşi măsură, potrivit cântăririi acestora 
cu o balanţă de aur, judecătorii Infernului, Mithra, Rašnu şi Sraoša îl vor trimite în „locuinţa 
greutăţilor egale” (hamēstāgan), unde nu va suferi decât de frig şi de cald14. Dar toate acestea 

                                                 
7 E. Kidder, Ancient Japan, Oxford, 1977, pp.57-61. 
8 O. Simu, Civilizaţia japoneză tradiţională, Bucureşti, 1984, p. 105.  
9 E. Celan, op. cit., p. 10; H. Oldenberg, Le Bouddha, sa vie, sa doctrine, sa communauté, Paris, 1934,              p.  
311-312.   
10 J. T. Addison, op. cit., p. 79; G. Minois, Istoria infernurilor, traducere de A. Cuniţă, Bucureşti , 1998, p. 20;     E. 
Vasilescu, op. cit., p. 203. 
11 Ibidem, p. 252; M. Eliade, op.cit., p. 58-60; O. Popescu, Credinţa geto-dacilor în nemurire – element de 
continuitate, în Sargetia, 16-17, 1982-1984, p. 174. 
12 E. Celan, op. cit., p.10. 
13 G. Widengren, Les réligions de l’Iran, Paris, 1968, p. 57; G. Vlăduţescu, Introducere în istoria filosofiei 
Orientului antic, Bucureşti, 1980, p.193.   
14 J. Duchesne-Guillemin, La réligion de l’Iran ancien, Paris, 1962, p. 335.  
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vor avea un sfârşit, atunci când „Mântuitorul” (Saosyant) - numit pe vremea parţilor Mithra - va 
triumfa asupra Răului, fiindcă în acea zi, „a judecăţii generale”, lumea va fi purificată prin foc, 
iar prin triumful Binelui toate sufletele vor fi salvate  şi unite întru Ahura Mazda. De atunci, 
Infernul va dispărea odată cu spiritele rele şi oamenii nu vor mai avea de ce să se teamă de 
moarte, trăind fericiţi un timp infinit15. 

La asiro-babilonieni, sufletul care supravieţuia morţii umane era numit edimmu. În 
concepţia lor, acesta părăsea corpul „îmbrăcat într-o haină de aripi” pentru a coborî într-o 
regiune subpământeană întunecată (kigallu). Aceeaşi judecată a sufletelor într-o balanţă (ca la 
persani) urma să se facă pe râul Hubur, la cântărire asistând zeiţa Nungalla. Sufletele considerate 
a fi bune ajungeau în Şeol, devenind proprietare ale unor „grădini de îmbelşugare”, iar cele rele 
„nu vor avea parte de îmbelşugare”16.  

Textele sumeriene şi akkadiene vorbesc despre faptul că viaţa nu e prea plăcută în 
Infern, indiferent dacă eşti bun sau rău, fiindcă acolo e plin de praf, iar orice încercare de evadare 
e zadarnică: şapte ziduri groase cu porţile zăvorâte împiedică comunicarea cu exteriorul, 
împărăţia lui Ereşkigal fiind populată cu demoni monstruoşi, pe jumătate oameni, pe jumătate 
animale17. Aşa cum reiese şi din Epopeea lui Ghilgameş, Infernul era o casă a întunericului, unde 
regii de altădată sunt „despuiaţi de coroane”, iar locul este „fără de întoarcere”18. Dar „lumea de 
dincolo” are şi o faimoasă „insulă a fericiţilor”, de care n-au avut parte decât Ut-Napiştim şi soţia 
sa, iar în Infern se afla şi „izvorul vieţii”, alături de „pomul vieţii” sau al „reîntoarcerii” (la care a 
ajuns zeiţa Iştar numai cu învoirea lui Ereşkigal)19.  

Credinţa în nemurire o găsim prezentă şi la evrei, ea fiind concretizată în Vechiul 
Testament. Aici se arată că Domnul a sădit o grădină în Eden şi a pus acolo pe om, în mijlocul 
grădinii fiind pomul vieţii şi pomul înţelepciunii. Şarpele i-a ademenit pe Adam şi Eva să 
mănânce din „pomul oprit” al înţelepciunii, fapt care l-a determinat pe Dumnezeu (Yahve) să-i 
alunge pe aceştia din grădina Edenului „ca nu cumva să-şi întindă mâna şi să ia roadele din 
pomul vieţii, ajungând nemuritori”20. Exista, deci, o credinţă în nemurirea de după viaţa 
pământească, aşa cum reiese şi din cadrul legământului încheiat de Dumnezeu cu Avram, când 
acestuia i se făgăduieşte: „Iar tu vei trece la părinţii tăi în pace” (Facerea, 15, 15), moartea însăşi 
nefiind o dispariţie totală, ci o trecere în „lumea de dincolo” a strămoşilor (Facerea, 25, 8)21. 

De-a lungul mai multor secole, evreii au avut numai o vagă concepţie despre „lumea de 
dincolo” ce consta exclusiv în existenţa sub formă de umbre a „sufletelor” într-un loc întunecat 
numit Şeol. Nenumăratele aluzii la Şeol din Vechiul Testament vorbesc despre un ţinut subteran 
situat în „cele mai de jos ale pământului” (Psalmi, 62, 9), unde „Domnul omoară şi învie; El 
coboară în locuinţa morţilor şi iarăşi scoate” (Regi, 1, 2). Acolo, „cel ce coboară nu mai vine 
înapoi” (Iov, 7, 9-10); e o „ţară de întuneric şi neorânduială unde lumina e totuna cu bezna” (Iov, 
10, 20-22). 

