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BUCOVINA ÎN ANII PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL 
  

 
În ziua de 28 iunie 1914 arhiducele Francisc Ferdinand, moștenitorul tronului 

austriac, împreună cu soția sa Sofia, au fost uciși la Sarajevo, de o grupare sârbă condusă de 
Gavrilo Princip. Știrea morții acestui principe a sosit în Bucovina în aceeași zi și a produs o 
profundă consternare. În numele Bucovinei, Alexandru Hurmuzachi a trimis o telegramă de 
condoleanțe la Viena. Ziarul „Viața Nouă”, organul de presă al Partidului Național își exprima 
la 30 iunie compătimirea, amintind că arhiducele avea intenția să transforme Austria într-un 
stat federativ, unind pe românii din Austria într-o singură provincie, iar Partidul Țărănesc, 
prin organul său de presă, „Foaia Poporului” a publicat un articol intitulat Austria în doliu 
adresând împăratului cuvinte încurajatoare.1 

O lună mai târziu, pe 28 iulie 1914, Austria a declarat război Serbiei. Starea de 
război a trezit în Bucovina reacții diferite. Pe de o parte, acțiunea oficială care s-a manifestat 
prin demonstrații zgomotoase, urmate de declarațiile diferitelor partide, iar pe de altă parte cea 
a intelectualilor români care considerau că a sosit momentul eliberării de sub dominația 
austro-ungară. În organul de presă, „Foaia Poporului”, Aurel Onciul, șeful Partidului 
Țărănesc, un cunoscut austrofil, a publicat un articol parafrazând deviza austriacă: A.E.I.O.U., 
adică Austria erit in orbe ultima. Pentru el interesele poporului român din Bucovina erau 
identice cu cele din Imperiul Austro-Ungar. „Viața Nouă” afirma: …iar pentru noi, românii 
bucovineni, soarta Austriei este și soarta noastră; aceasta este convingerea nestrămutată nu 
numai a lumei noastre intelectuale, ci și a întregului neam românesc din Bucovina2. 

Pentru a descuraja lupta românilor bucovineni, autoritățile austriece au răspândit 
zvonul că statul român va fi alături de Austro-Ungaria, invocând prevederile tratatului secret 
din 1883 și reînoit periodic. Pe întreg teritoriul României a fost introdusă starea de asediu și s-
a instituit legea marțială și cenzura. S-au luat măsuri severe la frontiera cu România și la 
punctele de trecere, unde erau oprite toate ziarele și scrisorile ce soseau din România. De 
aceea mulți tineri s-au refugiat în regatul liber, unde au desfășurat prin organele lor de presă o 
febrilă activitate pentru intrarea României în război.3 

Vestea războiului s-a răspândit și în rândul populației civile din satele bucovinene. 
Onofrei Ursache din localitatea Mănăstioara își amintea, că în acea zi de iulie era la coasă 
împreună cu tatăl său și doi dintre frați când, totul a fost tulburat de dangătul metalic și 
tărăgănat , ca un bocet, al clopotelor bisericilor din Pârteștii de Jos și Pârteștii de Sus, apoi au 
urmat cele ale celor trei biserici din Cacica. S-au oprit toți patru. Neculai, fratele lui Onofrei a 
întrebat: Ce să fie oare tătucă?....Să fi murit atâția oameni deodată … Și, tot atunci au 
început sirenele Salinei și ale Fabricii de cherestea să-și arunce urletul jalnic peste dealurile 
înverzite.4 

Bucovina, în primul război mondial, a constituit atât pentru Austro-Ungaria cât și 
pentru Rusia un teatru secundar de operațiune militară pe o distanță de 120 km. Confruntarea 
dintre armata austro-ungară și cea țaristă avea să se facă în Galiția. Decretată în noaptea de 30 
iulie 1914, mobilizarea generală s-a făcut la regimentele 41 infanterie, 22 landwehr și 9 

                                                 
1 Teodor Bălan , Bucovina în războiul mondial, Editura Institutului de Arte Grafice, Cernăuți, 1929, p. 12. 
2 „Viața Nouă”, Anul III, Nr.139, 27 septembrie 1914, p. 1. 
3 Teodor Bălan, op. cit., p. 14. 
4 Mugur Andronic, În umbra marilor imperii, Editat de Societatea culturală „Ștefan cel Mare”-Bucovina, 
Suceava, 2005 ,p. 21. 
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dragoni, dar și în regimentele de infanterie 20, 30, 50, 24, 34, 88, 55, 53, 61, regimentul 4 
ulani, regimentul 35 artilerie, batalioanele 11, 18, 27 și 30 vânători5. 

Plecarea de acasă a fost dureroasă. Cei mai mulți dintre ei nu părăsiseră niciodată 
satul natal. În timp ce pregătirile de plecare erau în toi, mulți dintre ei își luau rămas bun de la 
locurile dragi, de la apele pârâului ce curgea în spatele gospodăriei. Doreau să-i simtă 
mângâierea răcoroasă, ca de atâtea ori în copilărie, sperând ca acest ultim botez să-i dea 
curajul necesar și norocul, în ceea ce avea să urmeze în viața lor. Între timp, mamele le 
pregătea o traistă cu de-ale gurii să le ajungă câteva zile, spunându-le: Feciorașul mamei, ține 
și cruciulița aiasta de argint, cu Iisus rîstignit pe ea….s-o porți tu la grumaz, că o să te 
păzească de cele rele …În traistă ți-am pus și visul Maicii Domnului, ca să mai citești din 
cărticica aiasta. Și să ai mare grijă … să nu care cumva să faci moarte de om, că-i mare 
păcat în fața lui Dumnezeu. Să cați să te aperi și să tragi cu pușca numai dacă va trebui să-ți 
aperi viața ta împotriva cuiva6. 

Până la depunerea jurământului militar, instrucția a durat trei săptămâni. La început 
le-a fost greu, din cauza necunoașterii limbii germane. Ori, toate ordinele și instrucțiunile erau 
date numai în această limbă, atât de diferită de cea a lor de acasă. Noroc însă, că gradații erau 
în cea mai mare parte români și le explicau soldaților, cu răbdare, ce li se spunea în limba 
germană. Până la primele trageri au fost familiarizați cu armamentul din dotarea trupelor 
austriece de infanterie. Necunoscând limba germană ei au ajuns să pocească multe din 
denumirile componentelor puștii: Manlicher-repetir, devenită Meine liebe Trepetin 
(Trepetinul meu drag – soluție împotriva muștelor, mult folosită în epocă), cuiul de la cătarea 
puștii (Piramiden Dorn), devenită mămăliga dor, sau cutia cu mecanisme (Zubringen 
Schahtel), devenită un simplu țâbric. Când au văzut prima dată tranșeele, unul dintre ei, 
Petrișor Anton din Brașca a exclamat cu tristețe Aiastea-s moartea noastră7. 

La începutul lui august 1914, primele grupuri armate austriece, formate mai ales din 
români, au trecut hotarul în Basarabia, cântând: Hai cu Domnul Sfânt,/ Haide peste Prut/ Să 
luăm pământul/ Care l-am avut8. Lângă Noua Sulița și de-a lungul pârâului Răchitna, hotar 
între două imperii, au avut loc primele ciocniri dintre trupele austro-ungare și cele țariste, iar 
la Cernăuți a sosit primul transport de răniți. La câteva zile au urmat lupte crâncene, pe linia 
Boian – Mahala – Rarancea – Toporăuți, și austro-ungarii au suferit pierderi enorme9. 
Generalul Pavlov i-a alungat cu ușurință pe austrieci din Basarabia și a pătruns prin nord, în 
Bucovina. Imediat Guvernul Bucovinei și aparatul său administrativ s-a mutat la Vatra 
Dornei, iar o parte din populația din nord, într-o învălmășeală de nedescris, a fugit spre Viena 
sau spre Suceava, de unde se putea trece ușor în România, neutră la momentul respectiv10. 

Între timp, Regimentele bucovinene 41 și 22 au fost trimise în Galiția Orientală 
pentru a fi încorporate Diviziei 43. În Bucovina nu a rămas în acest timp decât Brigada 35 
alcătuită mai mult din milițieni. Comandantul ei a fost generalul Muntzel. În privința 
strategică acest general avea comanda asupra corpului de jandarmi din Bucovina de sub 
conducerea maiorului Eduard Fischer11. Divizia 43 a ocupat poziții pe malul galițian al 
Nistrului, în zona Zaleszczyki, făcând parte din dispozitivul de patru divizii al generalului 

                                                 
5Arhivele Naționale ale României – SJAN Suceava – Fond Primăria Orașului Suceava, ds. 5/1914, pp. 7, 23, 25, 
32; Ioan Cocuz, Bucovina – file de istorie, Grupul editorial „Mușatinii”, Suceava, 2000, p. 94. 
6 Mugur Andronic, op. cit., p. 28. 
7 Ibidem, p. 45. 
8 Ion Grămadă, Cartea sângelui, Grupul editorial „Mușatinii”, Suceava, 2002, p. 266. 
9 Dan Grecu, Bucovina în Primul Război Mondial (1914-1918), în „ Buletinul Cercului de Studii al Istoriei 
Poștale din Ardeal, Banat și Bucovina, Anul III, Nr.3, p. 17. 
10 Ion Drăgușanul, Suceava, sub povara istoriei, Grupul editorial „Mușatinii”, Suceava, 2002, p. 217. 
11 Teodor Bălan, op. cit., p. 18. 
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Kovess, destinat apărării Galiției Orientale și Bucovinei, numit „Armee-Gruppe Kovess”, 
transformat ulterior în Armata a II-a. Românii din Bucovina au fost puși să lupte în cele mai 
grele sectoare ale frontului. Astfel Regimentul 41 infanterie Cernăuți, după ce a primit botezul 
focului în luptele de la Rarancea și Toporăuți, cu pierderi foarte mari, a acoperit retragerea 
armatei austriece prin toată Galiția, până la Cracovia. În luptele de la Pilitza, Augustovo și 
Ivangorod și în timpul ofensivei austriece, regimentele 41 și 22 încadrate masiv cu români 
bucovineni au suferit pierderi grele care au dus la completarea repetată a efectivelor acestora 
cu soldați între 17 și 52 de ani. Regimentul 41 a fost aproape decimat pe frontul din Galiția, 
rămășițele acestuia au fost incluse în diferite regimente și trimise pe frontul din Italia, iar o 
parte din români au fost luați prizoneri de către ruși. Numai în câteva zile din vara anului 
1915, au căzut pe front 173 ostași din Bucovina, 1072 au fost răniți și au fost luați prizonieri 
7612. Pâlcuri, pâlcuri de soldați prizonieri au sosit în liniile rusești de rezervă, lepădându-și 
unul câte unul armele, apatici și obosiți, sub supravegherea câtorva zeci de cazaci călări. Au 
fost urcați în tren și duși în Siberia la Berezovska, un lagăr nou și mic, un complex din bârne 
și scânduri. Flămânzi și amorțiți de frig, aproape în fiecare zi murea câte un deținut13. 

Pe frontul din Italia, românii bucovineni au luptat în nu mai puțin de 12 mari bătălii 
pe Isonzo, după intrarea Italiei în război în anul 1915. În cadrul sângeroaselor încleștări din 
Munții San Gabriele și San Michele, regimentele românești au plătit un nou tribut unei cauze 
străine neamului lor. În urma dezastrului din Caporreto din octombrie 1917 și spargerea 
frontului a urmat retragerea precipitată a armatei italiene pe noul aliniament pregătit din 
vreme, ce se afla desfășurat de-a lungul Piavei, un râu ce coboară din Alpi. Regimentul 22 
infanterie a fost rezervă în marea bătălie pentru străpungerea liniilor italiene de pe Piave și 
cucerirea masivului muntos Grappa (1116 m), în perioada 16 și 19 noiembrie. La sfârșitul 
confruntării regimentul a ajuns în stare de decimare aproape totală, supraviețuind aproximativ 
200 de soldați care se vor înscrie în regimentele de voluntari din Italia14. 

Suplimentul cotidianului „Viața Nouă”, din 19 decembrie 1915, evoca sub titlul O zi 
în linia întâi pe frontul italian, impresii dureroase de pe malul râului Isonzo: O granată după 
alta se prăbușește, când în fața noastră, când îndărăptul nostru…O muzică îngrozitoare 
șuieră în jurul nostru. Trosnetul unei granate e însoțit de urletul unei mulțimi de șrapnele. 
Dușmanul împușcă cu tunurile sale grele. Mulți dintre vitejii noștri își află neașteptat 
mormântul sub grindina de stânci sau sunt sfâșiați în mii și mii de bucăți15. 

Încă din anul 1916 prizonierii români din Italia au cerut într-un Memoriu trimis în 
iulie-august 1916 guvernelor italian și francez să lupte alături de armatele Antantei. Asemenea 
memorii sau inițiative ale prizonierilor români din Italia, pentru constituirea unor batalioane 
de voluntari au continuat pe tot parcursul anului 1917 și prima jumătate a celui următor16. Un 
rol important în organizarea prizonierilor de origine română din Italia l-au avut profesorul 
transilvănean de limba și literatura germană de la Universitatea din București și George M. 
Mironescu, profesor la Universitatea din București17. 

Intrarea României în război, în noaptea de 14 spre 15 august 1916, alături de 
Antanta, a înrăutățit soarta soldaților români care luptau sub steagurile monarhiei austriece. 
Aceștia au fost puși să lupte împotriva fraților lor români pe aliniamentul Carpaților. În 
luptele din jurul Brașovului, ostașii români au întâlnit un regiment bucovinean, în care doi 

                                                 
12 Ioan Cocuz, op.cit., p. 94. 
13 Arhivele Naționale ale României – Fond Primăria Orașului Suceava, ds. 5/1914, p. 25;  
14 Mugur Andronic, op. cit., p169 
15 „Viața Nouă”-Supliment, Anul IV, Nr.169, 19 decembrie 1915. 
16 Ștefan Pâslaru, Voluntarii și emigrația română susțin marile idealuri naționale, în „Revista de Istorie 
Militară”, Nr. 6, 1990, p.11. 
17 Dumitru Preda, România și Antanta. Avatarurile unei mici puteri într-un război de coaliție 1916-1917, Editura 
Institutului European, Iași, 1998, p. 203. 
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soldați, Zamfir Nicoară și Dumitru Catană au refuzat să tragă împotriva soldaților de același 
sânge. Condamnați la moarte, ei au fost constrânși să-și sape mormintele, la o margine a 
cimitirului din localitatea Satu Lung. Au fost executați, fiecare pe marginea mormântului său 
și acoperiți cu țărâna primitoare a pământului ardelenesc. După zece ani, preotul din Satu 
Lung, a hotărât să dezgroape osemintele lor, împreună cu ale altor opt ostași români și să le 
așeze la loc de cinste, în fața bisericii din mijlocul cimitirului18. 

În timp ce rușii, la prima invazie rusească, au intrat în partea de nord a Bucovinei, 
autoritățile austriece au înființat două corpuri de militari români și ruteni. Cu privire la 
înființarea acestui corp de legionari români s-a lansat ordin să se ridice câte 50 de oameni din 
fiecare comună. Țăranii români nu s-au anunțat de bună voie, ci au fost aleși și recrutați de 
jandarmi. În total s-au adunat 1500 de țărani, tineri și căsătoriți. Legionarii români au fost duși 
la Câmpulung. Aici fiecare dintre ei a primit câte o pușcă sistemul vechi „Werndl”, pușcă care 
fusese scoasă din uzul armatei austriece fiind învechită, și o eșarfă neagră-galbenă la brațul 
stâng. Astfel, soldatul a fost format. În zia de 2 decembrie 1914 ei au fost strânși cu toții în 
piața orașului, s-a ținut un serviciu divin solemn, li s-a luat jurământul, iar colonelul Eduard 
Fischer, comandantul lor, le-a ținut o cuvântare patriotică în limba română. Acești legionari 
români au făcut parte din armata austriacă care a operat în Bucovina19. 

Legionarii români, fiind soldați improvizați, nu au putut fi la înălțimea chemării. 
Lipsa unei instrucții militare serioase și insuficiența hranei și a armelor au făcut din ei soldați 
de calitate inferioară. În ianuarie 1915, legionarii români au intrat în contact cu trupele rusești 
ce înaintau spre Mestecăniș. Neavând instrucție suficientă, legionarii noștri s-au retras în 
debandadă spre Câmpulung. Mulți dintre ei au fost prinși și executați de ruși. O parte din ei s-
au retras la Dorna, iar alții au trecut hotarul românesc, refugiindu-se în primitoarea 
Românie20. 

După ce austriecii au efectuat recrutările, acasă n-au mai rămas decât femeile cu 
copiii și bărbații slabi sau bolnavi. Populația civilă era socotită un element de care autoritățile 
austriece se puteau servi pentru scopurile lor oricând și în orice măsură. Astfel, ea a pus la 
dispoziția autorităților austriece caii și trăsurile, a efectuat lucrări pentru curățarea drumurilor, 
repararea podurilor sau săparea tranșeelor. Rechizițiile s-au efectuat sub formă de colecte sau 
rechiziții oficiale. În toamna anului 1915 s-a efectuat o chetă publică pentru a înzestra armata 
de pe front cu cămăși și ciorapi. În școlile de fete s-au rezervat ore pentru împletitul 
ciorapilor. S-au mai rechiziționat: lână, aramă, piele, aur, argint, antimon, plumb. Pentru 
strângerea acestor materiale s-au angajat primarii și jandarmii. În noiembrie 1915 s-a dat 
ordin de a se rechiziționa clopotele din biserici și mănăstiri, ceea ce a fost de natură să 
jignească sentimentul moral și religios al populației. În decursul anilor 1916 – 1917 au fost 
demontate aproape toate clopotele din Bucovina, au rămas nerechiziționate numai cele cu 
valoare istorică sau cele aflate în satele ocupate de ruși. De asemenea, a fost rechiziționată în 
bloc toată recolta anilor 1915-191821. 

În primii ani ai războiului mondial, uriașe cantități de alimente și materiale au fost 
importate din România, prin vama gărilor Burdujeni-Ițcani, de către biroul anume înființat 
pentru aceasta în primăvara anului 1915 în Itzcani de către colonelul Eduard Fischer, șeful 
corpului de jandarmi din Bucovina, „Fischers Einkaufskommission Itzkani”. La Suceava în 
scurt timp s-a format o adevărată bursă. Atrași de dorul de câștig mulți oameni din România 
                                                 
18 Dimitrie Marmeliuc, în Calendarul „Glasul Bucovinei”, Cernăuți, 1928, pp. 146-148. 
19Arhivele Naționale ale României – SJAN Suceava – Fond Prefectura Orașului Suceava, ds. 5/1914, p. 32, ds. 
3/1915, pp. 5 – 9; Teodor Bălan, op. cit., pp. 26-28. 
20 Ibidem, p 29. 
21 Arhivele Naționale ale României – Fond Primăria Orașului Suceava, ds. 9, 10, 11/1914; Idem, ds. 9/1916;ds. 
2/1917; 
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au oferit colonelului Fischer serviciile lor: între ei au fost prefecți, mari proprietari, deputați, 
foști miniștri și anumite institute de credit. Exportul care se practica la Burdujeni a neliniștit 
guvernul român, motiv pentru care a fost interzis și a întărit paza frontierei. Contrabanda cu 
alimente a continuat. Cantitatea exactă a acestora nu se va ști niciodată, fiindcă dosarele 
Biroului din Ițcani au fost distruse în 1918. Aceste importuri au lovit puternic în interesele 
României. S-au exportat alimente tocmai din regiunea care mai târziu avea să alimenteze în 
decurs de doi ani toată armata română22. 

În perioada 1914 – 1918, Bucovina, pe fondul stăpânirii austriece, a suferit trei 
invazii rusești: septembrie-octombrie 1914, numai nordul Bucovinei; noiembrie 1914 - iulie 
1915; iunie 1916 – august 1916. În aceste perioade rușii au ocupat, mai întâi, instituțiile 
publice. Cei mai de seamă reprezentanți ai acestor instituții au fost arestați și trimiși în 
Siberia. La 15 septembrie 1914 au fost arestați baronul Nicu Flondor, deputat în Dieta țării, 
consilierul aulic Basil de Duzinkiewicz, primarul Cernăuțiului Salo Weisselberger, deputatul 
ucrainean Nicolai Spenul, procurorul Norbert Lazarus și avocatul Filip Menszel, redactor al 
ziarului „Bukowiner Allgemeine Zeitung” și trimiși în Siberia, pe traseul Kiev – Kursk – Tula 
– Samara - Celiabinsk și de acolo la Nariamski Krai. După 14 luni au fost readuși în 
Bucovina23. 

În cadrul acelorași invazii rusești, au fost incendiate mobilele din instituții, arhivele 
prefecturilor și ale judecătoriilor. Prăvăliile aflate închise au fost sparte, golite, conținutul lor 
a fost parte furat, vândut, exportat sau aruncat în stradă. Casele erau mai întâi golite și apoi 
incendiate, iar persoanele care se împotriveau erau bătute cu nagaica sau ucise cu baioneta. La 
toate acestea se adăuga deportarea în Siberia24. 

Intrarea rușilor în Suceava s-a realizat la sfârșitul lunii decembrie 1914, când 
aproximativ 622 de cazaci călări și-au așezat tabăra la Șcheia. Cu două zile înainte, o parte a 
populației ( mai ales evrei ) și a autorităților au părăsit orașul trecând în România, pe la 
frontiera Burdujeni. Pe 2 ianuarie 1915, dimineața călăreții cazaci au pătruns în Suceava. 
Vreo câțiva jandarmi suceveni i-au întâmpinat cu focul puștii. Unul dintre cazaci a fost ucis, 
iar calul său a fost rănit. Auzind vestea, cazacii au dezlănțuit teroarea. Cazacii, cu priviri 
crunte, cu cușme mari și mițoase, cu iataganele lungi s-au înșirat înaintea primăriei. 
Comandantul Bacunin auzind de cele întâmplate a fost cuprins de o furie turbată, spunând că, 
dacă până duminică la ora 8 dimineața, nu se va găsi vinovatul va da foc orașului. În urma 
unor discuții, dintre deputatul Eusebiu Popovici și comandantul Șâșkin, în tabăra de la Șcheia, 
acesta a declarat că va „cruța” orașul25. 

La 21 iunie 1916, Suceava a fost din nou ocupată de ruși. În august 1916 avea să 
vină și vestea cea mare: intrarea României în război. Miercuri, în 17/30 august marele 
eveniment a fost sărbătorit printr-o manifestație pe ruinele Cetății, inițiată de „Societatea 
Dacia Română” din Burdujeni. Atunci pentru prima dată s-a aclamat pe pământul Bucovinei, 
România Mare, iar pe bătrânele ziduri, alături de steagul rusesc, flutura tricolorul. Revoluția 
bolșevică din Rusia, sărbătorită și la Suceava, a determinat abandonarea frontului și a 
teritoriilor ocupate, de către ruși și, în aceste condiții, austriecii au revenit în Bucovina, 
reintrând triumfal în Suceava, sub conducerea generalului Kovess, în duminica de 10 martie 
191826. 