 Un Infern cu un caracter atât de negativ ar putea să ridice problema dacă vechii evrei 
credeau în vreun fel în „viaţa de dincolo”, fiindcă situaţia defunctului, culcat în praf şi nemişcat, 
lipsit de gânduri şi neputând să simtă nimic, este aproape de neant, e o letargie definitivă, o stare 

                                                 
15 G. Minois, op. cit., p.39; C. de Harlez, Avesta, Paris, 1981, passim. 
16 E. Vasilescu, op. cit., p. 128.  
17 G. Minois, op. cit., p. 17 (textele se referă la coborârea în Infern a lui Inana, Iştar, Arallu sau Kumma, cca. 1500-
700 î. Hr.). 
18 Epopeea lui Ghilgameş, traducere de V. Şerbănescu şi Al. Dima, Bucureşti, 1998, pp. 100-101 (cartea V din 
tableta a VII-a).  
19 E. Vasilescu, op. cit., p. 129.  
20 O. Popescu, op. cit., p. 173. 
21 Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, Bucureşti, 1990, passim; E. Vasilescu, op. cit., p. 
361; M. Eliade, op. cit., p. 247. 
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de nemişcare. Mai mult, aceeaşi soartă îi aşteaptă şi pe cei buni şi pe cei răi, nefiind aici „nici 
judecată, nici pedeapsă, nici răsplată”22.  

Odată cu venirea lui Mesia, religia evreilor a cunoscut nu numai provocarea produsă de 
afirmarea creştinismului, ci şi speranţa într-un viitor mai bun într-o „lume de dincolo”, promisă 
de Iisus celor care-i vor urma preceptele. 

Grija pentru „viaţa de dincolo” era o preocupare majoră la egipteni, aşa cum ne arată 
nenumăratele texte, ce datează din intervalul cuprins între a doua jumătate a mileniului al III-lea 
î. Hr. şi perioada demotică de la începutul erei noastre, precum şi miile de picturi murale din 
temple, morminte sau piramide23. Suprapunerea neliniştii, a raţiunii, a sensibilităţii şi imaginaţiei 
a determinat şi la acest popor un imaginar eshatologic rafinat, compus din sisteme succesive de 
credinţe, care se amestecă şi uneori chiar se contrazic24.  

Egiptenii au crezut de timpuriu şi într-o post-existenţă a sufletelor, într-o lume 
asemănătoare celei pământeşti, în care toţi duc acelaşi fel de existenţă, supusă însă unei 
degradări progresive. Defuncţii urmau să vieţuiască într-o ambianţă obişnuită vieţii pământene, 
participând la munca câmpului şi servindu-se de obiectele personale depuse în morminte, într-un 
loc unde diferenţele sociale erau abolite.  

Intrând în lumea morţilor, după o lungă şi complicată călătorie peste munţi şi mlaştini, 
locuri de foc şi ziduri groase (acest itinerar fiind deseori reprezentat pe sarcofage), defuncţii erau 
supuşi judecăţii. Aici, Anubis cântărea inima, iar Thot consemna valoarea acesteia, după care 
sufletul era judecat de Osiris, asistat de 42 de judecători. În faţa lor, defunctul trebuia să recite 
formulele din Cartea morţilor, enumerând faptele reprobabile şi declarând că nu le-a comis, 
realizând de fapt un fel de spovedanie şi renunţare la formele răului25. Dar autodisculparea nu era 
suficientă pentru a asigura defuncţilor care păcătuiseră liniştea, sufletele ce doreau acest lucru 
urmând a fi mâncate de Ammit (un animal monstruos) sau erau tăiate în bucăţi, sfâşiate şi 
nimicite prin foc pentru a ajunge la neant, la o a doua moarte. Torturarea defuncţilor avea loc în 
„zona distrugerii” - aflată sub pământ - şi era necesară pentru a elimina definitiv forţele Răului 
din fiinţă26.  

Dacă balanţa lui Anubis constata puritatea unui suflet, acesta putea fi admis în lumea 
spiritelor şi a zeilor, într-o zonă asemănătoare văii Nilului, cu recolte îmbelşugate. Împărăţia lui 
Osiris era un loc al fericirii, unde sufletele (bai) îl slujeau pe acesta, la fel ca şi altădată pe 
faraon27. Sufletele faraonilor, fiind considerate neprihănite urmau a se înălţa după moarte la 
ceruri cu ajutorul bărcii soarelui, unde, alături de Ra, pluteau printre stelele nepieritoare28.  

După Herodot, egiptenii au fost primii care au creat doctrina imortalităţii sufletului - 
văzut ca o entitate distinctă de trup - şi au emis ideea că după moartea corpului, sufletele intră 
într-o altă existenţă. Iar, după ce a trecut prin toate animalele de pe pământ, prin vieţuitoarele 
subacvatice şi prin toate păsările, sufletul se poate reîntoarce în corpul uman, acest circuit durând 
trei mii de ani29. 

În spaţiul european, credinţa celţilor în supravieţuirea sufletului era în epoca antică o 
perpetuare a concepţiilor din epoca metalelor, noua viaţă a acestuia nefiind concepută în chip 
spiritual, ci era văzută ca o continuare a vieţii pământene dar în condiţii mult mai bune. Imaginea 
unui Infern subteran, unde toate sufletele rătăceau într-o ceaţă rece, dar fără chinuri şi griji, 
predomina şi în nordul Europei, la popoarele germanice. Conceperea „lumii de dincolo” de către 
geto-daci, greci şi romani cuprinde numeroase asemănări dar şi diferenţe faţă de concepţiile 
                                                 
22 G. Minois, op. cit., p.19; Biblia, Bucureşti, 1985, passim. 
23 S. Morenz, La réligion égyptienne, Paris, 1962, passim. 
24 G. Minois, op. cit., p. 34. 
25 Cartea morţilor, CXXV, apud C. Daniel, Gândirea egipteană antică în texte, Bucureşti , 1974, pp 13-14.  
26 Ibidem, pp. 35-36; I. Ghinoiu, op. cit., pp. 22-23. 
27 E. Vasilescu, op. cit., p. 111. 
28 A. Weigall, Istoria Egiptului antic, traducere de V. Balint, Bucureşti, 1996, pp. 60-61.  
29 J. Coman, L’ immortalité chez les Thraco-Géto-Daces, în Actes du IIe congres international de thracologie III, 
Linguistique, ethnologie, antropologie, Bucureşti, 1980, p. 254. 
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amintite în lumea antică orientală. Acest fapt se explică prin influenţele inerente dintre 
civilizaţiile antice şi ne relevă o circulaţie a ideilor şi concepţiilor religioase dinspre spaţiul 
oriental spre cel occidental şi invers, cu menţiunea că lumea răsăriteană a fost mai productivă şi 
mai influentă în acest sens. 

 
 

 
 

 
 

Summary 
 Ever since the ancient Oriental world the idea of the soul living beyond death has been a 
constant belief, but the location of its posthumous dwelling has differed from a nation to another. 
The same variety was present in the way of imagining the possibility of getting to the world 
beyond or the kind of life that the dead person was going to lead in these imaginary places. If we 
analyze the main beliefs belonging to the major civilizations of the ancient Oriental or 
Occidental world we can conclude on multiple interferences among the ideas regarding survival 
of the soul in “the world beyond”.  
 The way in which the ancient European people envisaged the world beyond contains 
numerous resemblances as well as differences compared to the conceptions of the ancient 
oriental world. This fact is nevertheless explained by the inherent influence from ancient 
civilizations and shows a circulation of religious ideas and concepts from Orient to Occident and 
the reverse, with the mention that the Eastern World has been a more creative space in this 
matter; it has been more productive and more influent. 
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PROIECT DIDACTIC 

C.N.  “ Nicu Gane “ Fălticeni  

Profesor: Vasiliu Anişor 

Clasa: a X-a 

Unitatea de învăţare: Relaţiile internaţionale postbelice 

Titlul lecţiei: Războiul Rece 

Tipul lecţiei: mixtă 

Timpul: 100 minute 

Obiectivul fundamental : de a transmite elevilor cunoştinţe despre evoluţia lumii în timpul 
Războiului Rece, de a le dezvolta gândirea istorică prin analiza cauzelor, trăsăturilor şi 
etapelor desfăşurării acestui “conflict”, precum şi deducerea consecinţelor acestuia asupra 
evoluţiei umanităţii. 

Obiective operaţionale: la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

• să opereze cu anii: 1946, 1947, 1948, 1949, 1953, 1955, 1956, 1961, 1962, 
1964, 1975, 1985 şi cu perioadele: 1950-1953, 1964 -1973, 1979 -1989; 

• să utilizeze adecvat limbajul de specialitate, astfel încât să fie capabili să 
folosească în context următoarele noţiuni istorice: Războiul Rece, blocada 
Berlinului, NATO, CAER, Pactul de la Varşovia, Planul Marshall, doctrina 
Truman, criza rachetelor, descurajare nucleară, OSCE, Iniţiativa de apărare 
strategică; 

• să problematizeze cauzele izbucnirii Războiului Rece; 

• să cunoască şi să analizeze etapele şi evoluţia Războiului Rece; 

• să identifice manifestările Războiului Rece; 

• să compare doctrinele de apărare sovietică şi americană; 

• să înţeleagă cauzele care au determinat sfârşitul Războiului Rece; 

• să conştientizeze pericolul exercitat de Războiul Rece asupra însăşi existenţei 
omenirii ; 

Competente specifice: 

• formularea de argumente referitoare la  Războiul Rece; 

• recunoaşterea şi acceptarea perspectivelor multiple asupra desfăşurării 
Războiului Rece; 

• examinarea consecinţelor directe şi indirecte ale Războiului Rece; 

• identificarea aspectelor trecutului ce pot contribui la înţelegerea prezentului; 

Metode şi strategii didactice:  
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• expunerea, explicaţia, conversaţia, demonstraţia, deducţia, comparaţia, “ 
asaltul de idei “, problematizarea  

• activităţi frontale, individuale, analiza surselor istorice  

Resurse: 

• materiale:  

  - manualul de istorie, clasa a X-a, Editura Didactică şi Pedagogică, 2008 

  - imagini illustrative  

  - harta tematică şi atlasul istoric 

 - imagini prezentate pe videoproiector 

• umane: 

  - elevii clasei a X-a F 

Bibliografie: 

• John R. Barber, Istoria Europei moderne, Seria Cultura Generală, Editura 
Lider, 1993 

• Steven Zaloga, Ţinta: America, Uniunea Sovietică şi armele strategice, 
Editura Elit, 1993 

• Gen. Oleg Sarin şi cd. Lev Dvoretsky, Agresiunile Uniunii Sovietice 
împotriva lumii, Editura Antet, 1996 