În toată această perioadă, presa vremii relata situația de pe fronturile unde luptau 
românii bucovineni, urmărea cu mare atenție evenimentele din Regatul României, dar și 
                                                 
22 Ibidem, pp. 58-63. 
23 „Viața Nouă”, Anul III, Nr. 167, 21 noiembrie 1915, p. 4. 
24 Teodor Balan, op. cit., pp. 16-29. 
25 „Viața Nouă”, Anul III, Nr. 153, 30 mai 1915, p. 1-4. 
26 Victor Morariu, Ștefan Pavelescu, Istoricul Reuniunii muzical-dramatice „Ciprian Porumbescu” din Suceava 
1903-1938, Suceava, 1939, pp. 61-63. 
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aspecte legate de viața cotidiană din Bucovina sau din Imperiu. De exemplu, cotidianul „Viața 
Nouă” scria la 1 octombrie 1914: Se spune că Regimentul 41 de infanterie din Cernăuți, în 
majoritate români, a stat în luptă neîntreruptă 54 ore27. Aceeași publicație menționa în 
paginile sale, sub titlul Medalii pentru vitejie, faptul că 62 de feciori români au fost distinși de 
Maiestatea Sa Împăratul cu medalia pentru vitejie. Într-un alt număr din „Viața Nouă” erau 
menționate alte nume de soldați români decorați de împărat: distinși cu medalia de aur pentru 
vitejie, George Dan, cadet al Regimentului 41 și Ilarion Grosar, un excelent chirurg; medalia 
de argint clasa I pentru Teodor Pomohaci, toboșar, Alexandru Hrincu, infanterist de miliție, 
Ștefan Corlățean, plutonier, George Colibaba, care a luat 10 prizonieri ruși, Iulian Zus a 
cucerit o casă și a luat mai mulți prizonieri28. „Viața Nouă” a continuat pe toată durata 
Primului Război Mondial să publice asemenea informații. 

La 27 decembrie 1914, „Viața Nouă”, relata sub titlul Arhiducele moștenitor Carol 
Francisc Iosif în Bucovina, despre vizita moștenitorului tronului austriac în cea mai 
îndepărtată provincie a imperiului. Alteța Sa Imperială a sosit din Transilvania la Vatra 
Dornei și de acolo acolo a călătorit la Câmpulung, Dărmănești, Dornești, Rădăuți. La 
întoarcere, în calea sa prin Câmpulung, Arhiducele a fost întâmpinat în stațiunile Hatna, 
Ilișești, Cacica, Gura Humorului și Vama de clerul și reprezentanții acelor regiuni și de o 
mulțime de popor, primind cu cuvinte de mulțămită pâinea și sarea ce i se prezentau, după 
obiceiul strămoșesc, în semn de bunăvenire29. 

Referitor la comportamentul soldaților ruși, cotudianul „Viața Nouă”, din 1 
noiembrie 1914 scria: Mahalaua din Storojineț, în care locuiesc numai români, a fost prădată 
și în mare parte mistuită prin foc de ruși. Castelul Budineț al văduvei cunoscutului fruntaș 
român Volcinschi a fost prădat. Curtea moșiei domnului Ianoș din Pauca a fost prădată și 
aprinsă30. Aceeași publicație prezenta aproape zilnic și numele soldaților români bucovineni 
căzuți la datorie pe frontul din Galiția și Italia31 

În perioada desfășurării primului război mondial un rol important pentru alinarea 
suferințelor și dorului de acasă a avut-o corespondența cu cei dragi. În majoritatea acestor 
scrisori sunt redate clipe din viața de zi cu zi ale soldaților aflați la datorie, dorul de acasă și 
incertitudinea legată de întoarcerea la locurile dragi. De exemplu, într-o telegramă trimisă din 
Feldbach la 31 martie 1915, de Damian Ciunj, prietenului său Hanic Popescu la Innsbruk, 
acesta îi scria: Astăzi am primit scrisoarea în care îmi scrii, că te afli în Graz. Suntem 
aproape cu serviciul militar, și așa mă bucură, pentru că de-acum nu mă voi simți așa de 
străin între străini. Aici suntem vreo 90 de voluntari români. De voiești vină și vei face aici 
liturghia de Sfintele Paști. Avem și un cor complet. Cei mai mulți vom rămâne de Paști în 
Feldbach. Te sărută, Damian32. 

Războiul a dat naștere la o adevărată literatură populară în care țăranul devenit ostaș, 
în cuvinte simple, în versuri de multe ori stângace, dar de un dramatism extraordinar, își 
plângea locurile natale, ogorul, părinții, soțiile și iubitele, horele din sat, întreg acest univers 
care pentru el însemna totul. În Cântecul de război scris de infanteristul Ion Mironescu din 
Horodnicul de Jos, Compania a 5-a, Regimentul 41 infanterie Cernăuți, acesta descrie în 

                                                 
27 „Viața Nouă”, Anul III, Nr.140, 1 0ctombrie 1914, p. 2. 
28 Idem, Anul III, Nr. 147, 8 noiembrie 1914, p. 2. 
29 Idem, Anul III, Nr. 152, 27 decembrie 1914, pp. 1-2. 
30 Idem, Anul III, Nr. 146, 1 noiembrie 1914. p. 4 
31 Idem, Anul III, Nr. 160, 18 august 1915, p. 4; Idem, Anul III, Nr. 162, din 12 septembrie 1915, p. 3; Idem, 
Anul III, Nr. 163, 3 octombrie 1915, p. 4.; Idem, Anul III, Nr. 168, 5 decembrie 1915; Idem, Anul IV, Nr. 172, 
14 ianuarie 1916, p. 1; Idem, Anul IV, Nr.175, 20 februarie 1916, p. 4; Ide, Anul IV, Nr. 178, 26 martie 1916, p. 
3; Idem, Anul V, Nr. 1, 26 mai 1918, p. 4; Idem, Anul V, Nr.2, 9 iunie 1918, p. 4. 
32 Colecția personală a Elenei Enache, născută în raionul Storojâneț, refugiată la Suceava. 
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versuri simple dar emoționante calvarul prin care a trecut de la plecarea din sat și până în 
momentul când a fost rănit pe front: Eu merg sângele-a-mi vărsa/ Unde-s frații noștri toți/ Ca 
butucii picați morți/ Și rup din ei cioarele/ Și se strică trupurile/ Că nu poate să-i îngroape/ 
Că dușmanu-i tare aproape33. 

În alt Cântec de război, Alexa a lui Vasile Posteucă din Stănești de Jos, husar în 
Regimentul 2, scria: Țară, țară blestemată!/ Te blesteamă lumea toată/ Te blestem acum și 
eu/ Că-s mâncat destul de rău/ Și-s departe-n țări străine/ Unde-i foc de-un an de zile/ Mult 
sânge s-a mai vărsat/ Pe acest pământ uscat/ Și se varsă și pe apă/ Și mai că pe lumea toată/ 
Mulți feciori sunt îngropați/ De-al lor sat îndepărtați/ Mulți feciori mai hodinesc/ Prin păduri 
și câmpuri verzi,/ Fără nime ca să-i plângă/ Să le facă groapă adâncă/ Nici la cap să pui 
cruce/ Nici pe mormânt flori s-arunce!34. 

Drama românilor de sub stăpânire străină, aflați în două armate care se confruntau 
(austriacă și rusă), este surprinsă în versurile unui soldat român din Basarabia: Nu dareți, 
români, în noi/ Că suntem români ca voi,/ Suntem români sărăcuți,/ Toți basarabeni 
născuți35. 

Situația de pe front avea să se schimbe în toamna anului 1918, iar tensiunea între 
statul austriac și popoarele guvernate era din ce în ce mai mare. În acel moment critic 
împăratul Carol a luat inițiativa transformării Austriei într-un stat federativ. Prin Manifestul 
imperial lansat la 6 octombrie 1918, de către Carol, se anunța transformarea Austriei într-o 
confederație de state naționale autonome. Răspunsul popoarelor austriece a sosit: toate au 
refuzat Manifestul. La 19 octombrie 1918, Nicolae Wassilko a comunicat arhiducelui 
Wilhelm la Cernăuți hotărârea Constituantei ucrainene privitoare la crearea noului stat 
ucrainean care avea să cuprindă în granițele sale Galiția Orientală, Bucovina nord-vestică cu 
orașele Cernăuți, Storojâneț și Siret, precum și Rusia Subcarpatică, din nordul Ungariei. 
Proclamația de la Liov a produs consternare în rândul românilor din Austria și Ungaria. La 27 
octombrie 1918 la Cernăuți s-a întrunit o Adunare Constituantă sub conducerea lui Dionisie 
Bejan, care a hotărât ,,unirea Bucovinei integrale cu celelalte țări românești”36. 

În Bucovina, soldații ucraineni ce se întorceau de pe front s-au dedat la tot felul de 
acte care terorizau lumea. Consiliul Național Român a făcut apel la armata română. În 
dimineața zilei de 6 noiembrie 1918 au intrat în Suceava grănicerii maiorului Anton Ionescu, 
iar la 8 noiembrie 1918, Divizia a VIII-a condusă de generalul Iacob Zadic, care le-a spus 
soldaților: …vouă v-a păstrat soarta norocul de a păși cei dintâi pe pământul scump al 
Bucovinei. Fiți mândri, arătați-vă demni de încrederea ce s-a pus în voi: Cu Dumnezeu 
înainte!37 Cîteva aeroplane românești au zburat deasupra Cernăuțiului pentru a împărți 
manifeste care informau populația că granița între români și români nu va mai exista. Divizia 
lui Iacob Zadic a intrat în Cernăuți la 11 noiembrie 1918. Generalul Iacob Zadic a fost primit 
în Casa Națională românească de un imens public român, care l-a binecuvântat și l-a primit cu 
flori. Iancu Flondor a rostit o cuvântare înduioșitoare, strângând la urmă în brațe pe generalul 
Zadic.38  

În ședința Constituantei din 25 noiembrie 1918, Iancu Flondor a considerat că este 
necesar să se stabilească raportul politic al Bucovinei cu Regatul României. În consecință s-a 
hotărât, să se convoace pe ziua de 28 noiembrie 1918 Congresul General al Populației din 
Bucovina. Congresul convocat de guvernul provizoriu s-a ținut în Cernăuți, în Sala sinodală, 
                                                 
33 Ioan Cocuz, op. cit., pp. 100-101. 
34 Ibidem, p. 103. 
35 Ibidem, p.105. 
36 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Ediție și studiu bio-bibliografic de Stelian Neagoe, Editura Humanitas, 
București, 1991, pp.378-385. 
37 Teodor Bălan, op. cit., p. 98. 
38 Ibidem, p. 100. 
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în ziua de 28 noiembrie 1918. Iancu Flondor, în calitate de președinte al Congresului, a dat 
citire Declarației de Unire, proclamând Unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei, în 
vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru, cu Regatul României39. 

Toți martirii causei naționale românești din Bucovina, peste mormintele cărora s-a 
așternut ceața uitării, toți fiii Bucovinei cari în diferite războaie, ce le purtase Austria, au 
căzut, vărsându-și sângele pentru un ideal străin, și în urmă toți soldații armatei române 
căzuți pe câmpul de luptă pentru desrobirea fraților, vor dormi un somn ușor. Li s-a împlinit 
dorința, li s-a împlinit visul40. După 144 de ani în care românii bucovineni au luptat ca niște 
mucenici, vărsând sângele lor prin toată Europa, pentru gloria și mărirea asupritorilor lor, se 
întorceau la patria mamă, reparându-se uriașa nedreptate făcută la 1775. 

 
 
 
 

Summary 
 
During the time of the First World War the Romanians from Bukovina integrated in 

the Austro-Hungarian Empery fought in the most distant fronts of the war – Bessarabia, 
Galicia and Northern Italy - for a cause that wasn’t theirs. The dismantling of the Austro-
Hungarian monarchy was the decisive action that determined in 28th November 1918 the 
union with Romania.   

 
 
 

 
 

 

                                                 
39 Ion Nistor, op. cit., pp.395-397. 
40 Teodor Bălan, op. cit., p.104. 
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SURSE ISTORICE ORALE ȘI SCRISE PRIVITOARE LA ASPECTE 
DIN ISTORIA COMUNEI SADOVA 

 
 

Trecutul localității Sadova se interpătrunde cu cel al zonei Câmpulungului 
Moldovenesc și al Bucovinei. S-au păstrat puține surse scrise care fac referire la istoria 
comunei Sadova, cea mai importantă sursă documentară rămânând însă tradiția orală 
existentă. De la câțiva locuitori de seamă ai satului s-a reușit adunarea unui material 
documentar important, dar referințele istorice sunt greu de datat în timp – cu cât acesta este 
mai îndepărtat -, mai ales că unele aspecte din istoria Sadovei care prezintă interes au fost 
auzite și transmise din generație în generație. Dintre acești povestitori considerați ”arhivă 
vie”, de un real ajutor pentru întocmirea acestei lucrări au fost: badea Simion a lui Gheorghe 
Latiș (mort prin anii '90 la vârsta de 96 de ani), învățătorul Constantin Hafiuc (decedat în 
1995 la vârsta de 87 de ani), Toader Timu a lui Nistor, precum și însemnările învățătorului 
Leon Cehovschi, ale  notarului Nicolai Rusu, domnului Nicolae Dornean, ilustrului profesor 
Gheorghe Rusu și alții. 

Când se vorbește de vechimea localității Sadova, oamenii folosesc expresia ”din 
timpurile de demult trecute...”, ceea ce nu este departe de adevăr. Vechimea locuirii este de 
mai multe sute de ani, începând cu lăzuirea (defrișarea pădurii) pentru a face loc locuințelor și 
fânațelor. Se vorbește că, venind Dragoș Vodă din Transilvania (între anii 1340 – 1350) a 
trecut dinspre Maramureș spre Suceava prin Ocolul Câmpulungului Moldovenesc de care 
aparținea și Sadova, care era o regiune cu statut special din Țara Moldovei și ai cărei locuitori 
”au fost cei dintâi cari au venit în atingere cu descălecătorii”1. Câmpulungenii erau  liberi și 
nesupuși vreunui boier, stareț sau chiar domnitor2. De altfel, sadovenii – ca și toți 
câmpulungenii se mândresc și astăzi cu statutul lor de oameni liberi și mândri. Bătrânii noștri 
indică chiar și traseul urmat de voievodul Bogdan prin zona noastră: curmătura Piatra Străjii – 
”drumul Tătarilor”- cursul râului Moldova. 

O legendă care încă mai circulă în sat precizează și o întâmplare a lui Dragoș Vodă 
care, rătăcindu-se prin pădurea deasă, a dat de un sihastru (poate de la fosta sihăstrie de pe 
Culmea Muncelului) care l-a îndrumat pe voievod pe valea Moldovei spre a-și continua 
drumul spre Suceava. 

În legătură cu denumirea de Sadova, se presupune că provine de la cuvântul slavon 
“sad-dva„ ce înseamnă ”două poame” (adică fructe). Poate să fie adevărat deoarece erau 
cunoscute livezile de pomi fructiferi – pruni din zona numită Prundul Latișenilor și Coasta 
Botnari. În această zonă au fost construite primele case ale localității3. 

Istoria orală mai precizează că la confluența râurilor Sadova și Moldova, într-o poiană 
numită ”La cruce”, exista demult un fel de târg unde aveau loc schimburi de mărfuri între 
localnicii zonei Câmpulungului și cei veniți dinspre sudul Moldovei. Asfel ar fi poposit la 
acest târg un anume Pizzelli venit din Peninsula Italică cu ceva treburi. Nu se știe ce l-a 
determinat să ajungă în locul ”La cruce”, dar legenda indică faptul că o mândră sadoveancă l-

                                                 
1 Teodor Ștefanelli, Istoricul luptei pentru drept în ținutul Câmpulungului Moldovenesc, Editura Socec, 
București, 1911, p. 9. 
2 Teodor Balan, Din istoricul Câmpulungului Moldovenesc, Editura Științifică, București, 1960, p. 100; Dimitrie 
Ciurea, Organizarea administrativă a statului medieval Moldova, în „Anuarul Institutului de Istorie și 
Arheologie”, Iași, 1965, p. 60. 
3 Gheorghe Rusu, coord., Sadova. Satul cu oameni frumoși, Biblioteca Miorița, Câmpulung Moldovenesc, 1999, 
p. 15. 
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a „vrăjit” și l-a făcut să se stabilească aici. Se spune că acest italian a pus bazele uneia dintre 
cele mai numeroase familii, a căror nume, ușor modificat, a devenit Pisdeli. 

O altă zonă din comună considerată, de asemeni, cea mai veche vatră de locuire din sat 
este Pârâu Zbrancanilor care astăzi constituie punctul de acces spre pasul montan Trei Movile 
ce face legătura cu depresiunea Moldovița. Legenda ne povestește că mai multe familii de 
țărani ce aparțineau Mănăstirii Moldovița a fugit peste Obcină nemulțumiți de nedreptățile 
suferite și s-au așezat aici. Una din aceste familii – Jibranca – a stat  la baza constituirii unui 
alt nucleu al satului numit Fundu Sadovei (ce include și Pârâu Zbrancanilor). În această parte 
a satului întemeiată de numeroasa familie Jibranca (devenită cu timpul Zbranca) a poposit o 
ceată de haiduci ce-și aveau sediul în peșterile de la poalele muntelui Păușa. Venind cu 
gânduri bune, aceștia au primit adăpost în casele localnicilor, iar când a fost să plece, unul 
dintre ei nu s-a arătat la apelul dat de conducătorul lor. Acest haiduc a rămas pentru că se 
îndrăgostise de una din fetele familiei și, contrar obiceiului împământenit ca femeia să poarte 
numele bărbatului, familia lor s-a numit Zbranca. Au avut împreună mulți copii care s-au 
răspândit pe tot cuprinsul comunei, iar în vremurile noastre urmașii lor reprezintă o bună parte 
din localnici.  

Cu timpul, cele două nuclee ale Sadovei s-au extins și contopit, majoritatea caselor 
fiind construite de o parte și alta a pârâului Sadova. Casele erau în general amplasate pe 
dâmburi deoarece, uneori, râurile umflate de precipitații abundente provocau viituri 
devastatoare. Asfel de viitură (puhoi) a avut loc în anul 1878, când multe case, grajduri și 
garduri aflate în apropierea pârâului Sadova au fost distruse4.  

După anul 1900 a fost făcută regularizarea râului, oamenii începând de atunci să 
construiască locuințe mai mari pe ambele maluri, chiar aproape de albie, nemaitemându-se de 
inundații. Regularizarea albiei pârâului Sadova a fost făcută, într-o primă etapă, prin decizia 
administrației austriece, necesitând un volum mare de lucrări și costuri uriașe5. Încă se 
vorbește că, alături de sadoveni, au participat la aceste lucrări de regularizare muncitori 
polonezi și chiar italieni. Cei care aveau căruțe transportau bușteni pentru șfeluri, folosite 
pentru structura de rezistență a barajelor și digurilor. Pe unul din barajele construite pe pârâu 
Roatelor este însemnat și anul – 1902. Pentru ca această lucrare importantă să fie păzită, 
responsabilul a decis împrejmuirea cu sârmă ghimpată și păzită de doi soldați dotați cu 
biciclete care patrulau de-a lungul ”șantierului”. 

În cursul veacurilor trecute, mulți români din zonele Maramureșului și Bistriței, 
părăsindu-și localitățile natale apucau calea pribegiei spre Bucovina și Moldova. Motivele 
plecării erau: sărăcia, lipsa de pământ, foamete, persecuții religioase, asuprirea stăpânitorilor, 
frica de încorporare în armată, etc.6. Anexarea Bucovinei de către Imperiul Habzburgic în 
anul 1775 a dus, printre altele și la încurajarea stabilirii în această zonă (inclusiv în Sadova) a 
migratorilor - ruteni îndeosebi - proveniți din Galiția7. 

Astfel, familii cum sunt și Niga, Moroșan, Vermeșan, Latiș, Babici, Nuțescu, 
Crăciunaș au origini în Ardeal (îndeosebi zona Bistriței și Maramureș), iar numele Hafiuc, 
Iurniuc, Rusu ș.a. au venit de prin Bucovina nordică sau Galiția. Nume de familie precum: 
Burduhos, Anton, Coca, Rațu, Chiriac, Luncan, Balan, Bodnari, Timu, Ursachi, Hasneș, sunt 
considerate a fi autohtone. 

                                                 
4 Leon Cehovschi, Memorii asupra comunei Sadova, (ediție îngrijită de Gheorghe Rusu), Biblioteca Miorița, 
Câmpulung Moldovenesc, 2012, p. 7. 
5 Gheorghe Rusu, op. cit. p. 17. 
6 Virgil Șotropa, Bejenii în secolul XVIII, în “Arhiva Someșană”, Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Bistriţa-
Năsăud, 1932, pp. 55-56.  
7 Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, vol. I, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993, p. 30. 
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Ocupația de bază a sadovenilor este, din vechime, exploatarea lemnului și creșterea 
animalelor, îndeosebi a oilor, caprelor, vitelor și cailor. Erau multe familii de gospodari ce 
dețineau câteva sute de oi și capre, precum și zeci de vite și cai. Aceștia aveau nevoie de 
muncitori forestieri, ciobani, îngrijitori de animale și cosași pe care îi aduceau din Ardeal sau 
satele vecine și care unii se stabileau aici. 

Înainte de ocuparea Bucovinei de către Habsburgi, gospodarii ce aveau multe oi și vite 
practicau transhumanța, ducându-și animalele la iernat în zona podișului Moldovei, lunca 
Siretului, Prutului și chiar Nistrului, ajungând uneori și în Delta Dunării și Dobrogea8. 

Amenajarea drumului dintr-un capăt la altul al satului pe o lungime de aproximativ 8 
kilometri în perioada anilor 1900, i-a impulsionat pe oameni să-și facă și căruțe. Acest fapt a 
dus la dezvoltarea unei industrii casnice specializate și meșteri pricepuți: fierari, rotari, 
hamurari, curelari. S-au dezvoltat, de asemenea, noi meserii: dogari, cărăuși, cizmari, 
cojocari, morari9. Se spune că înainte de primul război mondial, toți sadovenii aveau căruțe, 
mulți dintre ei parcurgând distanțe mari până ”la țară” unde aveau terenuri arendate pentru a 
aduce toamna produsele recoltate. Se formau astfel convoaie de căruțe care transportau 
produse lactate, var și lemn încolo, iar înapoi erau încărcate cu cereale, fructe, vin, ulei. Se 
călătorea și noaptea, căruțașii folosind pentru iluminat făclii din scoarță de mesteacăn așezate 
pe bețe lungi.  

 În fiecare lună de mai, gospodarii comunei se asociau pe vară pentru a forma stâne de 
oi și vite. Șeful unei stâni era un gospodar respectat de săteni, căruia i se spunea ”Pachter”. 
Acesta era un fel de administrator ce se ocupa de angajarea ciobanilor și paznicilor, încasa 
taxa pe animalele avute în grijă la stână, asigura suprafața de pășunat suficientă pentru 
animale, fixa prețurile produselor lactate. 