• Gerd Ruge, Mihail Gorbaciov, Editura Doina, 1993 

• Jacyes de Launay, Psihologie şi sexualitate la mari contemporani, Editura 
Venus, 1993 

• Paul Ştefănescu, Nebunii Istorie, Editura Saeculum Vizual, 1994 

Desfăşurarea lecţiei 

Evenimentul 
didactic 

Conținutul științific Metode, strategii, 
mijloace didactice 

Evaluare 

I . Organizarea 
clasei 

 • pregătirea 
materialelor 

• realizarea unui 
climat optim 
desfăşurării lecţiei 

 

II . 
Reactualizarea 
cunoştinţelor 

Sfârșitul celui de-al Doilea 
Război Mondial 
- sfârșitul războiului în 
Europa 
- capitularea Japoniei 
- bilanțul războiului 
- câștigătorii acestei 
conflagrații mondiale 

Activitate frontală : 
• conversaţia – 

întrebări care ating 
conținuturile, 
termenii si 
conceptele 
specifice 

evaluarea 
răspunsurilor 
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• problematizarea 
III . Discuţia 
premergătoare 
dobândirii 
noilor 
cunoştințe 

• Precizarea scopului 
lecției 

• Analiza configurației 
lumii după al Doilea 
Război Mondial 

 aprecierea 
răspunsurilor 

IV . 
Dobândirea de 
noi cunoştinte 

1 . Definirea Războiului 
Rece ca un conflict politic, 
economic, ideologic, dar nu 
și militar, care 
caracterizează perioada 
1946-1991, între blocul 
statelor capitaliste din Vest, 
polarizat în jurul SUA si 
blocul statelor comuniste din 
Est, polarizat în jurul URSS. 
Războiul Rece – sintagma 
care defineste starea 
conflictuală globală 
posterioară anului 1945; din 
acel an şi până în 1991 
lumea oscilează între o pace 
ratată și un război nedeclarat 
 
2 . Cauzele și trăsăturile 
Războiului Rece 

• conflictul  dintre 
două ideologii opuse 
: capitalism contra 
comunism 

• rivalitatea dintre cele 
două superputeri : 
SUA și URSS ( vezi 
: împărtirea sferelor 
de influenţă și 
impunerea 
supremaţiei pe plan 
mondial ) 

• comunizarea Europei 
de Est 

• refuzul URSS de a 
participa la planul 
Marshall 

• discursul lui W. 
Churchill la Fulton – 
1946 

• doctrina Truman – 
1947 

• propaganda 
ideologică comunistă 

• activitate frontală : 
expunerea, 
explicația 

 
• manualul de istorie, 

pag. 121 
 

• harta istorică 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• activitate frontală : 

expunerea, 
demonstrația, 
problematizarea  

 
• manualul de istorie, 

pag. 121 
 
 
 
 
 
 

• harta istorică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aprecierea 
intervenţiilor 
elevilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aprecierea 
răspunsurilor 
elevilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aprecierea 
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și instigarea la 
revolte și revoluţii 
socialiste în diferite 
zone ale lumii ( 
Coreea, Vietnam) 

 
3 . Etapele și evoluția 
Războiului Rece 

a. Perioada de 
maximă 
confruntare (1947-
1953) 
- relaţiile dintre Vest 
si Est au fost reduse 
la maximum sau 
chiar întrerupte 
- blocada Berlinului 
– 1948-1949 
- Mao Zedung preia 
puterea in China – 
1949 
- crearea NATO- 
1949 
- constituirea CAER- 
1949 
- războiul din Coreea 
– 1950-1953 

b. Perioada destinderii 
relative (1953-1963) 
-1953 - moartea lui 
Stalin conduce la 
destinderea relaţiilor 
internaţionale 
- 1955 – Geneva - 
întâlnire Eisenhower-
Hrusciov 
- 1955 - se constituie 
Pactul de la Varşovia 
- 1956 - Hrusciov 
condamnă crimele 
lui Stalin 
-1956 – revolta 
anticomunistă din 
Ungaria  
1956- criza Suezului 
- 1961-o nouă criză a 
Berlinului ( vezi : 
zidul Berlinului ) 
- 1962 - criza 
rachetelor din Cuba - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• activitate frontală : 
expunerea, 
comparaţia, 
problematizarea  

 
 

• imagini prezentate 
pe videoproiector 

 
 

• manualul de istorie, 
pag. 122 

 
 
 
 

• activitate frontală : 
expunerea, 
problematizarea, 
deducția, 
comparaţia 

 
 

• manualul de istorie, 
pp. 121, 123 

 
 

• imagini prezentate 
pe videopriector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aprecierea 
argumentaţiei 
punctelor de 
vedere emise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aprecierea 
răspunsurilor 
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punctul culminant al 
Războiului Rece 

c. Perioada 
competiţiei și 
cooperării ( 1963-
1985) 
- se amplifică cursa 
înarmărilor, 
rezultând un 
echilibru nuclear al 
terorii 
- 1972 și 1979 - 
acordurile SALT 
care prevedeau 
limitarea 
armamentului 
strategic 
- cei doi rivali se 
confruntă în războaie 
din zone de 
importanţă secundare 

• 1964-1973 - 
războiul din 
Vietnam 

• 1979-1989 -
războiul din 
Afganistan 

- Conferinţa de la 
Helsinki - 1975 

d. Sfârșitul Războiului 
Rece ( 1985-1991)  
- la începutul anilor 
’80 Ronald Reagan 
pune în aplicare 
Iniţiativa de Apărare 
Strategică sau 
“Războiul Stelelor “ 
- aceasta nouă 
provocare conduce la 
ruinarea economiei 
centralizate sovietice 
- rol major în 
încheierea 
Războiului Rece l-a 
avut Mihail 
Gorbaciov ( vezi: 
glasnost-ul şi 
perestroika) 

• activitate frontală : 
expunerea, 
conversaţia, 
demonstraţia, 
problematizarea  

 
• manualul de istorie, 

pag. 121 
 

• imagini prezentate 
pe videoproiector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• activitate frontală  
 

• imagini prezentate 
pe videoproiector 

 
• manualul de istorie, 

pag. 123 

 
 
 
 
 
 
 
aprecierea  

V . Fixarea 
cunoștințelor 

• Analizaţi studiul de 
caz Statutul 
Berlinului în timpul 

• activitate 
individuală- fişă de 
lucru și de evaluare  

autoevaluare 
prin raportare 
la fișa de 
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Războiului Rece 
• Identificati crizele 

declanşate pe fondul 
Războiului Rece 

• Identificaţi statele 
membre pentru 
fiecare tabară 

• Completaţi un 
organizator grafic de 
tip cauză-efect 
privind Planul 
Marshall 

autocontrol 
 
autoevaluarea 
activităţii de 
ansamblu 
 
evaluarea 
finală a 
întregii 
activităţi  

VI . Tema 
pentru acasă 

Informarea suplimentară cu 
privire la biografia 
următoarelor personalităţi : 
W.Churchill, H.Truman, 
G.Marshall, Mao Zedung, 
J.F.Kennedy, N.Hrusciov, 
R.Reagan, M.Gorbaciov 
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PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ 
 
C.N.,,Ștefan cel Mare” Suceava 
Profesor: Didina Petrișor 
Clasa: a X-a 
Unitatea de învățare: Țările Române și Problema Orientală 
Tipul lecției: Dezbatere 
Tema lecției: Principatele și Marile puteri 
Competențe specifice: 
1.1  Exprimarea de opinii în limbajul adecvat istoriei 
1.2  Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric 
2.1  Recunoașterea și acceptarea perpectivelor multiple asupra faptelor și proceselor istorice 
2.2  Alcătuirea planului unei investigații, a unui proiect personal sau de grup utilizând resurse 

diverse 
2.3  Analizarea factorilor politici, sociali, economici, culturali care alcătuiesc imaginea unei 

societăți 
2.4  Recunoașterea continuității, schimbării și a cauzalității în evoluția sociale 
5.1. Construirea de afirmații pe baza surselor și formularea de concluzii relative la sursele 

istorice 
5.2.  Încadrarea unui eveniment sau a unei serii de evenimente într-un context cronologic 
5.3.  Plasarea evenimentelor și proceselor istorice într-un context istoric mai larg românesc, 

european sau universal. 

Obiectivul general:  
Utilizarea surselor istorice, a metodelor și tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de 
probleme. 
Obiective operaționale: 
Cognitive: 

• Să utilizeze corect următoarele noțiuni: autonomie, suzeranitate, vasalitate, capitulații, 
statut politico-juridic, Problema Orientală, politica faptului împlinit, partida națională, în 
noi contexte istorice, 

• Să dovedească înțelegerea și reprezentarea spațiului românesc în context general 
european, de la începutul epocii moderne, precizând cele două etape ale Problemei 
Orientale, 

• Să realizeze corelații intra și interdisciplinare în marcarea situației Principatelor Române 
în condițiile desfășurării războaielor ruso-austro-turce, din perioada analizată, 
 

Metodologice: 
• Să folosească cele mai adecvate metode de învățare pentru a valorifica diversele surse 

puse la dispoziție, în scopul reliefării importanței acestei perioade în evoluția statutului 
politico-juridic al Principatelor Române, 

Metode și procedee folosite: 
• Conversația euristică, prelegerea, expunerea, problematizarea, descoperirea, 

demonstrația, organizator grafic secvențial și cauză-efect,  
Organizarea activităților: frontală, pe echipe, individual. 
Evaluarea: 
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• De conținut: va viza corectitudinea informațiilor, aria de cuprindere și gradul de 
valorificare valorizare a surselor și informațiilor istorice, 

• De utilizare a operațiilor gândirii: va urmări modul de prelucrare a surselor istorice și a 
informațiilor istorice dobânbite anterior sau în lecția curentă. 

Bibliografie: 
Andrina Stiles, Rusia, Polonia și Imperiul Otoman 1725-1800, Editura Univers 
Enciclopedică, București, 1999, 
Alexandru Barnea, Vasile Aurel Manea, Istorie- manual pentru clasa a X-a, Editura 
Corint,  
Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic, 
București, 1999, 
Nicolae Ciachir, Istoria relațiilor internaționale de la Pacea din Westfalia(1648), până în 
contemporaneitate(1947), 
Gheorghe Tanasă, Metodica predării învățării istoriei în școală, Editura Spiru Haret, 
Iași, 1996, 
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SCHEMA LECȚIEI 

1. Context european; 
2. Problema orientală și statutul politico-juridic al Principatelor române din secolul al 
XVIII-lea până la obținerea independenței 
1). Context european: 
- În secolul al XVIII-lea Europa Centrală și Sud-estică se confruntă cu două probleme: 

- Criza politică din Polonia, cu cele trei împărțiri: 1772, 1793 și 1795, 
- Problema Orientală care începe începe în 1683. 