Bătrânii povestesc că în timpul ocupației austriece se organizau campanii de recrutare 
și încorporare a tinerilor pentru armata imperială. Mulți flăcăi fugeau prin munți și treceau 
granița în Moldova pentru a scăpa, iar cei ce rămâneau în sat nu se prezentau la recrutare, 
ascunzându-se. Pentru a-i prinde, autoritățile sprijinite de primari foloseau diverse șiretlicuri, 
între care unul a rămas de pomină, fiind și cel mai cunoscut episod în sat. Astfel, la o mare 
horă organizată de primar, unde s-a dat și multă băutură, în toiul distracției au năvălit 
jandarmi și soldați îmbrăcați în civil care, înconjurând imediat locul, au prins mulți flăcăi deja 
amețiți de băutură și atâta joc.  

Odată prinși, tinerii erau trimiși la Cernăuți pentru a fi încorporați ca soldați10. 
Atât bărbații tineri, cât și cei maturi purtau plete și mustăți bine aranjate și întreținute, 

de aceea era mare supărare când erau tunși cu forța proaspeții militari. Există și un cântec în 
legătură cu aceasta: „Și ne tunde ca pe oi, ne dă părul la gunoi și ne mână ca pe boi...”. 

Reorganizarea în anul 1861 a societăţii bucovinene pe baza unor structuri politice şi 
administrative autonome şi liberalizarea regimului politic în Imperiul Habsburgic au creat 
premise favorabile pentru constituirea şi afirmarea clasei politice locale. Exercițiul electoral a 
animat viața politică și socială a vremii11. 

Sistemul alegerilor comunale în acea perioadă era în felul următor: alegătorii erau 
înscriși în trei colegii electorale în funcție de dările plătite la bugetul imperial; colegiul I (se 
regăseau cei înstăriți care plăteau bineînțeles impozitele cele mai mari), colegiul II (erau de 
categorie mijlocie, plătitori de impozite medii) și în colegiul III (nevoiașii care cotizau cu 

                                                 
8 Ioan Iosep, Un fenomen inedit: transhumanța câmpulungeană, în ”Codrul Cosminului”, Suceava, Anul I, 1995, 
nr. 1, pp. 285-286. 
9 Din însemnările lui Nicolai A. Rusu: Din amintirile fostului notar al comunei Sadova (manuscris). 
10 Mihai Iacobescu, op. cit., p. 146. 
11 Pentru mai multe detalii, vezi: http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA-AGERO/ISTORIE/Bucovina 
electorala de Tiberiu Cosovan.tm 
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sume modice și cei scutiți de impozite). Dreptul de vot îl aveau doar bărbații de peste 24 de 
ani. Alegătorii colegiului I erau în avantaj deoarece puteau candida la toate cele trei colegii.  

Votarea se făcea pe atunci deschis, prin propunere. Propunerile pentru funcții se 
făceau în zilele de dinaintea votului. În ziua alegerilor, candidații așteptau ca membrii 
Comisiei electorale să înceapă ședința de votare, primii care se prezentau (înghesuiau) la vot 
erau rudele și prietenii candidaților care intrau, pe rând, în sala de vot. Primul dintre alegători 
îi spunea președintelui de comisie numele candidatului cu cine votează, iar apoi acesta îi 
întreba pe următorii intrați „Cu cine votați?” Răspunsul era, de obicei, „Ca și Domnia lui!”. 
Până se termina votarea, procedura era asemănătoare12. 

După ce România a intrat în război împotriva U.R.S.S.-ului, pentru eliberarea 
Basarabiei şi Bucovinei de Nord, românii au putut vedea ce înseamnă teroarea sovietică, iar 
oamenii au reacţionat. S-au format grupuri de rezistență (partizani) cu efective cuprinse între 
15-120 luptători. În 1944, aceste grupuri au intrat sub protecţia Comandamentului româno-
german din Câmpulung Moldovenesc. Încadrarea partizanilor era aprobată de căpitanul 
Constantin Popovici şi toţi au trecut, ca şi plutoanele fixe, în serii, prin şcoala din comuna 
Sadova, unde au fost instruiţi suplimentar pentru lupta în pădure şi pe teren muntos13. După 
23 august 1944, partizanii au fost învinși. Majoritatea partizanilor au fost capturați de 
N.K.V.D. care i-a considerat „criminali de război politici”, pentru ca au luptat voluntar 
împotriva Armatei Roșii, deportându-i la muncă forțată în Siberia. Între acești eroi s-au aflat 
și câțiva sadoveni care au luptat pentru alungarea ocupantului sovietic și a conducătorilor 
impuși românilor de acesta. 

În anul 1946 s-au desfășurat primele alegeri de după război, alegeri câștigate (prin 
măsluire) de reprezentanții Partidului Comunist14. Pentru alegerile locale, candidații pentru 
funcția de primar erau: Vasile Coca-Mercheș din partea țărăniștilor, Vasile Rusu ca 
reprezentant al liberalilor și Petru Lateș sprijinit de comuniști. Vasile Rusu era preferatul 
majorității sadovenilor. Comuniștii au organizat o singură secție de votare cu o singură urnă 
pentru comunele Sadova și Pojorâta ca să fie mai ușor de controlat voturile. Apoi, în noaptea 
premergătoare alegerilor, agenții electorali comuniști au făcut rost de băutură și, „în semn de 
prietenie” au făcut un chef împreună cu reprezentanții liberalilor și țărăniștilor pe care i-au 
îmbătat criță. Aceștia nu au mai putut supraveghea corectitudinea alegerilor. Cu urna mobilă 
tot comuniștii au umblat prin sate, bătrânii și invalizii povestind apoi că erau amenințați să 
voteze cu cine li se spunea. Se știe prea bine cine a câștigat alegerile locale și cele naționale, 
următorii 45 de ani toate alegerile fiind câștigate de către cei ce numărau voturile. 

Pentru sadoveni, perioada comunistă a fost dificilă, ca de altfel pentru mulți alți 
români. Cel mai mult se temeau sadovenii de colhoz și de distrugerea bisericilor. Sadovenii ce 
reveniseră acasă din prizonieratul „asigurat” de bolșevici în Siberia, au povestit cu lux de 
amănunte ce însemna colhozul și cum a fost cu demolarea bisericilor și asuprirea preoților în 
U.R.S.S. Erau cunoscute în perioada de început a comunizării României vorbele gospodarului 
Leonte Ursache: „Americanii au pornit deja spre noi, au ajuns la mila trei”, pentru a repune 
democrația în țară. Un alt consătean, Leonte Hasniș, mai pesimist, dar cu surprinzătoare 
viziune politică pe termen lung replica: „Americanii stau bine la ei acasă, n-au grija noastră. 
Comunismul nu s-a instalat aici pentru o zi, două, el va stăpâni până când oamenii se vor 
sătura de el”. 

                                                 
12 Din însemnările lui Nicolai A. Rusu: Din amintirile fostului notar al comunei Sadova (manuscris). 
13 Adrian Brişcă, Rezistenţa armată anticomunistă din România. 1944-1962, în A.T., nr. 1-2/1999, pp. 42-43. 
14 Mihai Bărbulescu și colab., Istoria României, Editura Corint, București, 2007, pp. 398-399. 
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Perioada dificilă de după anul 1946 s-a reflectat și în plata despăgubirilor de război a 
României către U.R.S.S., ceea ce a sărăcit mult pe români, dar și resursele țării noastre15. 
Sadovenii mai vârstnici își amintesc de utilajele aduse de sovietici în sat pentru a prelucra 
lemnul, plătind pentru acesta o sumă modestă de 10-15 bani mc.  

Pentru că în anii de glorie ai P.C.R.-ului, creşterea numărului membrilor de partid 
devine una dintre preocupările importante ale organizaţiilor de bază ale partidului, cu toate 
acestea, de multe ori, recrutarea de noi membri se dovedeşte a fi un proces destul de dificil16. 
În comuna Sadova, recrutarea de noi membri nu mergea prea lesne. Uneori, activiștii de partid 
insistau pe lângă acei vizați care nu simțeau multă atracție pentru a deveni buni comuniști; le 
spuneau vrute și nevrute despre avantaje, despre onoarea de a fi comunist, iar uneori era 
strecurată și o ușoară notă de amenințare. Ședințele de primire în partid erau caracterizate 
drept tragi-comice. Candidatului i se adresau întrebări știute dinainte, având și răspunsul 
pregătit (exemplu: Numește câteva din funcțiile tovarășei Elena Ceaușescu...Câte congrese 
P.C.R. au avut loc? ș.a.). Urma jurământul față de partid și conducătorul iubit, apoi toată 
asistența se ridica în picioare și aplauda. 

În pofida unor situații dificile din perioada socialistă – amestecul autorităților în viața 
economică, limitări ale democrației, lipsuri materiale, frica de represiunea manifestată de 
autorități a oponenților și apropiaților lor etc, comuna Sadova s-a dezvoltat devenind una 
dintre cele mai frumoase și dezvoltate așezări ale Bucovinei și, de ce nu, a României. 

Aceste crâmpeie de istorie locală merită cunoscute, mai ales că Sadova, asemeni 
întregului spațiu românesc, a cunoscut din plin multe din vitregiile istoriei. Cu toate 
vicisitudinile istoriei strămoșii noștri au supraviețuit, au depășit greutățile, s-au bucurat de 
aspectele plăcute ale vieții, au contribuit la dezvoltarea civilizației locale și naționale, au dat 
oameni valoroși în domenii cultural-științifice, tehnico-economice, politico-administrative, 
astfel încât au făcut din acest sat o localitate distinctă și distinsă.  

Acestea au fost scrise pentru ca istoria unei comunități să nu fie uitată de tinerele 
generații, iar mândria de apartenență la această comunitate să urmeze altor generații viitoare. 

 
 
 

 
Summary 

 
 

 The past of village Sadova are interlocked with the area Campulung Moldovenesc and 
Bukovina. They kept a few documents refer to history Sadova most important documentary 
source while remaining existing oral tradition. Many legends and stories presented are 
gathered from some of the village elders or scattered notes of the local intellectuals. They 
were written for the history of a community is not forgotten by younger generations, and the 
pride of belonging to this community to pursue other future generations. 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Mihai Bărbulescu și colab., op. cit. p. 392. 
16 Pentru detalii, vezi http://foaienationala.ro/ce-fost-partidul-comunist-romn.html. 
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FRÂNTURI DIN LUPTA PENTRU CULTURA ROMÂNEASCĂ ÎN 
BUCOVINA 

 
 

Învățământul românesc din Bucovina aflată sub administrație austriacă s-a îmbogăţit 
cu Gimnaziul ortodox-oriental, viitorul liceu ,,Ștefan cel Mare” din Suceava, în anul 1860.  

Pentru a explica situația învățământului românesc bucovinean, este necesară o măcar 
foarte scurtă incursiune în problematica provinciei. Preluată de administrația militară 
habsburgică (monarhii din această dinastie conducând încă Sfântul imperiu roman − ,,de 
națiune germană” − până la desființarea acestuia sub loviturile francezilor lui Napoleon), 
numită azi de mulți austriacă, Bucovina era o provincie − deşi nu ne place să credem − 
puternic subdezvoltată. Noile autorități s-au confruntat cu migraţia unei părți importante a 
românilor (atât boieri, cât și țărani) în ceea ce rămăsese din Moldova. Pentru a valorifica 
pământurile proaspăt acaparate, autoritățile au încurajat colonizarea cu germani, evrei, 
polonezi, slovaci și ruteni din provincia imperială Galiția la care, vreme de șase decenii, a fost 
alipită Bucovina. Deși în 1849 provincia  devine ducat autonom în cadrul imperiului, numărul 
rutenilor continuă să crească, depăşindu-l pe cel al românilor spre sfârşitul secolului al XIX-
lea. Cu greu, românii s-au trezit cerându-şi drepturile și opunându-se invaziei străine. 
Adunarea de la Cernăuți prezitată de Eudoxiu Hurmuzachi cerea în 1848, pe lângă altele, 
crearea unei „Școli reale superioare și complecte, a unui gimnaziu în Suceava și instituirea în 
Cernăuți a unui consiliu școlar pentru Bucovina, neatârnat de acela din Galiția”1. În 1849, 
Constituția Imperială consfințea autonomia  Bucovinei, dar dezvoltarea școlară era încă 
amânată. 

La anexare, în 1775, existau aici opt școli mai importante dintre care șase curat  
românești, una latinească și una grecească, la care se adăugau școlile sătești care aveau cursuri 
neregulate. Împăratul Iosif al II-lea de Habsburg a dat ordin să se construiască în toată „țara” 
școli poporale cu învățători care să cunoască limba germană și limba română. Încă din 1781 s-a 
înființat, la Suceava, prima școală germană din provincie. Numărul școlilor a crescut, 
ajungând în 1865 la 133 de școli poporale, din care 108 erau mixte, 12 − germane, 13 − rutene 
și niciuna curat românească. În deceniul care a urmat, au fost înfiinţate 13 școli românești, iar 
numărul şcolilor rutene a crescut la 59; între 1875-1885, numărul școlilor românești a ajuns la 
60, iar cele rutene la 85.2 

Am prezentat această situaţie pentru a înţelege lupta de emancipare a românilor cu nou 
veniţii ruteni. Politica austro-ungară (din 1867 se formează imperiul bicefal) era de încurajare 
a mozaicului de etnii care uşura dominaţia. Din cifrele prezentate se observă că numărul 
şcolilor româneşti creşte accelerat, deşi rămâne în urma învăţământului rutean. Acest lucru 
presupune o trezire a conştiinţei noastre naţionale. Vorba românului: „Mai bine mai târziu, 
decât niciodată”.  

Acestea sunt condiţiile în care se înfiinţează la Suceava Gimnaziul Superior greco-
oriental, în anul 1860. Episcopul Eugen Hacman a acceptat ca acest lucru să se facă pe 
cheltuiala Fondului religionar ortodox. Gimnaziul a fost înfiinţat la cererile repetate ale 

                                                 
1 Iorgu G. Toma, „Școala română sau culturală în Suceava”, Editura şi tipografia Societății „Școala Română”, 

Suceava, 1908, p. 25. 
2 Ibidem, p. 18 
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sucevenilor dar şi ale unor personalităţi bucovinene, pe baza rezoluţiei imperiale din 20 iulie 
18593. 

Oraşul şi ţinutul Sucevei erau locuite masiv de români, dar numărul şcolarilor 
proveniţi din mijlocul naţionalităţii majoritare era scăzut. Din 5.811 de elevi ai gimnaziului 
sucevean,  doar 2.367 de elevi erau români între anii 1860-1880, 845 erau germani, 303 − 
ruteni, 550 − poloni, 1.073 – evrei şi 17 de alte naţionalităţi.4 

Devine clar că românii, cu o populaţie preponderent rurală, preocupată în mod 
tradiţional de agricultură, aveau nevoie de încurajare pentru a-şi trimite copiii la studii. 
Această încurajare trebuia să fie mai ales materială, deoarece susţinerea unui copil la studii „la 
oraş” era costisitoare pentru familie care, pe deasupra, mai pierdea şi un potenţial muncitor 
agricol. 

În anul 1883 se înfiinţează Societatea „Şcoala Română” prin efortul iniţial depus de 
profesorul Ştefan Ştefureac şi de judecătorul Iorgu G. Toma, amplificat şi de alţi români 
dornici de afirmare culturală, având ca model societatea germană „Deutscher Schulverein” şi 
cea cehească „Matica Skolska”5. Această organizaţie, cu reşedinţa la Suceava, îşi propunea să 
lucreze „pentru năintarea învăţământului la poporaţiunea românească din Bucovina”6. Se 
urmărea încurajarea, sprijinirea şi înfiinţarea de şcoli primare sau secundare; stipendierea şi 
premierea sau acordarea altor ajutoare materiale elevilor „sărmani dar bravi, zeloşi şi talentaţi, 
mai ales de la gimnaziile româneşti şi de la şcolile primare româneşti”7. De asemenea, 
trebuiau să fie cumpărate cărţi şi materiale pentru şcoală şi editarea de cărţi şi publicaţii 
didactice. Banii urmau a fi strânşi din taxele membrilor, prin donaţii sau prin organizarea de 
evenimente caritabile. 

Societatea s-a extins, treptat, în toată Bucovina de sud dar şi la Cernăuţi; filialele 
organizate în sate şi târguri au încurajat copiii să urmeze şcolile româneşti şi, mai ales, liceul. 
S-au făcut apeluri către români să nu mai privească şcoala ca pe o povară şi să ridice câte una 
în fiecare comună deoarece noi „ne aflăm pe treapta cea mai de jos” între popoarele din 
imperiu8. De asemenea, s-au făcut contribuţii băneşti din fondurile societăţii pentru ridicarea 
de şcoli, pentru acordarea de premii şcolarilor. Uneori, era oferit sprijin material elevilor prea 
săraci, în afara bursei. Astfel, elevii din clasa I a Gimnaziului din Suceava, Vasile Burduhos 
(viitorul director al liceului din Suceava în perioada interbelică) şi George Ciupercă au primit 
sprijin financiar pentru plata chiriei oferit în urma şedinţei societăţii din 21 septembrie/ 3 
ocrombrie 18869. Se acordă premii chiar şi învăţătorilor care au pregătit elevi cu rezultate 
meritorii. Astfel, la propunerea lui Lazăr Vicol (bibliotecar al societăţii), învăţătorul Gheorghe 
Nicoară din Pătrăuţi pe Suceava primeşte 30 de florini pentru că a „preparat” 7 elevi pentru a 
fi primiţi la gimnaziul din Suceava, dar se acordă şi burse lunare unor elevi care rămân la 
„pedagogiul” din Cernăuţi10. Alteori, se votează ajutoare materiale, constând în „straie, 
ciuboţele şi cărţi”, pentru elevi ca Grigoraş şi Hrişcă, sau se oferă un împrumut de 50 de 
florini lui A. Mironovici, student la medicină veterinară la Viena, la cererea acestuia11. Se 
organizează evenimente cu impact cultural cum ar fi comemorarea morţii „poetului ilustru 

                                                 
3 Eusebie Popovici, „Din istoricul Liceului Ştefan cel Mare din Suceava”, Editura Societăţii Şcoala Română, 

Suceava, 1935, p. 48. 
4 Ibidem, p. 28 
5 Iorgu G. Toma, op.cit, p. 32. 
6 Statutele Soţietăţii „Şcoala Română”, Arhiva Casei Memoriale Simion Florea Marian, p. 1. 
7 Ibidem. 
8 Iorgu G. Toma, op.cit, p. 44. 
9 „Procese-verbale ale şedinţelor generale ale Societăţii Şcoala Română 1883-1886 (1888)”, Proces-verbal din 

21 septembrie / 3 octombrie 1886. 
10 „Procese-verbale ale şedinţelor generale ale Societăţii Şcoala Română 1887-1895”, Proces-verbal din 23 

septembrie 1893. 
11 Idem, Proces Verbal din 15 aprilie 1893. 
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Vasile Alexandri” la două săptămâni după moartea acestuia12. Se scriu şi se donează cărţi ca 
volumul „Mişcările literare din Bucovina” al lui Sbiera.  

Am făcut această sumară prezentare a activităţii societăţii pentru a dezvălui câteva 
dintre bogatele preocupări ale acesteia. Primirea de noi membri permitea sporirea fondurilor 
societăţii şi diversificarea activităţilor culturale. Interesant este că se înscriu ca membri ai 
societăţii şi români din afara imperiului cum ar fi domnişoara Ecaterina Gherghescu, 
institutoare în comuna Greci, plasa Măcin, judeţul Tulcea din Dobrogea, provincie devenită 
recent românească13. 

În 9/21 decembrie 1884 se înscrie ca membru Vasile Cocârlă, paroh din Ruşi-
Moldoviţa, unul dintre cei care a învăţat în copilărie citirea şi scrierea chirilică de la un dascăl 
ambulant cum erau mulţi la mijlocul secolului al XIX-lea14. Născut în 22 martie 1836, în 
Costâna lângă Suceava, a fost coleg cu un alt mare bucovinean Vasile Bumbac care va deveni 
profesor în Suceava. Vasile Cocârlă a studiat mai târziu la Şcoala principală germană din 
Suceava până în 1848, apoi la Şcoala cantorală din Cernăuţi, unde a beneficiat de o bursă 
anuală până la terminarea studiilor în 1851. Sprijinit de Fondul Religionar ortodox cu o bursă, 
studiază apoi la Liceul din Cernăuţi şi, mai târziu, la Facultatea de Teologie din acelaşi oraş. 
Devine preot la Costişa-Rădăuţi şi, ulterior, la Ruşii-Moldoviţei. Decesul soţiei şi, după 9 ani, 
a fetiţei sale Ştefania, îl va afecta puternic, zdruncinându-i sănătatea.  

Încă de la fondarea Societăţii „Şcoala Română”, devenise evident că una din marile 
probleme ale învăţământului românesc din Bucovina de sud era lipsa unui internat pentru 
elevii din zonele rurale. În şedinţa societăţii din 25 februarie 1893, vicepreşedintele 
Constantin Cosovici a comunicat Comitetului cuprinsul unei epistole de la Em. Isopescul, în 
care acesta susţinea că parohul din Ruşii-Moldoviţei, aflat în sanatoriu la Solca pentru tratarea 
tuberculozei, are de gând să facă o donaţie de 20.000 de florini, sumă din care să se înfiinţeze 
un internat pentru elevii români de la Gimnaziul greco-ortodox din Suceava, cumpărându-se 
un edificiu cu grădină de vreo 10-12.000 de florini, iar restul să se capitalizeze şi, din 
procentele anuale, să se susţină internatul15. Ulterior, donatorul a propus cumpărarea unei 
clădiri a Fondului religionar aflată în satul Sfântul Ilie, aflat atunci mult în afara Sucevei, dar 
ideea a fost contestată de Comitetul societăţii. Cosovici atrage atenţia asupra „realităţilor” 
[proprietăţilor] din Suceava ale lui Gheorghe Popovici, „unde se află acum poşta”16 şi se 
transmite sugestia donatorului. Acesta acceptă, dar, prudent, cere să se cumpere proprietatea 
pe numele său, ceea ce i se refuză. Societatea se oferă să îl „împrumute” cu banii necesari 
arvunei, cu condiţia ca parohul să dea un înscris că va „solvi” suma într-un timp anumit. 
Preotul trimite însă el arvuna de 1.500 de florini pentru Gheorghe Popovici, deşi cea mai mare 
parte a donaţiei era formată din averea sa imobilă17. Acelaşi generos preot Vasile Cocârlă a 
permis ca, după încheierea contractului şi după plata arvunei, „să se treacă comitetului 
societăţii o parte de loc pentru zidirea Gimnaziului gr.-or. din Suceava”. Mitropolitul Silvestru 
Morariu-Andrievici, înştiinţat de profesorul C. Cosovici despre donaţia făcută de preotul 
Cocârlă, a susţinut pe lângă „prezidentul ţării” demersul de realizare a edificiului gimnaziului.  

                                                 
12 Idem, Proces verbal din 19 septembrie 1890. 
13 „Procese-verbale ale şedinţelor generale ale Societăţii Şcoala Română 1883-1886”, Proces-verbal din 27 

aprilie 1884. 
14 Iorgu G. Toma, op.cit., p. 16. 
15 „Procese-verbale ale şedinţelor generale ale Societăţii Şcoala Română 1887-1895”, Proces-verbal din 25 

februarie 1893. 
16 Idem, Proces-verbal din 18 martie 1893. 
17 Idem, Proces-verbal din 9 mai 1893. 
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Pentru a reveni la clădirea internatului, comitetul societăţii a anunţat că se va putea 
construi doar atunci când Vasile Cocârlă va ceda cu totul venitul din închirierea realităţilor 
cumpărate în favoarea societăţii, forţându-l pe acesta, grav bolnav, să accepte18. 