- Austria, Rusia și Prusia luptă pentru a-și impune dominația în Polonia, Principatele Române și 
spațiul balcanic, 
- După 1683, Imperiul Otoman intră în faza de decădere și astfel apare Problema sau Chestiunea 
Orientală. 
2). Problema Orientală și statutul politico-juridic al Principatelor Române din secolul al 
XVIII-lea până la obținerea independenței 
 Problema Orientală cuprinde două mari perioade: 
a). Perioada secolului al XVIII-lea - când a avut un caracter regional și anume: 
- Rusia și Austria sunt cele care se implică în împărțirea zestrei Imperiului Otoman, 
- Austria devine, după pacea de la Passarowitz din 1718, putere balcanică, 
- Rusia dorea ieșire la Marea Neagră și să ocupe Constantinopolul, având ca pretext 
panslavismul și protejarea creștinilor din Imperiul Otoman, 
- Se desfășoară cinci conflicte importante în sec. al XVIII-lea: 1710-1711, 1716-1718, 1735-
1739, 1768-1774, 1787-1791, cu grave urmări pentru români (economice, sociale, politice, 
pierderi teritoriale, etc.), 
- Din 1774 statutul politico-juridic al Principatelor Române se modifică prin instaurarea, de 
facto, a protectoratului rusesc, alături de suzeranitatea otomană, 
- Se înființează consulatele străine, dovadă a interesului marilor puteri pentru Principatele 
Române. 
b). În secolul al XIX- Problema Orientală a avut un caracter european: 
- marile puteri europene devin mult mai interesate de soarta Imperiului Otoman: Franța, Anglia, 
Rusia, Prusia, acesta fiind important în menținerea echilibrului european,  
- se desfășoară în prima parte a sec. al XIX-lea, două războaie ruso-turce: 1806-1812, care se 
încheie cu pierderea Basarabiei și 1818-1829, care prin tratatul de la Adrianopol, legitima 
instaurarea protectoratului rusesc asupra Principatelor, 
- 1853-1856 se desfășoară războiul Crimeii, Rusia fiind înfrântă de o coaliție a marilor puteri, iar 
prin Tratatul de la Paris, Principatele Române ies de sub protectoratul Rusiei și intră sub garanția 
colectivă a celor șapte mari puteri, 
- 1875-1878, o nouă fază a Problemei Orientale, când românii reușesc să-și obțină independența, 
astfel a fost înlăturată suzeranitatea Porții, (care devenise mai mult formală) și garanția colectivă 
a celor șapte mari puteri. 
Concluzie: 
Statutul politico-juridic al Principatelor Române a evoluat de la suzeranitatea otomană: sec. al 
XV-1774, la suzeranitatea otomană și protectorat rusesc: 1774-1856, apoi suzeranitate otomană 
și garanția marilor puteri: 1856-1877, până la cucerirea și recunoașterea internațională a 
independenței de stat: 1877-1878. 
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Evenimentul 

didactic 

 
Conținutul didactic 

Tim
p 

Strategii de 
realizare: 

Procedurale și 
materiale 

 
Forma de organizare 

a activității 

 
 

Evaluare 

I.Organizarea 
clasei 

Spargerea gheții. Crearea 
unui climat relaxant 
necesar activităților care 
urmează 

3 ꞌ. Exercițiul Activitate frontală  

II.Captarea 
atenției 

Anunțarea titlului lecției 
noi și a obiectivelor 
operaționale 

2 ꞌ. Expunerea 
Explicația/ 
Videoproiector 
Laptop 

Activitate frontală Se constată receptivitatea sau 
pasivitatea elevilor față de 
conținutul aspectelor teoretice 
enunțate de către profesor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.Desfășura
rea lecției 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Se reactualizează 
informațiile referitoare la 
contextul general 
european de la începutul 
epocii moderne 
-se discută problema 
capitulațiilor 
-Se prezintă cele două 
probleme cu care se 
confrunta Europa 
centrală și sud-estică, 
-Se explică termenii noi 
și se completează 
organizatorul grafic, pe 
tablă și în caiete, 
 
 
 
 

35ꞌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Termenii cheie, 
Organizatorul 
grafic/ 
 Harta istorică 
Europa în sec. 
al XII-al XV-lea 
Laptop, 
videoproiector, 
Fișe de lucru 
 
Fișă de lucru 
preluată din 
Andrina Stiles 
 
 
 
 

 
 

 
 
Activitate frontală 
 
 
 
 
 
 
 
Activitate pe echipe 
 
Activitate în perechi 
 
 
Activitate individuală 
 
 
 
 
 

 
 
Indică la hartă situația politică 
existentă la începutul epocii 
moderne și statutul Principatelor 
române 
Extragerea obligațiilor Porții 
Otomane dar și a Principatelor din 
capitulațiile date pe fișele de lucru, 
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Evenimentul 
didactic 

 
 

Conținutul didactic 

 
Tim

p 

 
Strategii de 
realizare: 

Procedurale și 
materiale 

 
 

Forma de organizare 
a activității 

 
 

Evaluare 

 -Se prezintă momentele 
mai importante din sec. 
al XVIII-lea și al XIX-
lea cu accent pe 
interesele Rusiei și 
Austriei și a metodelor 
folosite de către acestea 
în expansiunea lor pe 
seama Imperiului 
Otoman 

  
Metoda cubului 
 
 
Se realizează 
organizatorul 
grafic 
secvențial/ 
Hărțile 
istorice/Mapă de 
lucru pentru 
fiecare echipă 
 

 
Activitate pe echipe 

Descrierea situației Principatelor 
Române în contextul Problemei 
Orientale 
Compararea situației statutului 
politico-juridic din sec. al XVIII-lea 
cu cel din sec.al XIX-lea, 
Analizează situația încălcării 
autonomiei Principatelor Române 
față de vechile capitulații în 
contextul războaielor ruso-austro-
turce 
Aplicarea cunoștințelor dobândite 
pentru a prezenta pierderile 
teritoriale suferite de români în 
acestă perioadă, 
Asocierea contextului extern cu 
rapturile teritoriale suferite 
Argumentarea Pro și Contra față de 
influența marilor puteri în 
modificarea statutului politico-
juridic al Principatelor până în 
1878. 