În 23 august/ 4 septembrie 1893, C. Cosovici, E. Voronca şi Em. Isopescul îl vizitează 
la sanatoriul din Solca pe Vasile Cocârlă care le predă întreaga sumă promisă de 18.067 de 
florini, „o sumă enormă”, ce se adaugă la alţi 2.000 de florini predaţi anterior, menită a forma 
baza pentru internatul „studenţilor români” care frecventează gimnaziul din Suceavă”. 
Administrarea acestei sume o predă comitetului Societăţii „Şcoala Română”. Acesta este 
împuternicit cu finalizarea negocierilor pentru cumpărarea „realităţilor” lui Gheorghe 
Popovici (13.000 de florini) şi cu repararea şi adaptarea edificiilor, dar şi cu închirierea lor 
până se vor găsi şi alte fonduri pentru a se înfiinţa un internat pe bază solidă. Dând banii, 
preotul spune „mi-i uşor la inimă, ca şi când mi-aş fi înzestrat copiii”19. Propunerea comitetul 
societăţii de a da internatului numele donatorului a fost adoptată în unanimitate; la sugestia lui 
Simion Florea Marian, procesul verbal al şedinţei a fost publicat în Gazeta Bucovinei. 

La 16 ianuarie 1894, preotul Vasile Cocârlă moare, înainte să îşi vadă realizată 
dorinţa. Membrii Societăţii „Şcoala Română”, elevii gimnaziului sucevean şi profesorii lor, au 
fost alături de rudele acestuia şi de credincioşii enoriaşi din Ruşii-Moldoviţei la 
înmormântarea care a avut loc în Rădăuţi. Efortul atâtor oameni de a participa la funeralii, în 
ciuda distanţelor mari pentru acea vreme, dovedeşte respectul faţă de mărinimia unui om. 

Epopeea internatului era însă departe de a se încheia, clădirile destinate acestuia 
rămânând închiriate poştei. Comitetul societăţii a continuat activităţile sale, mai mult sau mai 
puţin rutinate. La 1 noiembrie 1904, după numeroase discuţii şi dezbateri, s-a ales o comisie 
condusă de vicepreşedintele societăţii judecătorul Atanasie Pridie care avea ca principal 
obiectiv  demararea lucrărilor de adaptare a clădirilor achiziţionate20. Datorită efortului şi 
luptei lui Simion Florea Marian, devenit preşedinte al Societăţii „Şcoala Română”, la 23 
octombrie 1906, Internatul de băieţi „Vasile Cocârlă” din Suceava şi-a deschis porţile pentru 
primii săi elevi. 

Regulamentul Internatului „Vasile Cocârlă” prevedea că acesta „este şi rămâne averea 
societăţii Şcoala Română”; va creşte şi susţine «un număr, limitat după împrejurări, de băieţi 
sărmani, dar talentaţi şi diligenţi, cari frecventează o şcoală publică, cu deosebire liceul din 
Suceava, sau excepţional un curs de meserie etc., trezind şi desvoltând în ei conştiinţa 
naţională şi nutrind sentimente patriotice şi religios-morale, spre a pune baza unei generaţiuni 
tinere române, iubitoare de muncă cinstită»”21.  

Am prezentat câteva dintre preocupările românilor bucovineni la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, care au stat mult departe de zbaterea pentru modernizare din jurul lor. Românii au 
fost forţaţi să se adapteze la viaţa modernă de invazia de străini în provincia lor. Cea mai 
importantă adaptare a avut loc în planul educaţiei. Societatea „Şcoala Română”, cu membrii 
ei, mulţi insufleţiti de idealuri înalte, a reuşit să facă ceea ce şi-a propus. Aşa cum spunea 
Constantin Morariu, preot la Biserica Sfânta Parascheva din Cernăuţi, societatea „a crescut 
atâţi şcolari sărmani, ce au să fie odată luptători harnici pentru naţia noastră”22. Mulţi dintre 
aceşti copii au avut şansa să locuiască în Internatul „Vasile Cocârlă”  naţionalizat în 1948 de 
regimul comunist, care a fost intabulat, după căderea acestuia, pe numele instituţiei Casa 

                                                 
18 Idem, Proces-verbal din 17 iulie 1893. 
19 Idem, Proces verbal din 23 august / 4 septembrie 1893. 
20 „Procese-verbale ale şedinţelor generale ale Societăţii Şcoala Română  1902-1923”, Proces verbal din 1 

noiembrie 1904. 
21 Iorgu G. Toma, op.cit., p.96; apud „Regulamentul Internatului Vasile Cocârlă”, Suceavă, 1908, §2, p.3. 
22 Constantin Morariu, „Părţi din istoria Românilor bucovineni”, Tipografia şi litografia concesionată Arch. 

Silvestru Morariu Andrievici, Cernăuţi, 1893, p.301. 
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Corpului Didactic. Deşi destinaţia pentru care a fost realizat s-a schimbat radical, fostul 
internat continuă să servească, într-un fel, destinele şcolii româneşti. 

 
 
 

 
Summary 

The romanian  educational system in Bukovina had developed with difficulties, 
especially in the XIX century. The Cultural Society ” Școala română” had encouraged the 
children form the countryside to study at high schools or university in Suceava. One of the 
major issues of this children was the lack of a boarding school in the town . By the 
generousity of the priest Vasile Cocârlă , the children from ” Ștefan cel Mare ” high school 
finally benefit and had the opportunity to study and at the same time live in  a boarding 
school.The building changed its initially aim in the troubled times after the break down of the 
comunist era in our country.  
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ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT-FINIS CORONAT OPUS 
 
 

Domnia lui Ştefan cel Mare, prin durata ei, prin biruinţa de pe câmpul de luptă, ca şi 
prin măreţele realizări pe timp de pace, a definit o epocă în istoria românilor şi anume Epoca 
Ştefaniană1. 

Personalitate de excepţie, continuator dar, totodată creator de tradiţie politică, Ştefan 
cel Mare a ridicat Moldova la rang de putere regională făcând-o, de asemenea, cunoscută 
întregii Europe. Eforturile neobişnuite depuse timp de aproape 50 de ani, puterea lui de muncă 
ieşită din comun, încrederea neabătută în dreptatea cauzei sale şi a poporului său, inteligenţa-i 
sclipitoare, geniul său militar şi abilitatea diplomatică, l-au făcut cunoscut majorităţii 
conducătorilor contemporani de state şi popoarelor acestora, iar întregul popor român i-a 
păstrat cea mai curată şi sinceră amintire2. 

În figura lui Ştefan există ceva din destinul de totdeauna al neamului nostru,  destin de 
apărare: santinelă înaintată a civilizaţiei spre stepele barbare, la marginea Europei, am apărat 
această civilizaţie veacuri de-a rândul3. Cel mai însemnat apărător român al Europei a fost, 
fără nici un dubiu Ştefan cel Mare. Rolul său istoric trece astfel, peste importanţa unei 
personalităţi, el devine un instrument al istoriei, un simbol al destinului, urmat de noi în toate 
veacurile4. 

Şi prin altă latură a politicii sale, Ştefan este pe linia destinului românesc, şi anume 
apărarea culturii ortodoxe. Legătura lui cu Biserica, alianţa cu familiile domnitoare ortodoxe, 
sprijinul dat marii republici dreptcredincioase de la Sfântul Munte, aplecat spre viforul păgân, 
anunţa pe un Neagoe Basarab şi pe un Constantin Brâncoveanu5. 

Ştefan cel Mare a avut permanent atitudinea eroului în cel mai cuprinzător sens al 
cuvântului, dând tuturor situaţiilor rezolvarea adecvată a conducătorului clarvăzător6.  

La sfârşitul îndelungii sale domnii, cu preţul a numeroase lupte şi războaie, Ştefan a 
lăsat Moldovei un statut internaţional mult superior celui din vremea când a preluat domnia. 
Folosind cu egală măiestrie armele diplomaţiei, ca şi cele ale războiului, voievodul a reuşit să 
limiteze considerabil intervenţia marilor puteri vecine (Ungaria, Polonia şi Imperiul Otoman), 
în viaţa internă a Moldovei, ţara care în zilele sale a devenit o putere de care factorii principali 
ai relaţiilor internaţionale din Europa Răsăriteană şi de Sud- Est erau siliţi să ţină seama7. 

Marţi, 2 iulie 1504, în cetatea Sucevei se stingea din viaţă marele Ştefan, după ce 
domnise 47 de ani, „domn adevărat, viteaz, cuminte, şi iubitor de ţară şi de neam din clipa 
întâia până în cea din urmă”, după cum ne spunea Nicolae Iorga8. 

Înfăţişând durerea poporului la aflarea veştii morţii marelui voievod, cronicarul 
                                                 
1 Ştefan Ştefănescu, Conştiinţa europeană în gândirea lui Ştefan cel Mare, în Ştefan cel Mare la cinci secole de 

la moartea sa, Academia Română, Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”, volum editat de Petronel Zaharia şi 
Silviu Văcaru, Editura Alfa, 2003, p. 289. 

2 Nicolae Grigoraş, Moldova lui Ştefan cel Mare, Editura Universitas, Chişinău, 1992, p. 396. 
3 P. P. Panaitescu, Ştefan cel Mare – o încercare de caracterizare, în Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1504 – 2004. 

Portret în istorie, Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi 
Rădăuţilor, Sfânta Mănăstire Putna, Editura “Muşatinii”, 2003, p. 36. 

4 Ibidem, p. 36. 
5 Ibidem, p. 37 
6 Nicolae Grigoraş, op. cit., p. 401. 
7 Istoria românilor, vol. IV, (coordonatori: acad. Ştefan Ştefănescu şi acad. Camil Mureşanu), Editura 

Enciclopedică, 2001, p. 298. 
8 Nicolae Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1966, p. 215. 
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Grigore Ureche scria că: „Atâta jale era de plângeau toţi ca după un părinte al său, că 
cunoştea toţi că s-au scăpat de mult bine şi de multă apărătură”9. 

Iar Mihail Sadoveanu cu neasemuita sa pană îşi închipuia  astfel aceste clipe: „Cum au 
început a vui clopotele în strălucitele turnuri ale Sucevei, s-a ştiut în norod că Ştefan Vodă s-
a dus. Şi din sat în sat, din clopotniţă în clopotniţă, vaietele de aramă s-au împânzit ca o 
durere uriaşă peste întregul pământ al Moldovei. Din piscurile munţilor prinseră a curge 
spre văi, tânguirile buciumelor de cireş, plăieşii spuneau culmilor şi codrilor şi drumurilor de 
ape, tuturor colţurilor unde se găseau aşezăminte de vechi ostaşi, spuneau durerea cea mare, 
cea fără de îndreptare! Şi pe căile prăfuite, pe malurile râurilor aurite ale soarelui lui iulie, 
alergau pe cai repezii crainici plecaţi pe oblâncurile şeilor, spintecau văzduhul ca nişte 
paseri îngrozite, suflate din urmă de viforul unei veşti grozave. A murit Vodă Ştefan! A murit 
Vodă”10. 

Înmormântarea marelui Ştefan a fost astfel imaginată de Nicolae Iorga, 400 de ani mai 
târziu: „Pentru cea din urmă oară porţile cetăţii se deschideau înaintea acelui ce luptase 
bărbăteşte cea mai grea din luptele sale. Boierii călări, în haine de ursinic şi aur, unii bătrâni 
ca şi bătrânul adormit, ceilalţi în toată puterea vârstei sau în avântul încrezător al tinereţilor, 
înconjurau sicriul înfăşurat în scumpe stofe. Suliţele ostaşilor se ridicau drept în văzduhul 
limpede, zâmbitor, al zilei de vară. Alaiul străbătea holdele grele de bogăţie, în drumul spre 
mănăstirea Putna. Din turnul de strajă deasupra porţii, clopotele prindeau a vui de jale. 
Soborul întreg al Moldovei, sub mitrele scânteietoare de pietre scumpe, mitropolitul, 
episcopul de Roman…, episcopul de Rădăuţi, egumenii… primeau în cântările iertării de 
păcate pe stăpânul tuturora. Veşnica pomenire se cerea pentru acela care se făcuse vrednic a 
fi pomenit de neamul său în vecii vecilor. Apoi întunericul gropniţii umbrea tot mai mult faţa 
poruncitoare, acum înseninată şi pletele albe, rare ale bătrânului. Şi, pe când lacrimile 
brăzdau cele mai aspre obrazuri, minunata lespede de marmură săpată pecetluia micul 
mormânt în care încăpuse totuşi rămăşiţele Celui Mare”11. 

Aşa a rămas marele voievod în conştiinţa contemporanilor şi a posterităţii. Stau 
mărturie în acest sens, gândurile şi scrierile multora dintre cronicari şi istorici din vremea sa 
sau de mai târziu. 

Iată, dând întâietate cronicarilor străini, ce scria polonezul Matej Miechowski în 
Chronica polonorum, în secolul al XV-lea: „O, bărbat triumfal şi victorios care biruişi pe toţi 
regii învecinaţi! O, om fericit care te bucuraşi de toate darurile, câte natura altora numai în 
parte le dă: unii înţelepţi şi vicleni, alţii viteji şi drepţi, alţii iarăşi cu noroc împotriva 
duşmanilor. Tu singur le avuşi hărăţite toate laolaltă: drept-prevăzător, isteţ, biruitor al 
tuturor duşmanilor. Nu degeaba trebuie socotit printre eroii secolului nostru”12. 

Strălucita victorie obţinută de Ştefan cel Mare la Vaslui, în anul 1475, l-a impresionat 
într-atât pe cronicarul polonez Jan Dlugosz, încât acesta avea să scrie în lucrarea sa Historia 
Polonica, cuvinte elogioase la adresa domnului Moldovei: „O, bărbat minunat cu nimic mai 
prejos decât comandanţii eroici de care atât ne mirăm, care cel dintâi dintre principii lumii a 
repurtat în zilele noastre o victorie atât de strălucită împotriva turcilor. După a mea părere, 
el este cel mai vrednic să i se încredinţeze conducerea şi stăpânirea lumii şi, mai ales cinstea 
de comandant şi conducător contra turcilor, cu sfatul comun, înţelegerea şi hotărârea 

                                                 
9 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Bucureşti, 1956, p. 69. 
10 Mihail Sadoveanu, Viaţa lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1934, p. 223. 
11 Nicole Iorga, op. cit., p. 7. 
12 Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1504 – 2004. Portret în cronică, Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului 

Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Sfânta Mănăstire Putna, Editura “Muşatinii”, 2004, p. 175. 
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creştinilor, pe când ceilalţi regi şi principi creştini trândăvesc în lene, în desfătări şi lupte 
civile”13. 

Un alt polonez, Bernard Wapowski în Chronicarum […] partem posteriorem 1480 – 
1535, făcând un bilanţ al marilor victorii obţinute de Ştefan, scria în secolele XV – XVI: „A 
fost un om vrednic, iscusit şi războinic norocos, căci el a învins pe Matei, regele Ungariei 
într-o luptă de noapte la Baia. Pe tătari i-a alungat de multe ori. Pe Mahomed împăratul 
turcilor îl bătu, iar oştile cele mai mari ale duşmanilor le risipi. Pe lângă acestea, îl învinse şi 
pe regele Albert. Ştefan a fost înzestrat cu virtuţi de erou, aşa încât pe drept cuvânt merită să 
fie socotit printre bărbaţii vestiţi în arta războiului”14. 

Nu numai cronicarii polonezi l-au elogiat pe marele Ştefan, pentru izbânzile obţinute. 
Astfel, pe 20 martie 1476, într-o scrisoare adresată către Ştefan cel Mare, însuşi conducătorul 
Bisericii Catolice, papa Sixt al IV-lea, scria: „lucrarea ta asupra necredincioşilor turci, 
vrăjmaşi comuni, săvârşită până acum cu înţelepciune şi bărbăţie au adus atâta strălucire 
numelui tău, că eşti în gura tuturor şi eşti lăudat cu deosebire de toţi în unire de simţiri”15. 

Iar dacă asta este părerea cronicarilor străini, care vedeau la unison în marele voievod 
un erou şi care l-au judecat mai mult prin prisma victoriilor militare, să vedem care este 
judecata cronicarilor şi istoricilor români, de atunci şi până în zilele noastre.  

Astfel, Grigore Ureche, judecând destul de părtinitor relaţiile domnitorului cu boierii, 
scria: „Fost-au acest Ştefan Vodă om nu mare la stat, mânios şi degrab a vărsa sânge 
nevinovat; de multe ori la ospeţe omora fără judeţ. Amintrelea, era om întreg la fire; neleneş 
şi lucrul îl ştia a-l acoperi, şi unde nu gândeai, acolo îl aflai. La lucrurile de războaie meşter, 
unde era nevoie, însuşi se vâra, ca văzându-l ai săi, să nu îndărăpteze; şi pentru aceia rar 
războiul de nu biruia, şi unde-l biruia alţii, nu pierdea nădejdea, că ştiindu-se căzut jos, se 
ridica deasupra biruitorilor”16. 

Ajungând la istoricii români moderni, trebuie să observăm importanţa pe care aceştia 
au acordat-o personalităţii marelui domnitor, marilor lui înfăptuiri, dar şi amintirii pe care a 
lăsat-o în posteritatea românească. Aşa după cum se şi cuvine, începem prin a reaminti 
cuvintele neîntrecute scrise de cel mai mare istoric al nostru, Nicolae Iorga: „Într-însul găsise 
poporul românesc cea mai deplină şi cea mai curată icoană a sufletului său: cinstit şi harnic, 
răbdător fără să uite şi viteaz fără cruzime, straşnic în mânie şi senin în iertare, răspicat şi cu 
măsură în grai, gospodar şi iubitor al lucrurilor frumoase, fără nici o trufie în faptele sale, 
care i se par că vin printr-însul de aiurea şi de mai sus. Şi cu cât se vede această icoană mai 
limpede, cu cât se înţelege mai desăvârşit şi se iubeşte mai mult, cu atât şi viitorul se vesteşte 
mai bun, căci atunci neamul merge pe drumul strămoşului cuminte”17. 

Câteva decenii mai târziu, Constantin C. Giurescu, făcea un bilanţ scriind cuvinte 
măreţe despre domnia lui Ştefan care, spune el „… este cel mai frumos timp din istoria 
Moldovei. Niciodată ţara n-a fost mai întinsă, mai bogată şi mai respectată; niciodată faima 
domnitorului ei, n-a străbătut atât de departe, deopotrivă în apusul creştin şi în răsăritul 
musulman; niciodată nu s-au ridicat atâtea lăcaşuri – civile şi bisericeşti – şi într-o formă 
atât de desăvârşită. Întocmai cum grecii cei vechi au avut epoca lui Pericle, acel maximum de 
strălucire politică şi artistică, noi am avut epoca lui Ştefan cel Mare. Depăşind hotarele 
Moldovei, ea a fost şi va rămâne reprezentativă pentru întreg poporul nostru, care şi-a găsit 

                                                 
13 Ibidem, p. 159. 
14 Ibidem, p. 131. 
15 Ibidem, p. 320. 
16 Grigore Ureche, op. cit., p. 57. 
17 Nicolae Iorga, op. cit., p. 215. 
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în acest glorios şi gospodar voievod, cea mai înaltă întrupare a sa”18. 
Iar istoricul ieşean Nicolae Grigoraş avea să noteze: “Sunt fiinţe umane, care au 

acumulat forţe sufleteşti dominante, putând astfel insufla nu numai celor din imediata 
apropiere, dar şi întregului popor din care fac parte, ca şi generaţiilor următoare, sentimente 
de înalt patriotism, de încredere, de dăruire totală pentru neamul şi ţara lor. Asemenea 
personalităţi îşi urmează neabătute calea lor şi îşi primejduiesc chiar viaţa, ca să impună 
realizarea idealurilor propriului popor. O asemenea personalitate … a fost Ştefan cel Mare, 
care şi-a iubit neamul şi ţara, ca nimeni altul … Opera lui de vrednicie, înţelepciune, vitejie, 
de hărnicie gospodărească şi de clarviziune a fost neasemuită”19. 

Şi în final, cuvintele I.P.S. Pimen, arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor în care spune 
că „Ştefan cel Mare, viaţa şi faptele sale sunt ca nişte taine care scapă puterii minţii  de a le 
înţelege, pe deplin; în viaţa şi faptele sale simţim prezenţa şi lucrarea lui Dumnezeu. Câteva 
clipe petrecute în faţa mormântului său de la Putna, sau în faţa hărţii Moldovei cu cetăţi de 
apărare şi sfinte biserici şi mănăstiri ctitorite de slăvitul voievod au darul să ne descopere 
mai bine, mai adevărat, chipul luminos al marelui Domn”20. 

Viaţa şi faptele Drepcredinciosului voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt au fost înţelese la 
adevărata lor valoare îndată după moartea sa, cronicarul consemnând mărturie că poporul l-a 
numit şi cinstit ca „sveti Ştefan”. Această canonizare spontană şi populară s-a întemeiat, fără 
nici un dubiu, pe tot ceea ce domnul a închinat neamului său şi credinţei strămoşeşti, 
nelăsându-se biruit de duşmanii ţării şi ai credinţei creştine.  

Canonizarea lui Ştefan cel Mare pe data de 20 iunie 1992, a reprezentat un act oficial 
al Bisericii, de proclamare a ceea ce poporul a cunoscut şi a simţit permanent pentru Ştefan 
cel Mare; nu oamenii l-au făcut sfânt, ci „faptele sale vitejeşti”, neegalate de nici un voievod 
al ţării ci chiar şi a întregii creştinătăţi. Biserica a înscris în calendarul  creştin pe omul 
„îndurător şi drept, veşnic viteaz şi darnic”, pe omul pios şi blând în pace, pe omul puternic şi 
înfricoşător în luptele de apărare a întregii creştinătăţi, pe omul care, recunoscându-şi 
păcatele, a dobândit iertarea în Sfânta Taină a Spovedaniei, pe înţeleptul voievod care a 
mărturisit: „Creştinii au fost biruiţi pe Războieni ca să mă pedepsească Dumnezeu pentru 
păcatele mele”. Biserica îl cinsteşte pe omul smerit, care a pus biruinţele pe seama ajutorului 
Divinităţii, pe neegalatul ctitor de lăcaşuri de cult, în care s-au mântuit şi se vor mântui 
generaţii şi generaţii şi, dacă Dumnezeu sfinţeşte pe cei ce iubesc podoaba Casei Sale, cu atât 
mai mult pe cel ce o ctitoreşte sau o zideşte21. 

Începând cu secolul al XIX-lea, veneraţia faţă de Ştefan cel Mare şi Sfânt a condus la 
organizarea unor manifestări comemorative. Căci expusă insistent comemorărilor,  gloria unui 
trecut de mult apus, a celui medieval cu precădere, devine istorie recentă22. 