IVConstatare
a feed-beck-
ului 

Principatele Române în 
perioada Problemei 
Orientale 

5 ꞌ Test grilă Activitate individuală  Formularea unui punct de vedere 
argumentat în privința evoluției 
statutului politico-juridic al 
Principatelor Române 

V.Încheierea 
activității 

Aprecierea activității 
pentru elevi 
Temă pentru acasă 

5 ꞌ Autoevaluarea Activ. individuală: PRO 
și CONTRA regimului 
fanariot  

Se va realiza ora următoare. 
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CUBUL 
 

GRUPA 1  
 

- Descrie situația geo-politică a Principatelor Române în contextul Problemei Orientale 
 
GRUPA a II-a  
 

- Compară statutul politico-juridic din sec. al XVIII-lea cu cel din sec. al XIX-lea, 
 
GRUPA a III-a 
 

- Analizează situația încălcării autonomiei Principatelor Române față de vechile capitulații în 
contextul războaielor ruso-austro-turce 

 
GRUPA a IV-a 
 

- Aplică cunoștințele dobândite pentru a prezenta pierderile teritoriale suferite de români în 
acestă perioadă, 

 
GRUPA a V-a 
 

- Asociază contextul extern cu rapturile teritoriale suferite 
 
GRUPA a VI-a 
 

- Argumentează  Pro și Contra față de influența marilor puteri în modificarea statutului 
politico-juridic al Principatelor până în 1878. 
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Conflicte între marile puteri care au influențat situația Principatelor Române 
 
 
Conflict, anii de desfășurare, tratate de pace Consecințe pentru Principate 
Austro-otoman, 1698-1699, Karlowitz Poarta recunoaște trecerea Transilvaniei sub 

stăpânire habsburgică 
Ruso-otoman, 1710-1711, Vadul Hușilor Rusia este învinsă, cetatea Hotin devine raia 
Austro-otoman, 1716-1718, Passarowitz Banatul și Oltenia trec sub stăpânirea 

habsburgilor 
Ruso-austro-otoman, 1735-1739, Belgrad Oltenia revine Țării Românești 
Ruso-otoman, 1768-1774, Kuciuk-Kainargi Începe protectoratul rusesc, de facto, 

În 1775, Austria reușește să ocupe nordul 
Moldovei (Bucovina) 

Ruso-austro-otoman, 1787-1791, la Șiștov cu 
Austria în 1791 și cu Rusia la Iași în 1792 

Rusia ajunge vecină a Moldovei 

Ruso-otoman, 1806-1812, București Basarabia a fost cedată Rusiei 
Ruso-otoman, 1828-1829, Adrianopol Este legitimat protectoratul rusesc, se restituie 

raialele Turnu, Giurgiu și Brăila, se îngrădește 
dreptul de intervenție a Porții în Principatele 
Române 

Rusia- contra unei coaliții a marilor puteri, 
1853-1856 (Războiul Crimeii), Paris  

se înlătură protectoratul rusesc, se instituie 
garanția colectivă a celor șapte mari puteri 
alături de suzeranitatea otomană, se primesc 
cele trei județe din sudul Basarabiei. 

Ruso-româno-turc, 1877-1878, San Stefano și 
Berlin 

A fost recunoscută independența României, dar 
se pierd cele trei județe din sudul Basarabiei, 
primite în 1856, în favoarea Rusiei. 
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PERFORMANŢA ŞCOLARĂ LA DISCIPLINA ISTORIE 

 
Performanţa în educaţie continuă să reprezinte principalul deziderat pentru 

profesorul cu o pregătire solidă, cu har pedagogic şi care are conştiinţa lucrului bine 
făcut. Pe de altă parte, performanţa şcolară mai presupune îndelungate eforturi, 
perseverenţă, sacrificii, emoţii şi chiar incertitudini. Parteneri în această nobilă misiune 
ne sunt tinerii, oneşti şi modeşti, sârguincioşi şi ambiţioşi, care şi-au obţinut, după 
perseverenţă şi îndelungate eforturi, dreptul de a participa la o competiţie a minţii şi a 
inimii, de a-şi verifica şi exprima cunoştinţele, capacitatea de a analiza, înţelege şi a 
evalua fapte, evenimente, documente, de-a descifra şi argumenta adevărul istoric, ca pe-
o făclie ce să-i însufleţească şi să le călăuzească gândurile, paşii, eforturile, împlinirile şi, 
uneori eşecurile, viaţa întreagă. Aşadar, excelenţa în educaţie trebuie privită ca pe o 
provocare profesională, căreia să-i răspundem cu abnegaţie şi cu şansa de a pregăti un 
elev talentat şi, în acelaşi timp, pregătit de a urca treptele performanţei. 