Din veneraţia adâncă pentru Ştefan cel Mare, Mihai Eminescu şi alţi tineri de nădejde 
pentru neamul românesc au organizat cu mari strădanii, festivităţile de la Putna din 1871. La 
vibrantele apeluri ale studenţilor de la Viena pentru sărbătoarea de la Putna, studenţii români 

                                                 
18 Constantin C. Giurescu, Istoria românilor, vol. II, ediţie îngrijită de Dinu C. Giurescu, Editura All 

Educaţional, Bucureşti, 2003, p. 42. 
19 Nicolae Grigoraş, op. cit., p. 396. 
20 Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1504 – 2004. Portret în legendă, Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea 

Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Sfânta Mănăstire Putna, Editura “Muşatinii”, 2004, p. 
175. 

21 I.P.S. Pimen, Sfinţenia Voievodului Ştefan cel Mare – Argument în Cinstire Sfântului Voievod Ştefan cel Mare 
la 500 de ani de la strămutarea la cele veşnice; volum omagial, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, 
Suceava, 2004, pp. 5 – 6. 

22 Andi Mihalache, Ştefan cel Mare în cultura istorică, AIIAI, XLI, 2004, p. 65. 
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de la Paris declarau că ei văd în personalitatea voievodului Ştefan cel Mare „o figură 
supremă”, deoarece în el s-a întruchipat „concepţiunea unei singure Românii”. De asemenea, 
organizatorii memorabilei ceremonii de la Putna scriau despre Ştefan Vodă că ar fi „cel mai 
mare apărător al românismului în Orient şi al civilizaţiei creştine în secolul al XV-lea”. 

Pe frontispiciul arcului de triumf ridicat de ei la Mănăstirea Putna, strălucea inscripţia: 
„Memoriei lui Ştefan cel Mare, mântuitorul neamului”23. 

Istoricul Dimitrie Onciul  spunea atunci la Putna: „Ştefane, măreaţă umbră, revarsă 
lumina ta asupra noastră şi asupra neamului întreg şi spre faptele iubirii de ţară, ale iubirii 
de neam, ale iubirii de lege, virtuţi prin care tu străluceşti de veacuri”24. 

Împlinirea a 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare avea să fie marcată în toată 
ţara într-un mod deosebit, prin procesiuni la care au luat parte elevii şcolilor publice, clerul cu 
prapurii, carurile bisericeşti, autorităţile civile şi militare, delegaţii corporaţiilor de meseriaşi 
cu drapelele lor, reprezentanţii ţărănimii, trupe din garnizoanele locale, muzică militară. În 
unele locuri (Iaşi, Bucureşti, Borzeşti, Suceava) acestor defilări li s-au adăugat nişte cortegii 
cu oameni îmbrăcaţi în costume de secol XV. Accentul manifestărilor cădea nu pe decesul 
eroului ci pe rememorarea acţiunilor sale25. 

Ca un solemn şi pătrunzător legământ suna atunci şi cuvântul lui Spiru Haret: „Când 
inimile tuturor românilor bat împreună, însufleţite la amintirea lui Ştefan, să fie legătura care 
să ne unească pe toţi în acelaşi gând de iubire de ţară şi de sacrificiu, pentru gloria şi tăria 
ei”26. 

La patru secole după moartea voievodului, în anul 1904, modelul pe care Evul Mediu 
îl putea transmite secolului XX, nu era atât iscusinţa în războaie, cât prezentarea la un alt 
nivel, modern, a acelor valori pentru care contemporanii lui Ştefan se luptaseră. De aceea, 
cuvântările dedicate celor 400 de ani de la dispariţia eroului se încheiau nu cu eventuale 
chemări la arme, ci cu lozinca „ordine şi civilizaţie”27. 

Longevitatea lui Ştefan a fost înţeleasă încă din secolul al XIX-lea ca fiind una a 
întregii naţiuni. Un mic stat balcanic aflat în curs de modernizare, de afirmare internaţională, 
avea nevoie să ştie că ceea ce întreprindea nu era imposibil, că nu îndrăznea prea mult, că unii 
predecesori reuşiseră câte ceva, fie şi fragmentar cu mult înainte. Ştefan cel Mare era povestea 
unei reuşite personale şi colective totodată, iar comemorarea lui avea o funcţie 
demonstrativă28. 

În anul 2004 s-au împlinit 500 de ani de la trecerea în eternitate a marelui Ştefan. Suita 
de manifestări sub genericul „Anul Ştefan cel Mare şi Sfânt”, s-a desfăşurat sub patronajul 
preşedintelui României. Direcţiile din cadrul M.E.C. au elaborat Programul Naţional „Ştefan 
cel Mare 1504 -2004”, care a cuprins între altele: o sesiune ştiinţifică cu tema: „Ştefan cel 
Mare – apărător al creştinătăţii”, emiterea unor medalii comemorative „500 de ani de la 
moartea lui Ştefan cel Mare”, lansarea unei serii filatelice „Ştefan cel Mare”, numeroase 
manifestări cultural-artistice şi ştiinţifice ce au avut loc la Suceava, Iaşi, Neamţ, Vaslui, 
Moineşti, Chişinău. 

În cadrul manifestărilor au avut loc şi câteva simpozioane naţionale şi internaţionale 
                                                 
23 Nestor Vornicescu, Ştefan cel Mare şi Sfânt, erou al creştinătăţii şi civilizaţiei, în MI, XXVIII, 1994, nr. 7 

(328), iulie, p. 6. 
24 Ibidem. 
25 Andi Mihalache, Documente privind comemorarea lui Ştefan cel Mare la Iaşi în 1904, în Ştefan cel Mare la 

cinci secole de la moartea sa, volum editat de Petronel Zahariuc şi Silviu Văcaru, Editura Alfa, Iaşi, 2003, p. 
352. 

26 Nestor Vornicescu, Ştefan cel Mare şi Sfânt, erou al creştinătăţii şi civilizaţiei, în loc. cit., p. 7. 
27 Andi Mihalache, Documente privind comemorarea lui Ştefan cel Mare la Iaşi în 1904, în Ştefan cel Mare la 

cinci secole de la moartea sa, Editura Alfa, Iaşi, 2003, p. 357. 
28 Ibidem. 
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pe teme ştefaniene. Astfel, între 18 –25 aprilie 2004, Sfânta Mănăstire Putna a găzduit 
simpozionul „Ştefan cel Mare şi Sfânt, atlet al credinţei creştine”. Gândită iniţial ca un 
seminar de lucru, reuniunea s-a transformat într-un adevărat simpozion internaţional, istorici 
din Franţa, Grecia, Ucraina, Rusia şi bineînţeles România adunându-se la Putna pentru a-şi 
prezenta cercetările şi descoperirile legate de personalitatea şi epoca domnului moldav29. 

La Moineşti pe data de 12 iunie 2004 au avut loc lucrările Simpozionului Naţional 
„Ştefan cel Mare şi Sfânt, creator de tradiţie politică, culturală şi spirituală”, organizat de 
societatea cultural-literară „Tristan Tzara”. Primăria Municipiului, Parohia Sfântul Gheorghe 
şi Liceul „Spiru Haret” din localitate. Pe lista invitaţilor au figurat personalităţi ale vieţii 
culturale din Bucureşti, Iaşi, Suceava, Bacău etc. 

Şi, în sfârşit pe data de 1 iulie 2004, la Suceava s-a desfăşurat Simpozionul Naţional 
„Ştefan cel Mare în conştiinţa românilor” organizat din iniţiativa Universităţii „Ştefan cel 
Mare” Suceava, Faculatatea de Istorie şi Geografie, Catedra Istorie şi cu sprijinul Consiliului 
Judeţean Suceava şi a Fundaţiei social-culturale Armonia-Suceava. La lucrările acestui 
simpozion internaţional au participat istorici din Bucureşti, Iaşi, Cernăuţi, Chişinău, Constanţa 
şi Suceava. 

În seria manifestărilor comemorative din cadrul Anului Omagial Ştefan cel Mare –
2004, în ziua de miercuri, 16 iunie, s-a desfăşurat la Bucureşti, în aula Palatului Patriarhiei, 
sesiunea solemnă a Sfântului Sinod şi a Adunării Naţionale Bisericeşti dedicată pomenirii 
slăvitului voievod la 500 de ani de la trecerea sa la cele veşnice. În plan bisericesc, 
comemorarea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare a debutat în Arhiepiscopia Clujului, unde 
marele voievod a ctitorit Episcopia Ortodoxă de la Vad. Manifestările comemorative au 
continuat în zilele următoare în Episcopia Romanului la Borzeşti şi s-au încheiat în 
Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor la 1 iulie, cu un moment de evocare la Suceava şi în 2 
iulie la Putna, cu Sfânta Liturghie şi cu o slujbă de pomenire la mormântul marelui voievod30. 

În ziua de 2 iulie 2004 la Sfânta Mănăstire Putna, a avut loc marea sărbătoare destinată 
comemorării a 500 de ani de la trecerea în lumea celor drepţi a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. La 
aceste festivităţi au participat peste 12.000 de credincioşi precum şi importante personalităţi 
cum ar fi: premierul României, domnul Adrian Năstase, ministrul Culturii şi Cultelor Răzvan 
Theodorescu, Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ş.a. Dintre 
cei care au luat cuvântul îi amintim pe: I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi al Bucovinei, 
I.P.S. Ghenadios, Mitropolit de Sassima, P.F. Sava, Mitropolitul Varşoviei şi Primat al 
Bisericii Ortodoxe din Polonia, I.P.S. Antonio Mattiazzo, Arhiepiscop de Padova, Prea 
Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române , I.P.S. Pimen, Arhiepiscop al 
Sucevei şi Rădăuţilor31. 

Darurile primite la această sărbătoare sunt o mărturie a dragostei faţă de Sfântul 
Voievod Ştefan. Astfel, P.F. Părinte Teoctist, Patriarhul B.O.R. a oferit Mănăstirii Putna, o 
reproducere după icoana purtată de Sfântul Voievod Ştefan cel Mare, în timp ce domnul 
Adrian Năstase, prim-ministrul României a oferit acestui sfânt lăcaş de cult o copie după 
original a spadei Sfântului Voievod Ştefan cel Mare32. 

                                                 
29 Pr. Arhim. Melchisedec Velnic, Simpozionul “Ştefan cel Mare şi Sfânt, atlet al credinţei creştine” în Cinstire 

Sfântului Voievod Ştefan cel Mare la 500 de ani de la strămutarea la cele veşnice, volum omagial, Editura 
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, Suceava, 2004, p. 39. 

30 Comemorarea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare la Patriarhia Română, în Cinstire Sfântului Voievod Ştefan 
cel Mare la 500 de ani de la strămutarea la cele veşnice, volum omagial, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi 
Rădăuţilor, Suceava, 2004, p. 25. 

31 Pr. Arhim. Melchisedec Velnic, Marea sărbătoare 1 – 2 iulie 2004. Mănăstirea Putna, în op. cit., p. 67 – 85. 
32 Ibidem, pp. 86-87. 
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Către ora 12.00 întreaga suflare românească a ascultat Simfonia clopotelor. Ulterior 
oficialii au depus coroane de flori. A urmat apoi, după datini sfinte şi străbune, tradiţionala 
agapă, „Ospeţia bucovineană”, cum a fost numită în documentele vremii. 

Manifestările de la Putna prilejuite de împlinirea a cinci veacuri de la “strămutarea la 
locaşurile de veci” a Soarelui Moldovei s-au dorit a fi un moment unic de trezire a conştiinţei 
naţionale, de redescoperire a valorilor noastre spirituale, a dragostei de neam şi ţară. Ecoul 
sărbătorii rămâne măreţ, chiar dacă au lipsit discursurile profesorilor universitari ale tinerilor 
studenţi33.  

Mai trebuie menţionat faptul că în anul 2004 sub egida M.E.N., au avut loc manifestări 
dedicate viteazului domn în marea majoritate a şcolilor din România. 

Procesul globalizării la care asistăm astăzi, nu impune renunţarea la valorile proprii 
specifice. Dimpotrivă, uniformizarea progresivă în planul economiei a condus la reacţii de 
apărare pe tărâm cultural pretutindeni în lume. Cei care proclamă lipsa de trăinicie a naţiunii 
nu sunt deloc dispuşi a sacrifica propria identitate naţională. Reactualizarea modelelor din 
trecut, în cazul nostru Ştefan cel Mare, nu înseamnă paseism, ci o gestiune înţeleaptă a 
patrimoniului. Americanii, care sunt cunoscuţi drept promotori ai globalizării, nu-şi uită 
marile personalităţi şi nu ignoră simbolurile care au contribuit la închegarea lor ca naţiune. Pe 
de altă parte, francezii au legiferat măsuri de protecţie a limbii lor. Prin urmare, românii de ce 
ar trebui să se poarte altfel? 

În consecinţă este lesne de înţeles că globalizarea nu este în contradicţie cu „gloria 
trecutului” diferitelor naţiuni. Problema de fond este ca aceste naţiuni să trăiască armonios, 
într-un concert mondial, fără orgolii exagerate şi rivalităţi distructive. 

Sperăm ca într-o viitoare Europă unită se va reuşi să se impună o asemenea 
performanţă. În acest context, îşi au locul lor binemeritat şi marile personalităţi ale trecutului, 
iar una dintre acestea o reprezintă figura lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, căci fără trecut nu poate 
exista nici viitor. 

În încheiere, doresc să reamintesc cuvintele savantului Nicolae Iorga, care referindu-se 
la posteritatea gloriosului înaintaş, nota: „Şi candela aprinsă deasupra mormântului său, s-a 
stins uneori, în zile rele. Mâini de hoţi au scormonit în mormântul sfânt. Dar amintirea sa a 
luminat totdeauna în marea biserică a conştiinţei neamului. Uneori mai tare, alteori mai slab, 
dar nici un vânt năprasnic, n-a putut-o stinge. Şi astăzi ea se înalţă puternică, în marea 
flacără de mândrie şi recunoştinţă ce porneşte din toate inimile noastre la pomenirea 
puternicului împărat senin al românimii”34.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Ibidem, p. 91. 
34 Nicolae Iorga, op. cit., p. 8. 
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Summary 
 
 

An exceptional personality, a continuator and also a creator of political tradition, 
Stephen the Great raised Moldavia at the level of regional power, making it known to the 
entire Europe. The unusual efforts sustained over almost 50 years, his capacity to work which 
was out of the ordinary, the determined trust in the rightfulness of his cause and of his people, 
his sparkling intelligence, his military genius and his diplomatic ability, made him known to 
the majority of the contemporary state leaders and to their people, and the entire Romanian 
nation have kept him their most pure and sincere memory. 
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REVENIREA GRECO-CATOLICILOR LA ORTODOXIE.  
PROPUNERI ŞI REALITĂŢI ÎN ANUL 1928 

 
 

Unificarea bisericii a captat toţi factorii implicaţi în soluţionarea problemei, aceştia 
manifestând un interes statornic, pregătind, prin dezbateri temeinice, terenul unei rezolvări 
corespunzătoare cu interesele bisericii şi ale statului român. Scopul convorbirilor era ca unirea 
politică să se extindă şi asupra bisericii, astfel încât prin unirea provinciilor româneşti de la 
1918, să se formeze o biserică naţională românească cu o organizare unitară sub conducerea 
Sfântului Sinod. 

Cel puţin teoretic, tratarea problemei confesionale pendula între principiul libertăţii de 
credinţă, ca principiu fundamental al oricărui stat democratic, interesele statului şi drepturile 
Bisericii Ortodoxe. În absenţa unei legi a cultelor, confesiunile religioase au încercat şi au 
reuşit să-şi lărgească autonomia, înfiinţând noi organizaţii fără a cere acordul statului. Cele 
mai importante culte, ca număr de credincioşi şi ca participare la viaţa religioasă, au fost 
cultul greco-catolic şi romano-catolic. 

Una din problemele în jurul căreia s-au purtat discuţii, uneori aprinse, a fost aceea a 
regimului cultelor din România întregită1. Reglementarea raporturilor dintre statul român şi 
culte s-a realizat prin Legea pentru regimul general al cultelor, votată la 22 aprilie 1928. 
Proiectul legii a fost alcătuit conform principiului libertăţii şi egalităţii, prevăzut de articolul 
23 al Constituţiei, fiind comunicat încă din 1925 „în stare de anteproiect al cultelor, pentru a-
şi exprima obiecţiunile şi dezideratele lor. Din discuţiile purtate a rezultat un proiect dezbătut 
la Comisia Specială a Cultelor, în februarie - martie 1926, urmând să fie analizat de către 
Senat, în acelaşi an. Din 1926, proiectul s-a refăcut, completat şi în cele din urmă, depus în 
martie 1928 pe ordinea de zi a Senatului“2. Reprezentanţii cultului greco-catolic au reproşat 
legiuitorului soluţiile găsite, considerând proiectul de lege „anticonstituţional, anacronic sau o 
monstruozitate juridică, ce nesocoteşte libertăţile minorităţilor“3. 

La 19 februarie 1928, protopopii Gherlei cereau retragerea sau modificarea proiectului 
motivând încălcarea dreptului de libertate religioasă a cultelor din ţară4. O lună mai târziu, 
aveau loc incidentele de la Târgu Mureş, caracterizate de protopopul unit, Ilie Câmpeanu, ca o 
intervenţie brutală a jandarmeriei şi poliţiei asupra unei procesiuni religioase5. „Credincioşii 
bisericii noastre, fiind în procesiune religioasă, arăta telegrama ierarhului unit, citită în Senat, 
de mitropolitul Vasile Suciu, au fost bătuţi de jandarmii şi poliţia Târgu Mureş şi alungaţi cu 
armele. Preoţii au fost bătuţi cu patul puştii, praporii şi crucile rupte şi călcate în noroi. 
Preotul Nistor, grav bătut, a fost transportat la spital. Credincioşii rămân nestrămutaţi în 
credinţa lor şi protestează cu ultima energie, împotriva legii cultelor, care va diviza neamul. 
Interveniţi de urgenţă, ca guvernul să tragă la răspundere pe cei ce sunt responsabili de actele 
de barbarie şi de neumanitate“6. 

O prezentare amănunţită a faptelor a făcut-o Alexandru Lapedatu, în şedinţa Senatului 
din 20 martie 1928, expunând derularea evenimentelor din a doua jumătate a lunii februarie şi 
                                                 
1 Ion Agrigoroaiei, Regimul cultului mozaic după Marea Unire (cu privire specială asupra Legii pentru regimul 
general al cultelor, aprilie 1928), în „Studia et acta historiae iudaeorum romaniae“, Editura Hasefer, Bucureşti, 
1996, p. 227. 
2 M.O., partea a III-a, DP. AD., nr. 94 din 21 iunie 1928, şedinţa din 4 aprilie 1928, p. 3032. 
3 „Unirea“, anul XXXVIII, Blaj, nr. 10 din 10 martie 1928, p. 1.  
4 „Curierul Creştin“, anul X, Gherla, nr. 6 din 15 martie 1928, p. 16. 
5 „Unirea“, anul XXXVIII, Blaj, nr. 12 din 24 martie 128, p. 2. 
6 Incidentele religioase de la Târgu Mureş, în „Adevărul“ anul 41, nr. 13577 din 22 martie 1928, p. 3. 
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începutul lunii următoare. Astfel, la 15 februarie 1928, s-au trimis arhiereilor uniţi circulare, 
din care rezulta organizarea de rugăciuni şi procesiuni religioase, în vederea viitoarelor 
discuţii din Parlament, pe marginea proiectului legii cultelor, măsură ce a creat în Ardeal „în 
special în părţile nord-estice, o îngrijorătoare agitaţie, printre conducătorii şi credincioşii 
acestei biserici“7. 

Motivul conflictului – aflăm din ziarul „Adevărul“ – era articolul 45 din proiectul de 
lege a cultelor8, considerat de Nae Ionescu drept „blidul de linte, care în speţă poartă numele 
de averile bisericeşti“9. Pentru a nu se produce stări de spirit şi lucruri regretabile, la 24 
februarie, mitropolitul Blajului, Iuliu Hossu, a dat ordin de contramandare a acestor 
procesiuni. Însă, la Cluj şi în alte părţi „credincioşii bisericii unite au înţeles că trebuiau să 
continue cu agitaţiunile şi manifestaţiunile. Fireşte, ca cetăţeni, ei erau liberi să se întrunească 
şi să discute legea, dar preoţii, care primiseră ordinul, erau, desigur, obligaţi să nu participe la 
ele şi să nu se pună în fruntea acestor manifestaţiuni“10. 

Aşa s-a ajuns, la 18 martie 1928, la Târgu Mureş la o procesiune religioasă 
neautorizată, explicată de Vasile Suciu, mitropolitul de Alba-Iulia, ca rezultat al ştirilor 
contradictorii din presă, cu privire la regimul cultelor, astfel încât „bieţii oameni erau 
neliniştiţi şi atunci , în îngrijorarea pe care o aveau pentru biserica lor, la care ţin, au trecut 
peste sfaturile noastre şi au ţinut procesiune“11. Ca presupuşi vinovaţi s-au menţionat 
autorităţile civile şi preoţii, care au organizat manifestaţia, dar o anchetă, formată dintr-un 
delegat al Ministerului Cultelor şi altul al Mitropoliei Blajului, avea să stabilească 
răspunderile pentru cele întâmplate12. „Incontestabil că este regretabil ceea ce s-a petrecut – 
încheia Alexandru Lapedatu – şi cel care regretă cel mai mult sunt eu, care aş fi dorit ca legea 
aceasta pentru regimul cultelor, date fiind scopurile, pe care le urmărim, să se discute într-o 
atmosferă paşnică, într-o atmosferă de linişte, lipsită de agitaţiuni de felul acesta“13.  

„Adevărul“ aprecia că faptele petrecute „nu vor da loc la prea mari implicaţii de ordin 
politic intern, deoarece mitropolitul Vasile a declarat ieri în Senat că este deocamdată 
mulţumit de răspunsul guvernului, care a promis o anchetă laico-eclesiastică, cu participarea 
uniţilor. Este însă foarte probabil, că chestiunea va fi exploatată în străinătate, deoarece 
catolicii maghiari se vor folosi cu siguranţă şi de acest prilej pentru a aţâţa lumea catolică în 
contra noastră“14. 

În timpul discuţiilor, privind proiectul legii pentru regimul cultelor, printre problemele 
enunţate, s-a făcut şi propunerea restabilirii unităţii sufleteşti a românilor, caracterizată de 
părintele Gheorghe Ciuhandu drept un postulat naţional, cel puţin din două motive care 
privesc integritatea şi solidaritatea noastră morală şi naţională, respectiv primejdia 
sectarismului şi încălcarea prevederilor constituţionale, prin încorporarea uniţilor la cultul 
catolic, aşa cum reiese din Concordat15.  

                                                 
7 M.O., partea a III-a, D.P. S., nr. 45 din 29 aprilie 1928, şedinţa din 20 martie 1928, p. 1054. 
8 „Adevărul“, anul 41, nr.13577 din 22 martie 1928, p.3.  
9 Articolul Protestul Blajului, în „Cuvântul“, anul al IV-lea nr. 1020 din 18 februarie 1928, p. 1. 
10 M.O., partea a III-a, D.P. S., nr. 45 din 29 aprilie 1928, şedinţa din 20 martie 1928, p. 1054. 
11 Ibidem, p. 1055. 
12 Din răspunsul Ministerului Cultelor rezultă că în incidentul a fost provocat de manifestanţii, care, contrar 
somaţiilor autorităţilor, au rupt primul cordon de jandarmi, iar la al doilea au fost împrăştiaţi. (Vezi „Renaşterea“, 
Cluj, anul VI, nr. 13 din 25 martie 1928, p. 8). 
13 M.O., partea a III-a, D.P. S., nr. 45 din 29 aprilie 1928, şedinţa din 20 martie 1928, p. 1054. 
14 Ce s-a întâmlat la Târgu Mureş. O ciocnire între o procesiune greco-catolică şi forţa publică, în „Adevărul“, 
anul 41, nr.13577 din 22 martie 1928, p. 4. 
15M.O., partea a III-a,, nr.45 din 29 aprilie1928, şedinţa din 20 martie1928, p. 1058. 
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Alexandru Lapedatu constata că proiectul de lege a fost folosit de unii ca „un prilej de 
a înfăţişa antagonismul dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Unită“16 sau, cum spunea 
părintele D. Turcu, „în loc să se discute aici proiectul pentru regimul cultelor şi chestiunile în 
legătură cu el, cei mai mulţi nu fac decât un proces istoric, zadarnic astăzi, prin care se agită şi 
se tulbură starea de spirit şi starea sufletească absolut necesară pentru asemenea discuţii“17. 

S-au făcut propuneri pentru încetarea luptelor confesionale – precum cea a lui Iuliu 
Hossu de a se semna un proces verbal de către toţi arhiereii ambelor biserici, în care să se 
hotărască încetarea luptelor dintre fraţi18 – dar, care nu puteau fi aplicate ca soluţii pentru 
unirea ortodocşilor cu greco-catolicii, atâta timp cât uniţii în Moţiunea din 22 martie 1928 
mărturiseau că „nici o putere omenească nu va putea rupe peceţile unirii cu Roma, leagănul 
credinţei şi obârşiei noastre“19. Poate şi din această cauză ne este mai uşor să înţelegem 
afirmaţiile lui Gr. Botoşăneanu, vicarul Mitropoliei Moldovei, conform cărora „lupta Bisericii 
Ortodoxe cu catolicii şi mai ales fraţii uniţi este cu totul încordată şi astăzi. Ne-am fi aşteptat 
ca unitatea naţională să reducă cu totul deosebirea şi încordarea naţională, însă legea cultelor 
ne-a accentuat destul de puternic această durere pentru noi românii, bucurie pentru străinii 
conlocuitori“20. 

Modificările aduse proiectului de lege au trezit reacţii diferite. Articolul 45, devenit 
47, „care în fond tulbura liniştea Senatului“21, preciza destinaţia averilor bisericeşti când se 
trecea de la un cult la altul. Faţă de poziţia uniţilor, respectiv că averile rămâneau cultului sau 
bisericii în general, Petre Gârboviceanu afirma că poziţia legiuitorului „e cu totul diferită şi 
întemeiată pe realităţi, pe fapte istorice, pe canoane şi canonişti. Averea e lăsată de credincioşi 
nu cultului sau bisericii în general, ci părţilor ei constitutive, şi fiecare om o va administra 
potrivit scopului special, pentru care a fost dăruită sau testată, şi în conformitate cu legile în 
vigoare“22. Aceeaşi propunere o făcea şi Nicolae Bălan, în sensul că statul nu poate să 
considere ca proprietar al averilor bisericeşti pe acela care avea înscrise în cărţile funduare 
aceste averi. Dacă ele erau intabulate pe comunitatea credincioşilor dintr-o localitate şi dacă 
aceştia luau hotărârea să treacă la altă confesiune, atunci averile bisericeşti aveau să urmeze 
această conştiinţă religioasă23. 

Înlăturarea articolului 45, devenit 47, era considerată de greco-catolici ca o soluţie 
fericită, ce pune capăt luptelor fratricide dintre români24, în timp ce Episcopatul Ortodox o 
interpreta ca o nesocotire a dezideratelor sale. „Dacă se vota articolul 47 – afirmau 
reprezentanţii ortodocşilor – chestiunea rămânea isprăvită odată pentru totdeauna, de acum 
înainte va fi pricină de vrajbă, ori de câte ori, va fi vorba de trecere a credincioşilor de la o 
confesiune la alta“25. În asemenea împrejurări, încerca să lămurească Nicolae Bălan, „dacă ne 

                                                 
16 Ibidem, nr. 53 din 1 iulie 1928, şedinţa din 29 martie 1928, p. 1305.  
17 Ibidem, nr. 45 din 29aprilie1928,şedinţa din 20 martie1928, p. 1039. 
18 „Curierul Creştin“, anul X, Gherla, nr. 8 din 15 aprilie 1928, p. 87. 
19 Ibidem, p76. Mitropolitul Vasile Suciu nu era de acord cu motivul invocat pentru „readucerea uniţilor la 
Biserica Ortodoxă, adică fiindcă noi uniţii ne-am fi părăsit legea strămoşească, deoarece legea strămoşească a 
neamului românesc a fost legea Romei“ (M.O., partea a III-a, D.P. S., nr. 51 din 13 mai 1928, şedinţa din 29 
martie 1928, p. 1268). 
20 Gr. Botoşăneanu, Biserica Ortodoxă şi celelalte confesiuni, în „B.O.R.“, Bucureşti, seria III, anul XLVI, nr. 
615671, iunie 1928, p. 487. 
21 M.O., partea a III-a, , D.P. S., nr. 55 din 6 iulie, şedinţa din 30 martie 1928, p. 1350.  
22 Deputatul I.C. Grădişteanu era de părere că acest articol nu trebuia să facă parte din lege „întrucât când ai spus 
că toate părţile întregitoare ale cultelor recunoscute, sunt persoane morale şi juridice, ai spus tot ce se va 
întâmpla cu averea lor, adică are aceeaşi destinaţie  ca averea tuturor persoanelor juridice“ (Ibidem, p. 1355 şi nr. 
53 din 1 iulie 1928, şedinţa din 29 martie 1928, p. 1302). 
23 N. Bălan, Biserica neamului şi drepturile ei, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1928 , pp. 106, 107. 
24 „Curierul Creştin“, anul X, Gherla, nr. 7 din 1 aprilie 1928, p. 78. 
25 „B.O.R.“, Bucureşti, seria III, anul XLVI, nr. 4 (565), aprilie1928, p. 361 şi „T.R.“, Sibiu, anul LXVII, nr. 28-
29 din 4 aprilie 1928, p. 1. 
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e greu să ne explicăm punctul de vedere al minorităţilor, dacă ne este şi mai greu să scuzăm 
punctul de vedere al fraţilor noştri uniţi, ne este cu totul imposibil să înţelegem şi să urmăm 
noul punct de vedere al guvernului“26. În semn de protest, reprezentanţii Bisericii Ortodoxe s-au 
retras din Senat, refuzând să accepte soluţia găsită de legiuitor. 

Greco-catolicii prezentau o semnificaţie aparte pentru stat şi biserică, deoarece uniţii 
erau de acelaşi sânge cu ceilalţi români. Înfăptuirea României Mari oferea posibilitatea 
reîntregirii religioase a românilor, punându-se capăt unei situaţii anormale create de jocul de 
interese al puterilor vecine. S-a exprimat nădejdea că ruptura sufletească se va repara, întrucât 
Unirea cu Roma şi propaganda autorităţilor maghiare nu a reuşit să schimbe credinţa 
românilor transilvăneni. 

Calitatea de „biserică dominantă“, acordată Bisericii Ortodoxe în Constituţia din 1923, 
nu afecta drepturile şi prerogativele autorităţii de stat şi nici egalitatea dintre culte, dat fiind 
caracterul majoritar al credincioşilor ortodocşi şi rolul religiei ortodoxe în istoria poporului 
român. Constituţia stabilea ierarhia cultelor şi indica direcţiile de urmărit în politica 
religioasă, în sensul alcătuirii unor legi speciale, ce aveau să statornicească principiile 
fundamentale ale organizării unitare o Bisericii Ortodoxe Române. 

Apropierea dintre ortodocşi şi uniţi era destul de dificilă, pentru că legăturile cu 
Sfântul Scaun erau destul de puternice, astfel încât greco-catolicii, ca să nu mai vorbim de 
romano-catolici, susţineau necesitatea încheierii unui Concordat cu Vaticanul. De cealaltă 
parte, Concordatul a fost interpretat defavorabil de clerul şi Biserica Ortodoxă, fie ca 
principiu, fie prin prevederile sale, deoarece leza interesele naţionale şi încălca suveranitatea 
statului. De câte ori s-a ivit prilejul, reprezentanţii preoţimii ortodoxe au protestat, punând pe 
primul plan legiferarea unei noi Constituţii, organizarea Bisericii Ortodoxe, reglementarea 
raporturilor cu celelalte culte şi abia atunci, dacă mai era necesară, încheierea Concordatului. 

Cauzele reale ale încordării dintre cele două biserici erau înfăţişate de Alexandru 
Lapedatu în şedinţa Senatului din 29 martie 1928, când vorbea de conştiinţă de superioritate 
„care nu există în mod general, ci numai individual, conştiinţă care-i face pe unii să trateze pe 
ceilalţi cu oarecare desconsiderare, uneori cu dispreţ, care retrograzi şi inculţi, iar de partea 
acestora, este un fel de conştiinţă de superioritate naţională, care face pe aceştia să ţină pe 
ceilalţi de mai apropiaţi mai devotaţi intereselor catolice decât celor româneşti. Mai sunt apoi 
sistemele deosebite de educaţie, într-o parte şi în alta, unul mai tradiţional, altul mai 
modernizator, care încep să se generalizeze. Este de asemenea, fanatismul unora, chiar a 
oamenilor de cultură superioară, fanatism care stă în flagrantă contradicţie cu minunatul 
echilibru sufletesc al simplilor credincioşi din popor. Sunt în sfârşit, rivalităţile şi certurile 
locale, care determină trecerile de la un cult la altul, în cele mai multe cazuri“27.  

În aceste condiţii, neînţelegerile dintre ortodocşi şi uniţi erau destul de evidente, astfel 
încât unirea religioasă care s-a propus în discuţiile dintre cele două culte, rămânea doar un 
deziderat teoretic. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 „R. T.“, Sibiu, anul XVIII, nr. 2-3, februarie-martie 1928, p. 107. 
27 M.O., partea a III-a, D.P. S., nr. 53 din 1 iulie 1928, şedinţa din 29 martie 1928, p. 1314. 
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Summary 
 

During the interwar period the Greek Catholic cult had a special significance for the 
state and church, as the Uniats had the same blood as the other Romanians. The creation of 
Greater Romania offers the possibility of religious unification, thus ending an abnormal 
situation generated by the interests of the neighbouring powers. It was hoped that the 
psychological rift would be mended, since neither the Union with Rome nor the Hungarian 
authorities, propaganda had managed to alter the belief of the Romanians from Transylvania.  
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O DIZIDENŢĂ LIBERALĂ: 
FRACŢIUNEA LIBERĂ ŞI INDEPENDENTĂ DE LA IAŞI 

(partea a II-a) 
 

 
Toate partidele politice româneşti au avut o istorie sinuoasă şi dificilă, nefiind scutite 

de disidenţe şi regrupări. Partidul Naţional Liberal, considerat de istorici drept cel ai important 
partid politic din istoria României, nu a scăpat de această problemă. Dar, încă de la apariţia 
primelor grupări liberale, în România au existat opinii şi proiecte de aceeaşi orientare politică, 
dar care aveau şi diferenţe de vedere. Astfel, cum s-a văzut, Partidul Naţional Liberal s-a 
format relativ greu, după mai multe experienţe şi căutări. Diversele personalităţi liberale 
aveau opinii variate, puncte comune, dar şi păreri insurmontabile. Una din cele mai originale 
grupări liberale a fost cea coagulată în jurul profesorului ieşean Nicolae Ionescu şi care a jucat 
un rol important în primii ani ai domniei lui Carol I, decisivi pentru traiectoria ulterioară a 
statului român.  

Spre finalul domniei lui Al.I. Cuza a apărut în Moldova o grupare liberală restrânsă 
numericeşte, dar cu o mare influenţă în rândul intelectualităţii. Cristalizată în jurul lui Nicolae 
Ionescu, fracţiunea, cunoscută şi cu numele de „partidul profesorilor de la Iaşi”, avea tendinţe 
radicale, influenţate de rolul mărunt pe care liberalii din Moldova îl jucau în evenimentele 
capitale desfăşurate la Bucureşti. Se numea Fracţiunea liberă şi independentă şi era 
condusă de profesorul universitar ieşean Nicolae Ionescu. Fracţiunea a militat pentru respect 
faţă de tradiţiile naţionale româneşti, suveranitatea poporului care trebuia concretizată prin 
participarea la viaţa politică, reforme social-economice, în primul rând reforma agrară, şi 
ajutorarea proprietăţii ţărăneşti. Fracţiunea liberă şi independentă de la Iaşi se afla la stânga 
eşichierului liberal. Era un curent politic cu rădăcini intelectuale în concepţia politică a lui 
Simion Bărnuţiu, la şcoala căruia, la Iaşi, exponenţii săi s-au format. De aici concepţiile lor 
republicane, autonomismul local, ţărănismul şi intoleranţa faţă de evrei, pentru că ocupau în 
economie locul burgheziei naţionale. Mediul fracţioniştilor era dominat de intelectualii 
formaţi la şcoala lui Simion Bărnuţiu, în spiritul respectului faţă de instituţiile Romei antice, 
dar şi de tradiţiile democratice ale românilor. Deşi dispărut la 1864, profesorul şi politicianul 
Simion Bărnuţiu exercita o mare influenţă şi o „teroare respectuoasă” în cercurile 
intelectualilor moldoveni1. Din acest punct de vedere ei erau tributari ideilor naţionale ale 
fruntaşilor revoluţiei paşoptiste din Transilvania.  

Liderul fracţiunii liberale de la Iaşi era Nicolae Ionescu (1820-1905), fiu al preotului 
Ioan din Roman şi frate cu Ion Ionescu de la Brad2. Profesor universitar la Iaşi, cu studii la 
Paris, participant la revoluţia de la 1848, unionist, bun orator, Nicolae Ionescu a ajuns repede 
să domine gruparea. Prin discursurile sale, impregnate cu exemple din istoria naţională, 
Nicolae Ionescu era perceput ca reprezentant al „unei şcoli politice revoluţionare”3. Printre 
fruntaşii fracţiunii se numărau Andrei Vizanti, fraţii Ştefan şi Alexandru Şendrea, Petre Suciu, 
G. Mârzescu, A. I. Gheorghiu. Un principal colaborator, Andrei Vizanti, născut la 1844, 
licenţiat la Iaşi, fost bursier al statului la Paris şi Madrid, preda istoria românilor şi literatura 
româna la Iaşi, fiind locţiitorul lui Nicolae Ionescu pe perioadele cât acesta lipsea din Iaşi 

                                                 
1 Apostol Stan, Grupări şi curente politice în România între Unire şi Independenţă, Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică, 1965, p. 178. 
2 Apostol Stan, Mircea Iosa, Liberalismul politic în România de la origini până la 1918, Bucureşti, 1996, p. 177. 
3 Apostol Stan, Grupări…, p. 180. 
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pentru a fi prezent la sesiunile Parlamentului4. În acelaşi timp, G. Mârzescu, un liberal radical, 
nu a fost în toate momentele de partea fracţiunii, făcând opinie separată în anumite chestiuni5. 
Ei nu urmăreau preluarea puterii, conform propriilor declaraţii, ci doar „desvoltarea opiniei 
publice” şi crearea unei conştiinţe naţionale. Ideile politice ale fracţioniştilor erau propagate 
prin intermediul unor organe de presă ca „Tribuna română”, „Dreptatea”, „Cuvântul” şi 
„Uniunea liberală”, dar şi prin intermediul cursurilor predate la Universitatea din Iaşi. 
„Tribuna română”, publicată la Iaşi din timpul domniei lui Al. I. Cuza, a avut o apariţie 
constantă, în ciuda unor întreruperi. Încă de la început „Tribuna” promitea cititorilor ei că „nu 
am fost şi nici vom fi organul vreunui partid sau vreuneia din căpeteniile partidelor ce se 
sbuciumă în sfere oficiale. Suntem şi vom fi credincios interprete al convincţiunilor adevăratu 
liberali şi independenţi”6. Oficiosul fracţiunii publica ştiri din ţară şi străinătate, diverse 
hotărâri ale guvernului sau ale legislativului, dar şi comentarii, uneori aspre, asupra unor 
măsuri care contraveneau ideilor politice sale fracţiunii. Şi catedra universitară a fost pusă în 
slujba ideilor politice ale profesorilor din tabăra lui Nicolae Ionescu. Nu întâmplător o serie de 
profesori, absolvenţi ai Universităţii, au transmis ideile fracţioniştilor în oraşele Moldovei, la 
Roman sau Bârlad, de exemplu, organizându-se chiar şi cluburi ale tineretului atras de ideile 
fracţiunii liberale. Nicolae Ionescu organiza periodic întruniri ale profesorilor din Iaşi prin 
care îşi populariza ideile. Aşa s-a întâmplat şi în 1866, când, într-o scrisoare, îi cerea lui Petru 
Poni să „te duci la Socola şi să aduni dăscălimea de acolo” drept răspuns unei adunări liberale, 
„convocată  la Pogor”. El spunea că dorea „să nu lipsească profesoratul nostru, şi mai ales cei 
care ca şi noi sunt numiţi descentralişti, unionişti antiabsolutişti, unionişti liberali în adevăratu 
sensu al cuvântului”7. Nicolae Ionescu a fost un adevărat lider al grupării sale, lipsa lui fiind 
resimţită de Alexandru Gheorghiu la 1868. „Am pierdut foarte mult că nu avem pe Ionescu la 
Cameră. Ideea fracţiunei libere şi independente, ca o idee nouă nefiind, se resimte de absenţa 
lui Ionescu”8. Puterea grupării era văzută de Alexandru Gheorghiu în propriile forţe. „Dacă 
suntem respectaţi şi dacă vom fi pe viitor aceasta va fi numai în urmarea forţei pe care ne 
bazăm şi pe care o posed alegătorii noştii”9.  

Prin concepţiile politice, fracţioniştii moldoveni erau republicani şi au respins iniţial 
dinastia de Hohenzollern, poate şi pentru că nu au avut nici un rol în aducerea ei în ţară. 
Gruparea liberală moldoveană se pronunţa pentru menţinerea unirii, dar sub un domnitor 
român10. Chiar şi după mulţi ani, la 1871, în contextul războiului franco-german, Nicolae 
Ionescu a fost singurul liberal care a cerut lui Carol I să părăsească ţara11. Iar Alexandru 
Gheorghiu l-a acuzat pe suveran într-o şedinţă a Parlamentului de „atitudine dictatorială, 
contrară instituţiilor pe care le avem”, făcând aluzie la ingerinţele lui Carol în politica externă 
a ţării şi la originea germană a acestuia12. Peste alţi câţiva ani, la 1876, fracţioniştii lui Nicolae 
Ionescu încercau să demonstreze că republica „era forma de guvernare cea mai liberală, cea 
mai democratică, cea mai perfectă”13. Relaţiile fracţiunii cu prinţul Carol au fost tensionate, 
după cum recunoştea într-o scrisoare Al. Gheorghiu, dar care se felicita că „aceste dificultăţi 
le-am învins numai prin vot”14. Ulterior, Nicolae Ionescu va deveni mai moderat şi va 

                                                 
4 Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Iaşi, Fond Rectorat, 88/1869-1870, f.42 (în continuare D.J.A.N. Iaşi); 
5 Vezi poziţia sa în problema independenţei, *** Istoria Parlamentului şi a vieţii parlamentare din România 
până la 1918, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1983, p. 237. 
6 „Tribuna Română”, din 11 august 1866, p. 1.  
7 D.J.A.N. Iaşi, Fond Petru Poni, vol.I dosar 462. 
8 Ibidem, d. 467. 
9 Ibidem, dosar 468. 
10 *** Istoria Parlamentului…, p. 152. 
11 Apostol Stan, Grupări…, p. 293. 
12 *** Istoria Parlamentului…, p. 192.  
13 Apostol Stan, Grupări…, p. 296. 
14 D.J.A.N. Iaşi, Fond Petru Poni, vol.I, dosar 468. 
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participa la marile manifestări dedicate monarhiei şi suveranului, cum s-a întâmplat la 10 mai 
1869, când a luat parte, alături de colegii de la Universitate, la un Te Deum în cinstea 
principelui Carol, desfăşurat la Mitropolia din Iaşi15.  

Inspiraţi de naţionalismul lui Simion Bărnuţiu, fracţioniştii militau nu numai pentru 
îndepărtarea dinastiei străine din ţară, ci şi pentru limitarea şanselor alogenilor de a se afirma 
în societatea românească. În opinia lor, singura şansă pentru naţiunea română de a se propăşi 
era prin „libera dezvoltare a vieţii noastre economice”, capitalul străin fiind considerat drept o 
piedică în dezvoltarea economiei naţionale.  În acest sens, limitarea pârghiilor economice ale 
evreilor, foarte influenţi şi puternici la Iaşi, era un deziderat care nu putea aştepta. Discursul 
antisemit al fracţioniştilor nu era unul rasist, ci unul paternalist, care vedea în evreimea 
românească un corp străin în trupul ţării. „Tribuna română” promova punctul de vedere al lui 
Nicolae Ionescu când scria: „aici e vorba de implantarea unei comunităţi jidăneşti în sânul 
societăţii române, comunitate care nu aspiră a trăi în viaţa libertăţilor civice moderne, ci a-şi 
păstra tipicul teocratic”16. În septembrie 1866 gazeta „Tribuna română” publica un adevărat 
proiect politic, în 12 puncte, inspirat din legislaţia napoleoneană în ceea ce îi priveşte pe 
evrei17.  

O altă direcţie a fracţiunii liberale ieşene era în domeniul agrar. Fracţioniştii militau 
pentru redistribuirea suprafeţelor agrare în aşa fel încât fiecare ţăran să poată primi un lot de 
pământ. Din acest punct de vedere au fost aspru criticaţi de către conservatori, care îi 
percepeau ca pe un curent „destructor şi anarhic”18. Poziţia Fracţiunii liberale şi independente 
în această chestiune reiese şi dintr-o scrisoare a lui Alexandru Gheorghiu adresată lui Petru 
Poni în 17 ianuarie 1868. „În privinţa pădurilor am vorbit cu ministru – spunea acesta – şi am 
zis că nu era dreaptă măsura, ca licitaţiunea să se facă la Iaşi”, dar era mulţumit că „s-a dat 
ordine pe la toţi prefecţii ca să nu primească pe jidani la licitaţiune”19. O săptămână mai 
târziu, într-o nouă epistolă, Gheorghiu spunea că Ministrul Lucrărilor Publice a acceptat 
proiectul de lege asupra pădurilor întocmit de fracţiunea liberă şi independentă, dar că acesta 
se va dezbate în Adunarea Deputaţilor. Pe de altă parte, Donici „ne-a spus că nu exclude prin 
lege pe jidani de la întreprinderi, dar doar pe aceia care au drepturile civile şi politice”20. 
Poziţia sa radical antisemită i-a creat greutăţi. Proiectul său de lege din 1868, îndreptat 
împotriva evreilor, a fost criticat de „Gazeta de Iaşi”, organ al conservatorilor din capitala 
Moldovei, dar şi de organul liberalilor radicali, „Perseverenţa”, care a publicat un dur răspuns 
la adresa Fracţiunii21. 