Potenţialul dascălilor de istorie, cât şi a elevilor din judeţul Suceava, este unul 
substanţial, confirmat prin rezultatele remarcabile obţinute în ultimii ani la concursurile 
şcolare. În aceste condiţii, sunt asigurate toate premisele necesare obţineriii unor rezultate 
de excepţie şi, implicit, situarea judeţului Suceava în vârful ierarhiei întocmită la nivel 
naţional. 

 
Rezultatele obţinute de elevii suceveni la faza naţională a Olimpiadei de Istorie,  

Iaşi – 2012 
Nr. 
Crt. 

Numele şi 
prenumele 

elevilor 

Clasa 
de la 
care 

provin 

Unitatea şcolară de 
provenienţă 

Profesorul 
care i-a 
pregătit 

Rezultatul obţinut 
la etapa naţională 

1. Moisiuc Roxana VIII Şcoala cu clasele I-
VIII Nr. 3”Mihai 

Eminescu”Rădăuţi 

Maleş 
Nadia 

Premiu special 

2. Huţu Sabina IX Colegiul 
Naţional”Petru 
Rareş”Suceava 

Glaser 
Antonela 

Premiu special 

3. Stanciuc Daniela X Colegiul 
Naţional”Ştefan cel 

Mare”Suceava 

Petrişor 
Didina 

Menţiune 

4. Nesteriuc 
Cristina 

XI Colegiul 
Naţional”Ştefan cel 

Mare”Suceava 

Petrişor 
Didina 

- 

5. Ailiesei Robert XII Colegiul 
Militar”Ştefan cel 
Mare”Câmpulung 

Moldovenesc 

Tanasă 
Bogdan 

- 
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Rezultatele obţinute de elevii suceveni la faza naţională a 

Sesiunii de Referate şi Comunicări Ştiinţifice ale elevilor din învăţămantul liceal , 
Buzău – 2012 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 
elevului 

Clasa Unitatea şcolară Titlul comunicării Rezultatul 
obţinut la etapa 

naţională 

Profesor 
îndrumător 

1.  Petrachi 
Oana 

XI Colegiul 
Militar“Ştefan 
cel Mare” 
Câmpulung 
Moldovenesc 

„Procesul 
reeducării în 
închisoarea de la 
Suceava”  

Premiu 
special 

Tanasă 
Bogdan 

2.  Parascan 
Otilia 

XI Colegiul 
Naţional de 
Informatică 
“Spiru 
Haret”Suceava 

„Aspecte privind 
evacuarea 
populaţiei civile din 
sudul Bucovinei în 
perioada martie-
septembrie 1944” 

Premiu 
special 

Cozaciuc 
Rodica 

 
 

Aprecieri 
Concursul cu cel mai mare impact, atât în rândurile elevilor cât şi a cadrelor 

didactice, continuă să rămană olimpiada de istorie, care s-a desfăşurat în bune condiţii în 
toate etapele ei. 

La faza judeţeană din 3 martie 2012, găzduită de Colegiul de Informatică”Spiru 
Haret” Suceava, au participat un număr de 117 de elevi din diferitele zone ale judeţului. 
S-au acordat 35 de premii şi menţiuni, după cum urmează: 5 premii I, 5 premii II, 5 
premii III şi 20 de menţiuni. S-au remarcat următoarele unităţi şcolare:  ,  C.N.”Ştefan cel 
Mare” Suceava, C.N.”Petru Rareş” Suceava, C.N.”Nicu Gane” Fălticeni, C.N.”Mihai 
Eminescu” Suceava, C.N. „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Colegiul Militar „Ştefan cel 
Mare ”Câmpulung Moldovenesc, Grupul Şcolar”Ion Nistor” Vicovu de Sus, Liceul 
Teoretic”Ion Luca” Vatra Dornei, C.N.”Dragoş Vodă”Câmpulung Moldovenesc, Şcoala 
cu cls. I-VIII  Nr. 3 Rădăuţi, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 10 Suceava, Şcoala cu cls. I-VIII  
Nr. 9 Suceava, ş.a. 

La faza naţională desfăşurată la Iaşi, cei cinci reprezentanţi ai judeţului nostru au 
reuşit, prin rezultatele lor merituoase, să situeze Suceava pe locul nouă în clasamentul pe 
judeţe. 

La Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul 
liceal, care s-a derulat în luna mai 2012 la Colegiul de Artă”Ciprian Porumbescu” 
Suceava,  s-au prezentat şase lucrări de la licee din judeţ. Nivelul competiţiei a fost unul 
mediu şi, tocmai datorită acestui fapt, aria de selecţie pentru etapa naţională a fost destul 
de restrânsă. În final, experienţa şi competenţa celor care au jurizat şi-a pus amprenta, 
fiind selectate cu adevărat cele mai valoroase două lucrări din concurs, care aveau să 
confirme ulterior. La etapa naţională, desfăşurată în luna iulie la Buzău, cele două lucrări, 
care ne-au reprezentat judeţul, s-au bucurat de aprecierea unanimă a membrilor juriului, 
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strădania dascălilor şi a elevilor fiind răsplătite cu trei premii speciale. Pentru viitor se 
impune o mai largă implicare pentru acest concurs a cât mai multor elevi şi, implicit, 
profesori de la liceele cu profil umanist din judeţul Suceava. 

În încheiere, adresăm sincere felicitări tuturor participanţilor la concursurile 
şcolare, elevi şi profesori deopotrivă, care prin pasiune, muncă şi dăruire menţin 
prestigiul disciplinei Istoria în judeţul Suceava. 
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