Nicolae Ionescu a criticat legea tocmelilor agricole din 1866 care, conform opiniei 
sale, era expresia panicii care i-a cuprins pe conservatori după aplicarea legii rurale din 1864, 
dar şi de teama „ca nu cumva lucrătorii agricoli să se pună în grevă”. Dacă legea din 1866 a 
justificat-o, reglementarea din 1872 a fost total nedreaptă pentru Nicolae Ionescu, care a 
înţeles 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 parlamentară22.  

                                                 
15 Idem, fond Rectorat, 85/1869-1870, f. 126. 
16 „Tribuna română”, 11 august 1866, pp. 1-2. 
17 Ibidem, din 1 septembrie 1866, p. 1.  
18 Apostol Stan, Grupări…, p. 179. 
19 D.J.A.N. Iaşi, Fond Petru Poni, vol.I, dosar 467. 
20 Ibidem, dosar 468.  
21 Carol Iancu, Evreii din România (1866-1919). De la excludere la emancipare, Editura Hasefer, Bucureşti, 
2006, p. 134. 
22 Apostol Stan, Grupări…, pp. 223 şi 227. 
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Şi problema împroprietăriri însurăţeilor a făcut obiectul unor aspre critici aduse de 
Nicolae Ionescu conservatorilor, cerând ca efectele legii agrare din 1864 să fie valabile pentru 
aceştia vreme de 15 ani, cât durau efectele legii23. Tema a fost reluată de Al. Vizanti, în 
sesiunea parlamentară din timpului războiului de independenţă, la 1877, când l-a interpelat pe 
Ministru de interne: „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 chestiune24.  

Şi concepţiile privind sistemul electoral au fost influenţate de ideile sale despre rolul 
ţărănimii în statul român. Astfel, fracţioniştii au promovat un sistem electoral cu două colegii, 
unul orăşenesc şi unul rural, ceea ce echivala cu dizolvarea electoratului Partidului 
Conservator în marea masă a alegătorilor25. Gruparea ieşeană a propus un legislativ 
unicameral, respingerea Senatului fiind justificată prin necesitatea urgentării lucrărilor 
Parlamentului, o a doua Cameră îngreunând lucrările legislative26. 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 putea să desemneze un deputat27. „Nu este drept ca 
reprezentaţiunea rurală să înece reprezentaţiunea oraşelor, a inteligenţei, a comerţului, a 
industriei” afirma Nicolae Ionescu, care propunea un amendament tributar sistemului electoral 
din vremea lui Cuza28. El declara că doreşte să formeze o conştiinţă politică şi civică a 
ţăranului român, pregătindu-l pentru rolul electoral pe care i-l dorea, majorităţile parlamentare 
trebuind să fie expresia nevoilor corpului electoral, şi nu a unor „interese meschine de 
partid”29. În „Tribuna română” era atacat primarul Romanului, care era adversar al 
fracţioniştilor în problema electorală. Fief electoral al lui Nicolae Ionescu, primarul 
Romanului nu putea scăpa de gazeta ieşeană într-o chestiune de mare importanţă pentru 
democraţia românească din primii ani ai domniei lui Carol30. Nicolae Ionescu a prezentat în 
Adunare un amendament în jurul căruia s-a încins o adevărată luptă oratorică. Deşi 
amendamentul a fost respins de majoritatea conservatoare, în Adunarea Deputaţilor s-a 
exprimat lipsa de unitate a liberalilor. Semnificativ este faptul că amendamentul înaintat de 
Nicolae Ionescu a fost combătut de către Ion. C. Brătianu31. Nicolae Ionescu nu a găsit sprijin 
în rândurile liberalilor nici când a propus un proiect pentru un legislativ unicameral. Al. G. 
Golescu-Negru a atacat proiectul, câştig de cauză având propunerea bicameralismului32. 
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”33. Şi alte amendamente propuse de fracţionişti nu au găsit succes în 
Parlament, cum ar fi cele privind pedepsirea delictelor ministeriale sau raporturile dintre 
executiv şi legislativ34.  

Adept al liberului schimb, Nicolae Ionescu a militat şi pentru dezvoltarea industriei 
naţionale, ramura constructoare de maşini agricole fiind imperioasă pentru statul român. Cu 
                                                 
23 Ibidem, p. 233. 
24 *** Istoria Parlamentului…, p. 249. 
25 Apostol Stan, Grupări…, p. 298. 
26 *** Istoria Parlamentului…, p. 154. 
27 Apostol Stan, Grupări…, p. 306. 
28 *** Istoria Parlamentului…, p. 158. 
29 Apostol Stan, Grupări…,  p. 308. 
30 „Tribuna română”, din 15 decembrie 1866, p. 1.  
31 Sorin Radu, Modernizarea sistemului electoral din România (1866-1937), Institutul European, Iaşi, 2005, pp. 
33-34. 
32 Anastasie Iordache, Goleştii. Locul şi rolul lor în istoria României, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1979, p. 380. 
33 D.J.A.N. Iaşi, Fond Petru Poni, vol. I, dosar 467. 
34 *** Istoria Parlamentului…, pp.160-162.  
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toate acestea, el a combătut politica protecţionistă a liberalilor din jurul lui Ion C. Brătianu35. 
El a declarat la tribuna parlamentului, într-o intervenţie din iulie 1876, că „sunt liber 
schimbist”36.  

Organul fracţiunii a criticat măsurile luate de guvernul Ghica în vara anului 1866 în 
ceea ce priveşte import-exportul cerealelor, comerţ ce defavoriza producătorii interni şi, mai 
ales, pe cei cu cifre de afaceri mici37.  

Şi în problema educaţiei naţionale „Tribuna română” critica măsurile guvernului. 
Fracţioniştii acuzau modul prin care se făceau promovările în sistemul de învăţământ: „mai 
toţi miniştrii şi-au făcut predilecţiune din a lua din corpul profesoral tot ce este mai inferior”. 
Cum membrii fracţiunii erau în marea lor parte profesori, deci cunoscători ai realităţilor din 
învăţământul epocii, cereau guvernanţilor „să înceteze această stare revoltătoare în lucrurile 
instrucţiunii publice”38.  

Deşi a fost foarte activ în „gravitatea discuţiilor acestei opere mari”, asupra proiectului 
de Constituţie, pe care o considera „pactul fundamental al societăţii noastre”39, Nicolae 
Ionescu, liderul liberalilor fracţionişti, a criticat chiar şi 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, Nicolae Ionescu 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”40. Ulterior, îşi va schimba 
opţiunea despre o serie de prevederi constituţionale, devenind un apărător al libertăţilor 
politice garantate de textul fundamental. Acest fapt e dovedit de acţiunea comună cu Ion C. 
Brătianu şi Mihail Kogălniceanu de la 1871, când au publicat un manifest prin care protestau 
împotriva tendinţelor conservatorilor de a modifica textul Constituţiei41. Nicolae Ionescu 
avertiza chiar că va face „apel la popor” pentru apărarea libertăţilor politice42.  

Liderul fracţiunii liberale ieşene s-a făcut remarcat în 1866 la dezbaterile privitoare la 
art.7 din Constituţie. Susţinut de radicalii munteni, în numele burgheziei naţionale, el a 
respins împământenirea evreilor pe raţionamente religioase şi făcând puternice presiuni în 
problema acordării cetăţeniei. Antisemitismul fracţiunii era vehement apărat de liderul 
acestuia 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”. Alături de Alexandru 
Sihleanu şi Pană Bunescu, a înregistrat la Cameră o Petiţie, semnată de numeroşi locuitori ai 
Iaşului şi din alte oraşe ale Moldovei, în care aceştia se arătau „înspăimântaţi de creşterea 
numărului evreilor în Moldova” şi „ameninţaţi de o completă deznaţionalizare”43. Când, în 
martie 1867, I.C. Brătianu a încercat introducerea unei legi care împiedica stabilirea 
„vagabonzilor evrei” în Moldova, poziţia lui Nicolae Ionescu a redevenit evidentă. Intervenţia 
sa nu era „artificială şi nici diversionistă”, ci se datora fluxului masiv de evrei nou veniţi, 

                                                 
35 Apostol Stan, Grupări…, p. 247. 
36 Ibidem, p. 255.  
37 „Tribuna română”, din 18 august 1866, pp.3-4.  
38 Ibidem, din 1 septembrie 1866, p. 1 
39 Silvia Marton, De la stat la naţiune: 1866-1867, în „Studia Politica. Romanian Political Science Review”, 
Bucureşti, vol. II, nr. 2, 2002, p. 384.  
40 Ibidem, p. 386. 
41 Apostol Stan, Grupări…, p. 333. 
42 Ibidem, p. 336. 
43 Silvia Marton, op. cit., în loc. cit., pp. 396-397. 
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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 pericolul „invaziei evreieşti”, poziţia Fracţiunii liberale şi independente în 
problema evreiască44. Nu întâmplător, Nicolae Ionescu a luat apărarea, în procesul de la 
Dorohoi, ţăranilor acuzaţi de violenţe contra evreilor în incidentele de la Darabani din 24 
septembrie/ 6 octombrie 187545. Mult mai târziu, după dispariţia fracţiunii liberale şi 
independente, Nicolae Ionescu şi-a păstrat concepţiile. Astfel, la 1881, noua lege privind 
statutul minorităţilor era apreciată de acesta drept „o pată pentru societatea modernă 
românească”46. Nicolae Ionescu a intrat încă din noiembrie 1866 în primul legislativ votat în 
urma legii electorale din Constituţia de la 1866.  

Nicolae Ionescu s-a manifestat şi în problemele de politică externă. El a condamnat în 
termeni duri crearea dualismului austro-ungar, considerându-l o formă mascată de suprimare a 
libertăţilor şi drepturilor minorităţii române din cele două părţi ale Imperiului47. 
Solidarizându-se cu lupta românilor din imperiul dualist, fracţioniştii lui Nicolae Ionescu au 
publicat la 1867 unele lucrări fundamentale ale lui Simion Bărnuţiu, prin care se afirmau 
drepturile românilor de peste munţi, şi le-au distribuit în Ardeal şi Bucovina48. Fracţioniştii 
erau moderaţi în ceea ce priveşte obţinerea independenţei. Nicolae Ionescu credea că 
obţinerea independenţei, prin înlăturarea protectoratului marilor puteri, ar putea trezi ambiţiile 
expansioniste ale Austro-Ungariei. El a declarat că este periculos să se declare „o 
independenţă care ne este asigurată de puterile garante pentru o ilusiune de independenţă”49. 
Când, în 1875, s-a declanşat Criza Orientală, prin răscoalele creştine din Bosnia şi 
Herţegovina împotriva autorităţilor otomane, liberalii au simpatizat cu cauza sud-dunărenilor. 
Din contră, Nicolae Ionescu l-a atacat pe Brătianu tocmai pentru această tendinţă, militând 
pentru păstrarea independenţa în problema orientală50. Nicolae Ionescu a avut păreri diferite 
faţă de majoritatea liberalilor în chestiunile de politică externă. Când, în 1877, Ion Ghica a 
publicat broşura „O cugetare politică”, susţinând că o Românie independentă ar fi vulnerabilă 
în faţa expansionismului puterilor vecine, Nicolae Ionescu a dezvoltat idei asemănătoare. În 
calitate de Ministru de externe în cabinetul I.C. Brătianu, Nicolae Ionescu a cerut diplomaţilor 
români în capitalele Europei, la 22 octombrie/ 3 noiembrie şi 5/17 noiembrie 1876, să sondeze 
guvernele europene în vederea obţinerii unor garanţii de neutralitate în condiţiile unui conflict 
armat ruso-turc. El a cerut marilor puteri să acorde garanţii României dacă aceasta rămâne 
neutră în conflictul din Balcani. La sfârşitul lui martie 1877, în contextul negocierii unui tratat 
cu Rusia, Nicolae Ionescu a demisionat din postul de la Ministerul de Externe, apoi s-a 
abţinut chiar în şedinţa Parlamentului din 29 aprilie/11 mai 1877 privind atitudinea faţă de 
Poarta otomană.  

Independenţa fracţiunii liberale de la Iaşi nu a împiedicat-o să negocieze cu liberalii 
lui Ion C. Brătianu o alianţă de guvernare. Încă din noiembrie 1866 fracţioniştii lui Ionescu s-
au raliat grupurilor radicale din jurul lui I.C. Brătianu şi C.A. Rosetti plasându-se în opoziţie 
faţă de Cabinetul lui I. Ghica sau de liberalii moderaţi51. Liderii radicalilor munteni au 
încercat să pătrundă în Moldova unde liberalii erau mai moderaţi. Astfel, în alegerile de la 
1868 radicalii munteni s-au aliat cu fracţioniştii lui Nicolae Ionescu. La 1867, Ion C. Brătianu 

                                                 
44 Dumitru Vitcu, Dumitru Ivănescu, Cătălin Turliuc, Modernizare şi construcţie naţională în România. Rolul 
factorului alogen, 1832-1918, Junimea, Iaşi, 2002, p. 292. 
45 Ibidem, p. 191, vezi şi pagina 258. 
46 Ibidem, p. 243. 
47 Apostol Stan, Grupări…, p. 346. 
48 Ibidem, p. 349. 
49 Ibidem, p. 394. 
50 Apostol Stan, Mircea Iosa, Liberalismul…, p. 163. 
51 Ibidem, p.101. 
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şi Alexandru Holban au perfectat o colaborare politică. Concesiile pe care Brătianu le-a făcut 
fracţioniştilor erau în direcţia limitării rolului evreilor în politica economică a României52. 
Fracţioniştii au colaborat sporadic şi cu Ion Ghica, dar presiunile prinţului Carol, care nu 
putea agrea republicanismul fracţiunii, au stânjenit colaborarea dintre aceştia53. Deşi au 
împărţit puterea la 1868, fracţioniştii s-au desprins de aripa lui Brătianu. Speriaţi că liberalii 
munteni acaparaseră o poziţie puternică în Moldova, fracţioniştii iniţiaseră un proiect 
legislativ cu caracter antisemit prin care împiedicau pe evrei să pună mâna pe pârghiile 
economice din mediul rural. După un scurt conflict cu tabăra lui Brătianu, fracţiunea liberală a 
lui Nicolae Ionescu a rupt colaborarea cu aceştia în martie 1868. Atât Brătianu cât şi 
principele Carol au fost întâmpinaţi cu ostilitate în perioada următoare în vizitele lor din 
Moldova de către simpatizanţii fracţioniştilor54. Fracţionistul Nicolae Ionescu, intrat în 
Cabinetul Golescu, nu a urmat politica acestuia, a dat un vot de blam executivului, alături de 
Grigore Balş, la 31mai/12 iunie 1868, în problema reformei armate, însă majoritatea Adunării 
Deputaţilor a susţinut guvernul. Colaborarea fracţioniştilor lui Nicolae Ionescu cu diversele 
grupări liberale nu a fost una foarte simplă. Nu de puţine ori a existat o reţinere între 
fracţionişti şi liberali munteni şi chiar moldoveni. Însă poziţia pe care o aveau în Parlament au 
obligat celelalte grupări liberale să ţină cont de aceştia. În februarie 1868, Alexandru 
Gheorghiu a interpelat guvernul pe problema legii de organizare a Curţii de Casaţie. „Nu-ţi 
voi comunica – scria acestuia lui Petru Poni – cât a agitat opinia publică interpelarea făcută de 
mine asupra Curţii de Casaţie. Ziarele au tratat această chestiune şi atât cele liberale (roşii) cât 
şi cele reacţionare (albe) m-au blamat fiecare din punctul lui de vedere. Eu am zis că un 
deputat independent are datoria de a cerceta toate abusurile şi de a lovi fără consideraţiune 
ceea ce este cutare sau cutare partid la putere.” Susţinut şi de Nicolae Ionescu în această 
chestiune, Al. Gheorghiu vorbea de un adevărat conflict între cele două Camere pe tema 
acestei interpelări55. De aici rezultă că impactul pe care l-au avut fracţioniştii liberali ai lui 
Nicolae Ionescu în viaţa politică internă a ţării din acea perioadă nu a rămas fără ecou. În luna 
mai a anului 1868 o altă interpelare a lui Nicolae Ionescu la Senat pe tema chestiunii evreieşti 
a avut din nou ecou. „Talentul ce a dezvoltat în această chestiune a pusu în mirare toată 
lumea”, declara Gheorghiu56.   

 Şi la 1870 s-a reuşit formarea unei alianţe liberale, între cei din grupul lui Ion Ghica, 
moderaţii lui Kogălniceanu, dar şi fracţioniştii lui Nicolae Ionescu57. Şi în legislativul din 
1870 grupările liberale au dominat Adunarea Deputaţilor. Printre acestea se aflau şi 25 de 
fracţionişti ai lui N. Ionescu. Dar acest lucru nu a ajutat Partidul Liberal, Nicolae Ionescu 
reprezentând aşa numita majoritate „perfect indecisă” din moment ce a intrat cel mai des în 
conflict cu liberalul I.C. Brătianu. După 1871 cele patru dizidenţe liberale s-au apropiat şi au 
devenit mai cooperante. În 1875 când a apărut un nou program al Partidului Liberal publicat 
în „Alegătorul liber”, fracţioniştii lui N. Ionescu s-au afiliat grupului central liberal. La 18/30 
martie 1871 a fost lansat o „Adresă pentru alegători” semnată de Kogălniceanu, Brătianu, 
Ghica şi Ionescu în care se vorbea despre „membrii partidului liberal întrunit” şi chiar dacă 
mai existau diferenduri între Brătianu şi Ghica, fuziunea liberalilor într-un mare partid se 

                                                 
52 Apostol Stan, Grupări…, p. 191. 
53 Ibidem, p. 205. 
54 Apostol Stan, Mircea Iosa, Liberalismul…, pp. 115-116. 
55 D.J.A.N. Iaşi, Fond Petru Poni, vol.I, dosar 469. 
56 Ibidem, dosar 4. 
57 Apostol Stan, Grupări…, p. 206. 
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întrevedea ca o posibilitate reală58. În 1873 fracţioniştii s-au interesat din nou de o colaborare 
cu liberalii lui Brătianu în problema creării Creditului Funciar Rural pentru a contracara 
proiectul conservator. Procesul apropierii grupărilor liberale – I.C. Brătianu, M. 
Kogălniceanu, Ion Ghica, Nicolae Ionescu – a continuat în anul următor. În septembrie 1874, 
gazeta „Reforma” susţinea că procesul acesta era într-un stadiu avansat, depăşindu-se 
principalele divergenţe dintre aceştia şi demarând procesul de închegare a organizaţiilor 
regionale şi locale59. În 1875, fracţiunea a dispărut în sânul Partidului Liberal, inclusiv 
organizaţiile din mediul rural ale noului partid fiind închegate60. La 1876 liberalii reuniţi şi-au 
asigurat victoria în alegeri, 18 fracţionişti intrând în Cameră şi asigurând majoritatea liberală. 
Nicolae Ionescu obţinea cu acest prilej portofoliul externelor. Şi în calitate de Ministru de 
Externe, Nicolae Ionescu a susţinut o politică de neutralitate faţă de conflictul din Balcani şi 
faţă de interesele marilor puteri61.   

Unul din principalii adversari ai fracţiunii era Titu Maiorescu şi gruparea junimiştilor 
care spuneau despre ideile fracţioniştilor că erau „materie de ridicol”. Comparaţi cu iacobinii, 
fracţioniştii era percepuţi ca periculoşi de către Maiorescu pentru că „viţiază în mod radical 
spiritul tinerimii”, iar acesta a cerul chiar excluderea lor din învăţământ sau măcar suprimarea 
disciplinelor pe care le predau aceştia62.  

Deşi gruparea lui Nicoale Ionescu s-a dizolvat în Partidul Liberal, Nicolae Ionescu nu 
şi-a schimbat concepţiile politice niciodată. O demonstrează o scrisoare a sa adresată fiului 
său Eugen, candidat la alegerile pentru Adunarea Deputaţilor în colegiul III de Roman şi în 
care îi dădea o serie de sfaturi politice. „Fleva a zis către cineva că el la Roman îmi va da tot 
ajutorul moral, scria N. Ionescu. Dar eu nu cer nimănui ajutor. Eu voi fi mandatar al 
concetăţenilor miei romaşcani, liber şi independent, precum am fost întotdeauna, iar nu şerbul 
partidului, nici căpătuitul nimănui, precum n-am fost în viaţa mea”63.  

Partidul Naţional Liberal a apărut în România în urma unei evoluţii lente şi sinuoase. 
Deşi originile liberalismului sunt anterioare anului 1848, un partid liberal nu avea să apară 
decât mult mai târziu. Dificultăţile Unirii de la 1859, viteza cu care Alexandru Ioan Cuza şi-a 
introdus reformele structurale, opoziţia taberei conservatoare au făcut grupările liberale să se 
tatoneze mult timp, în vederea încheierii unei alianţe politice. După 1866 aceste eforturi, 
concretizate prin renunţarea la unele puncte radicale din programele fiecărei grupări, au avut 
rezultate prin crearea unor cabinete liberale relativ puternice. Dar abia după ce democraţia 
românească, statuată de textul constituţional de la 1866 şi-a dovedit eficienţa s-a putut 
coagula un partid liberal puternic care a înglobat diversele fracţiuni şi disidenţe.  

Originile liberalismului românesc se află în documentele programatice ale revoluţiei 
de la 1848 şi în gândirea politică anterioară, favorizată de răspândirea ideilor liberale ale 
revoluţiei franceze. Deceniile următoare au cristalizat ideile politice liberale, fără ca, 
contextul politic să permită şi formarea unui partid liberal în Principate. Unirea de la 1859 şi 
domnia lui Alexandru Ioan Cuza au reprezentat paşi importanţi în democratizarea societăţii 
româneşti şi formarea primelor instituţii de stat, între care Parlamentul, care era o condiţie a 
democraţiei. Astfel, s-au putut forma două grupări politice, conştiente de forţa lor, aflate însă 
încă în căutarea unei structuri organizatorice. Fiecare dintre cele două grupări, conservatoare, 
respectiv liberală, erau însă divizate în aripi şi personalităţi, cu puncte de vedere diferite. 
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Domnia personală a lui Alexandru I. Cuza, abdicarea sa forţată şi venirea prinţului Carol de 
Hohenzzolern-Sigmaringen pe tronul României a defavorizat omogenizarea taberelor liberale. 
Problemele grave de stat au fost puse înaintea concepţiilor politice, fiind chiar posibilă o 
alianţă a conservatorilor cu liberalii.  

Liberalismul românesc în epoca amintită era divizat în trei curente. Unul, reprezentat 
de partizanii lui Ion C. Brătianu, „roşii” cum erau numiţi, era radicali, partizani ai politicii 
„prin noi înşine” adepţi ai liberalizării ţării, prin propriile forţe, cu un caracter naţionalist. Un 
alt curent, promovat în Moldova de Kogălniceanu, era promotorul moderantismului, deschis 
spre dialog chiar şi cu adversarii politici. Al treilea curent, născut tot în Moldova, era tot unul 
radical, dar de pe alte poziţii decât radicalii munteni. Între diversele aripi liberale dintre anii 
1864 şi 1875 s-a aflat şi Fracţiunea liberă şi independentă condusă de profesorul Nicolae 
Ionescu. Fracţiunea liberală şi independentă a lui N. Ionescu a reprezentat aripa stângă, 
radicală a moldovenilor, având în vedere că în Moldova radicalii erau puţini. Dar această 
grupare politică a rezistat în principal datorită activului său lider, profesorul N. Ionescu care a 
fost locomotiva politică şi electorală a fracţiunii. Inspirat de ideile politice ale profesorului 
ardelean Simion Bărnuţiu, Nicolae Ionescu, profesor universitar ieşean, deputat şi ministru, a 
fost un bun orator, un om politic integru, cu propriile sale păreri despre dezvoltarea ţării. El a 
colaborat în deseori cu liberalii de la Bucureşti, intrând chiar şi în guvern, dar şi-a apărat 
multă vreme punctul de vedere, găsindu-se şi pe poziţii adverse cu aceştia. Alături de 
personalităţi mai puţin cunoscute, precum: Andrei Vizanti, fraţii Ştefan şi Alexandru Şendrea, 
Petre Suciu, G. Mârzescu, A. I . Gheorghiu, Nicoale Ionescu a condus o vreme una din cele 
mai zgomotoase fracţiuni liberale. Folosindu-se de gazeta „Tribuna română”, de un sistem de 
cluburi, în judeţele Moldovei, dar şi de catedra universitară, fracţioniştii şi-au putut promova 
ideile politice.  

Din programul politic al fracţiunii libere şi independente de la Iaşi reies ideile lui 
Simion Bărnuţiu: naţionalismul, republicanismul, autonomismul local, ţărănismul, dar şi 
antisemitismul. Republicanismul lor i-a pus în conflict cu prinţul Carol. Naţionalismul lor era 
tot anticarlist, pentru că fracţioniştii ieşeni militau pentru un principe român la conducerea 
ţării. Mai mult, erau adversarii capitalului străin dar şi a străinilor aflaţi în diverse funcţii în 
societatea românească. Între aceştia, cei mai periculoşi erau, în opinia fracţioniştilor, evreii. 
Adversar veritabil al evreilor, mergând până la antisemitism declarat, Nicolae Ionescu credea 
că evreii, substituiţii românilor, împiedicau formarea unei clase de mijloc înstărite, autohtone. 
De aceea, în toate rândurile când a avut ocazia, a luptat pentru restrângerea drepturilor 
evreilor şi pentru împiedicarea oricăror privilegii comerciale ar fi putut obţine evreii. Acest 
lucru l-a dovedit şi prin împiedicarea firmelor evreieşti de a participa la diferite licitaţii. A 
avut numeroase interpelări la tribuna Parlamentului în chestiunea evreiască şi a susţinut cu 
tărie articolul constituţional care refuza evreilor dreptul la cetăţenia română.  

Şi în problema agrară, fracţioniştii lui Nicolae Ionescu au avut propriul punct de 
vedere. Ei au propus o largă reformă agrară, o îmbunătăţire a situaţiei economice a ţăranilor, 
prin diverse măsuri, cum a fost propunerea legislativă privind tinerii căsătoriţi, întrând în 
conflict cu tabăra conservatoare. O altă problemă spinoasă a societăţii româneşti „între unire 
şi independenţă” a fost cea electorală. Fracţioniştii au militat pentru îmbunătăţirea legislaţiei 
electorale prin acordarea de drepturi electorale unui număr mai mare de cetăţeni ai României, 
intrând în conflict cu liberalii din jurul lui Brătianu. În economie a fost adept al liberalismului, 
al liberului schimb, adversar al protecţionismului promovat chiar de liberali.  

În problemele de politică externă a fost adeptul ideilor aceluiaşi Simion Bărnuţiu. A 
susţinut pe românii de peste munţi, dar a fost un adept al prudenţei în ceea ce priveşte 
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obţinerea independenţei. Poziţia sa în etapa de la 1875-1876 a chestiunii orientale, l-a făcut 
să-şi piardă chiar scaunul de ministru de externe pe care l-a ocupat până atunci.  

Fracţiunea liberă şi independentă de la Iaşi avea să dispară odată cu formarea 
Partidului Naţional Liberal, când gruparea lui Nicolae Ionescu şi-a pierdut independenţa. Ceea 
ce nu a însemnat că vocea profesorului ieşean a încetat să se  mai facă auzită. În realitate, 
fracţiunea a avut un rol relativ puţin însemnat în istoria liberalismului românesc. Ea a fost 
zgomotoasă atât timp cât liderul ei a fost vehement. Fiind o adevărată locomotivă a fracţiunii, 
Nicolae Ionescu a acoperit celelalte personalităţi din gruparea sa. El a reprezentat întreaga 
istorie a fracţiunii, a fost mentorul şi promotorul ei. Odată cu decizia sa de a fuziona cu 
liberalii fracţiunea şi-a încetat existenţa. 

 
 
 
 
 
 

Summary 
 
 
The free and independent faction represented the left , radical grouping of the 

Moldavians, taking into consideration the fact that there had been only a few radicals in 
Moldavia. But this political grouping had mainly resisted due to its active leader, N. Ionescu 
who was the political and electoral engine of the faction. Inspired from the political ideas of 
the Transylvanian professor Simion Bărnuţiu, Nicolae Ionescu, Jassy university professor, 
deputy and minister was a good speaker, an incorruptible politician, having his own 
convictions in which regards the development of the country.  

He had often cooperated with the Liberals from Bucharest, even becoming a member 
of the government. Nevertheless, he had supported his point of view for a long time, 
sometimes becoming their opponent. Together with some less famous personalities as Andrei 
Vizanti, Ştefan and Alexandru Şendrea brothers, Petre Suciu, G. Mârzescu, A.I. Gheorghiu, 
Nicolae Ionescu had led for a period one of the ’’noisiest” Liberal faction. Using ”The 
Romanian Tribune”, a system of clubs from the Moldavian districts, as well as his position of 
university professor , the factionists could promote their political ideas. 
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„LABORATORES” – ȚĂRANUL EUROPEI OCCIDENTALE 
 
 

„Sub dări şi corvezi, de foame şi de  
epuizare se sfârşeau săracii oameni ai ...” 

(Berthe au Grand Pied) 
 
 

Anului 1000, reprezentat de o lume sălbatică, o natură aproape intactă, cu foarte puţini 
oameni, înzestraţi cu unelte derizorii, ruinaţi de intemperii şi chinuiţi de foamete şi boală1, 
pare să fie realitatea prezentată în textele vremii; şi aceasta nu ar fi nimic dacă turmele de 
sclavi, ţăranii tragic de săraci, nu ar fi fost supuşi doar unei mâini de nobili desprinşi eventual 
din acelaşi arbore genealogic. Această clasă a servitorilor nu dobândeşte nimic decât cu preţul 
trudei sale; ei sunt cei care furnizează întregii lumi bani, haine şi mâncare, şi nici un om liber 
nu ar putea trăi fără aceşti servitori. 

Influenţa condiţiilor naturale avea un impact major asupra agriculturii. Europa Evului 
Mediu avea trei zone agricole: zonele de coastă unde predomina exploatarea păşunilor şi 
creşterea intensivă a vitelor, spaţiul continental care reprezenta principala zonă cerealieră şi 
regiunile montane cu păduri şi păşuni2. Condiţiile de mediu au favorizat colonizarea mai 
accelerată a unor zone unde se observă şi o creştere demografică. Dar pe măsură ce 
suprafeţele agricole se vor extinde tot mai mult, pădurile au devenit mai preţioase şi au 
început să fie cruţate. Reducerea suprafeţelor cultivate cu cereale a fost compensată, în unele 
regiuni, cu introducerea unor noi culturi3.   

Ţăranii din perioada carolingiană nu erau vânători şi culegători, dar se asemănau cu 
aceştia, prin faptul că depindeau în mod vital de capacitatea de a-şi asigura supravieţuirea pe 
baza varietăţii resurselor naturale; s-a ajuns astfel la o diferenţiere socială, potentes, cei 
puternici, şi pauperes, cei săraci. 

Populaţia agrară trăia în special în sate fără fortificaţii, lipsite de apărare, sau în 
apropierea pădurilor ori a castelelor ce puteau să le ofere protecţie. În cadrul acestora, familia 
ţărănească era formată din nuclee simple, părinţii, doi-trei copii, bunicii, în timp ce familiile 
extinse, cu mai multe rude, par să fie mai rare4. Familia depindea foarte mult de suprafaţa 
cultivată şi de cantităţile de recolte obţinute.  

Domeniile feudale mai mari erau înzestrate, pe lângă gospodăriile ţărăneşti în care se 
cultivau grâne sau se creşteau animale, şi cu ateliere meşteşugăreşti, în care muncitori iobagi, 
dependenţi de stăpânul lor, produceau obiecte de manufactură pentru necesităţile seniorului.  

Între secolele IX-XI, feudalismul s-a extins tot mai mult şi s-a consolidat progresiv, 
prin aceasta ţăranii până atunci liberi au devenit tot mai dependenţi de feudalii mireni şi 
clerici5. 

Anul 1033 descris de Raoul Glaber6 nu era nici pe departe cel care oferea ţăranilor 
toate condiţiile de trai: „foametea era peste tot datorită faptului că omul nu găsea condiţii 

                                                 
1 Georges Duby, Anul 1000, Editura Polirom, Iaşi, 1996, p. 25. 
2 Werner Rösener, Ţăranii în istoria Europei, Editura Polirom, Iaşi, 2003, p. 59.   
3 Radu Manolescu, (coordonator), Istoria medie universală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980,  
p. 128. 
4 Jacques Le Goff, Omul Medieval, Editura Polirom, Iaşi, 1999, p. 110. 
5 Werner Rösener, op.cit., p. 52. 



„Laboratores” – țăranul Europei Occidentale 

47 
 

atmosferice prielnice pentru semănat, iar din pricina ploilor nu putea recolta. Din această 
pricină cei mari ca şi cei din clasele de mijloc se topeau odată cu cei săraci. Şi după ce 
mâncară toate animalele sălbatice, şi toate păsările văzduhului, oamenii se apucară să adune 
hoituri. Foamea turbată îi împinsese pe oameni să mănânce carne de om, trupurile celor 
morţi, smulse din pământ, erau şi ele vrednice să mai potoplească foamea”.  Şi lumea 
considera această suferinţă ca pe o pedeapsă a divinităţii pentru păcatele lor.  

În timpul lui Carol cel Mare apar unele modificări; printre acestea se numărau 
cultivarea preponderentă a cerealelor şi trecerea la o formă intensivă de agricultură. În unele 
regiuni s-a trecut la asolamentul de trei ani şi însămânţarea de toamnă; tot acum apare hufa7, 
zestrea normală a unei familii cu pământ arabil şi păşuni. Ţăranii care depindeau de curtea 
seniorială îşi aveau propriile gospodării, acestea aveau de regulă 10 ha. Important era faptul 
că hufa oferea suficient pământ şi îl înzestra cu o oarecare libertate pe ţăranul medieval, şi în 
acelaşi timp participa la războaie sau trebuia să înzestreze cel puţin un războinic.  

În privinţa îmbunătăţirii tehnicii agricole trebuie amintit plugul cu brăzdar8. Acesta ara 
mai adânc pământul, îl afâna mai bine şi putea lucra pământuri mai dure. Lemnul va lăsa locul 
fierului, părţi importante din plug, sape, sau alte unelte fiind confecţionate din acest material, 
iar calul va înlocui prin secolul al XII-lea măgarul, catârul sau boul, fiind înjugat în pereche 
sau în mai multe perechi pentru solurile mai dificile9. Tracţiunea mai bună, noile mecanisme 
de înhămare ofereau producţii tot mai mari. Concomitent, apariţia unor care noi, mai mari, cu 
patru roţi în locul celor cu două, permiteau transportarea unor poveri mai mari. Deloc de 
neglijat au fost morile de apă; numărul acestora creşte şi se observă o mutare de pe domeniul 
seniorului pe teritoriul satelor libere. 

Rotaţia culturilor de grâu se realiza prin asolamentul bienal care se păstrează mai mult 
în zonele mai nordice, sau prin asolamentul trienal practicat în sudul şi vestul Europei10. 
Tocmai lăsarea solului să se odihnească permitea refacerea acestuia şi obţinerea unor 
producţii mai mari, dar şi cu ajutorul celor trei sau patru arături pentru o singură recoltă. Aşa 
dispare foametea în principalele ţări ale Europei. Cu toate acestea perioada medievală oferea o 
producţie cerealieră de 3-4 ori cantitatea cultivată, în perioada 1200-1500, şi de 6-7 ori 
cantitatea semănată după această perioadă11. Întrucât satele trăiau din producţia proprie, iar 
recoltele erau uneori mai mari, existau situaţii când producţia era vândută în oraşele apropiate, 
iar mai târziu spre sfârşitul Evului Mediu, atunci când comerţul i-a amploare cerealele sunt 
vândute la distanţe tot mai mari. 

Domeniile aparţineau suveranilor, aristocraţiei laice şi bisericii, acestă structură a 
proprietăţii funciare era foarte mobilă datorită monarhilor care ofereau domeniile pentru a 
răsplăti unele servicii, a nobililor care se îmbogăţeau sau sărăceau, dar şi a bisericii care tinde 
să-şi mărească domeniile tot mai mult; domeniile feudale suferă transformări şi în privinţa 
stăpânirii, seniori sau vasali. Satele născute prin gruparea caselor şi a terenurilor agricole 
aveau ca punct de reper uneori castelul seniorului, dar acesta putea fi departe uneori datorită 
faptului că seniorii puteau avea mai multe domenii, aşa că elementele principale erau date de 
biserică şi cimitir.  

Organizarea şi gospodărirea domeniilor regale în perioada sec.VIII-IX12 este 
prezentată astfel:  
                                                                                                                                                         
6 Georges Duby, op.cit., pp. 114-118. 
7 Werner Rösener, op.cit., p. 29.  
8 Ibidem, p. 65. 
9 Jacques Le Goff, op.cit., p. 112. 
10 Pentru diferitele denumiri ale asolamentelor vezi lucrarea amintită anterior, p. 124. 
11 Fernand Braudel, Structurile cotidianului: posibilul şi imposibilul, Editura Meridiane, Bucureşti, 1984, vol. I, 

p. 135. 
12 Francisc Pall, Crestomaţie de Istorie Universală Medie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, pp. 
82-91. 
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„Vrem ca domeniile noastre, pe care le-am orânduit spre a sluji în folosul nostru, să 
servească în întregime trebuinţelor noastre şi nu altor oameni.  

Ca oamenii care ţin de noi să fie bine apăraţi şi să nu fie sărăciţi de nimeni. 
Ca juzii să nu cuteze a pune pe oamenii care ţin de noi în slujba lor, să nu-i silească 

să facă corvezi, să taie lemne sau <să facă> alte munci <în folosul> lor şi să nu ia de la ei 
vreun dar, nici cal, nici bou, nici vacă, nici porc, nici berbec, nici purcel, nici miel, nici vreun 
alt lucru, ci numai băuturi, legume, fructe, pui şi ouă.  

Ca fiecare jude să aibă întotdeauna, pe domeniile noastre, pentru demnitatea 
<noastră> păsări deosebite: păuni, fazani, raţe, porumbei, potârnichi, turturele. 

Ca fiecare jude să aibă în slujba sa meşteşugari buni şi anume făurari, şi aurari sau 
argintari, cizmari, strungari, dulgheri, scutari, pescari, păsărari adică şoimari, săpunari, 
siceratori adică cei care ştiu să facă bere sau cidru de mere ori de pere sau orice alt lichid 
potrivit pentru băutură; brutari care să facă pâinişoare pentru nevoile noastre, împletitori de 
plase care să ştie să împletească plase atât pentru vânat cât şi pentru pescuit sau pentru prins 
păsări. De asemenea, <să aibă> şi alte slugi, a căror înşirare ar fi prea lungă.”  

Gospodăria ţărănească era diferită în funcţie de tipul ţăranului: cel dependent care nu 
era proprietar, ci numai posesor al pământului, cu aşezări destul de sărăcăcioase, şi cel liber 
proprietar, ce deţinea case mai înstărite, care putea dispune cum vrea de suprafaţa sa agricolă.  

Cerealele constituiau baza alimentaţiei, fiind cultivat grâul, secara, orzul, ovăzul, 
meiul; dintre acestea grâul având cea mai largă răspândire. Se cultiva şi viţă de vie, 
zarzavaturi, pomi fructiferi. Grâul era cultivat pe zone întinse ale Europei, dar meiul ocupa un 
loc şi mai întins datorită faptului că putea fi stocat mai mulţi ani (în Veneţia secolului al XVI-
lea, chiar douăzeci de ani)13. Orzul era hrana cailor şi era cultivat în special în sudul 
continentului, iar secara în regiunile nordice. Încă de timpuriu apare şi cultura orezului 
introdusă de arabi în Spania; orezul de Majorca şi cel de Valencia se vindea şi în Ţările de 
Jos, iar în secolul al XV-lea se cultiva şi în Italia14. Recoltarea cerealelor se făcea cu secera, 
iar după ce spicuitorii culegeau ce a mai rămas, miriştile erau adesea arse.  

Porumbul, chiar dacă este adus în Europa de Columb în 1493, începe să fie cultivat 
abia după 1520 în regiuni din Franţa15, la început ca furaj pentru animale, iar apoi pentru 
alimentaţia zilnică.  

Viţa de vie era foarte răspândită, ajungând şi în Anglia de unde în secolele XIII-XIV 
doar clima o va elimina16, oferind locuitorilor şi cultivatorilor posibilitatea de a face comerţ 
datorită consumului tot mai mare de vin. Un rol important îl avea şi măslinul şi castanul. 

Se creşteau vite, cai, porci, oi, capre, păsări, albine dar acolo unde condiţiile o 
permiteau erau şi zone piscicole17. Agricultura a cunoscut o evoluţie într-un ritm alert şi în 
privinţa utilajelor, de la cele de lemn la cele de fier, din necesitatea unei producţii tot mai 
mari. Domeniile aveau mori, teascuri pentru struguri şi măsline, cuptoare pentru pâine sau 
instalaţii pentru prepararea berii, dar acestea puteau fi folosite în schimbul unor taxe către 
seniori; în acelaşi timp pe domenii se aflau diferite ateliere meşteşugăreşti: fierari, aurari sau 
argintari, cizmari, dulgheri, brutari, croitori, etc.  

Nu trebuie să lăsăm deoparte nici viaţa lucrătorilor din pădure, sau a minerilor care se 
înmulţesc spre secolul al XII-lea, iar principalele lor munci constau în tăierea lemnului şi 
producerea cărbunelui.  

                                                 
13 Fernand Braudel, op.cit., p. 118. 
14 Ibidem, p. 120. 
15 Ibidem, p. 186. 
16 Jacques Le Goff, op.cit., p. 113. 
17 Radu Manolescu, Societatea feudală în Europa apuseană, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, p. 79. 
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Dar în privinţa hranei ţăranului nu trebuie să ne gândim că aceasta era foarte 
sărăcăcioasă; secolul al XV-lea oferea cantităţi mari de carne, ajungându-se ca în Sicilia 
carnea de mistreţ să preţuiască mai puţin decât cea de măcelărie18, iar o listă a vânatului ce se 
găsea în pieţele din Orléans cuprindea: mistreţi, cerbi, căprioare, iepuri, bâtlani, potârnichi, 
sitari etc. De aceea nu putem spune că ţăranii erau chiar muritori de foame, e suficient să luăm 
modelul Alsaciei pe la 1429 unde ţăranul ce lucra la clacă primea acasă „două bucăţi de carne 
de vacă, două bucăţi de carne friptă, o măsură de vin şi pâine”19 dacă nu lua masa la conac 
împreună cu ceilalţi muncitori.  

Băuturile erau reprezentate de bere, vin pentru cei mai înstăriţi şi cidru pentru cei mai 
umili. Se putea vorbi de o Europă a celor trei băuturi20, franciscanii vorbeau chiar de 
împărţirea mănăstirilor pe vin şi pe bere. Dar să nu ne gândim că ţăranul medieval ducea o 
viaţă atât de îmbelşugată; un exemplu din secolul al XV-lea este cel al ţăranului „ care din 
pricina secetei şi a lipsurilor de tot felul, ani de-a rândul dorm în paie goi şi fără de 
acoperământ, muritori de foame”21. În acelaşi context se aminteşte faptul că provincia Anjou 
era atât de săracă încât se murea de foame pentru că oamenii se hrăneau numai cu rădăcini de 
ierburi şi cu varză sau cumpărau cea mai proastă tărâţă pe care o măcinau cu ovăz. 

Femeile se ocupau cu torsul, ţesutul sau diferite treburi gospodăreşti, la care se 
adăugau uneori diverse activităţi la curtea seniorului. Sarcina copiilor era de a duce vitele la 
păscut, sau uneori erau trimişi în casa seniorului.  

Paralel cu aservirea ţărănimii libere are loc şi înglobarea sclavilor, pe care până prin 
secolul al X-lea îi mai regăsim în Europa, sau a colonilor, acele populaţii aşezate cu un scop 
precis în diferite teritorii, în categoria ţăranilor dependenţi22; colonii se găseau între starea de 
sclavie şi cea de libertate, dar spre deosebire de alte categorii, aceştia puteau apela la o 
instanţă de judecată şi puteau părăsi lotul de pământ primit de la senior23. 

Apar frecvent în secolul al VIII-lea şi denumirile de dominu, senior, vassalus,  care 
vor da trăsătura acestui sistem, suzeranitate-vasalitate concretizat printr-un omagiu 
(homagium) şi a acordării unui beneficiu (beneficium) ce consta într-o danie funciară24.  

Dar originea diferită a acestei categorii nu influenţează obligaţiile ţăranilor care tind să 
devină uniforme în vestul Europei. De obicei renta în muncă era de 3-4 zile pe săptămână sau 
100-150 zile pe an. În Portugalia şerbii, fermierii arendaşi, ţăranii mici proprietari de pământ, 
şi chiar, în unele cazuri, cavalerii-răzeşi (cavaleiros-vilaos)25 îndeplineau aceste zile de 
muncă.  
Renta în produse şi cea în bani erau nesemnificative la început, dar vor ajunge după anul 1000 
să împovăreze aspru pe ţăran. 

Unitatea de măsură pentru timpul de muncă, în Occidentul medieval, este ziua „de la 
răsăritul până la asfinţitul soarelui...în contradicţie cu munca de noapte, un fel de erezie 
urbană, sancţionată în general cu interdicţii şi amenzi”26. Dar munca nu se limita tot timpul 
doar la cele şase zile lucrătoare, respectarea repausului duminical avea să fie încălcată de 
Carol cel Mare care cerea Bisericii să accepte unele excepţii pentru că ţăranii nu puteau lăsa 

                                                 
18 Fernand Braudel, op.cit., p. 217. 
19 Ibidem, p. 218. 
20 Jacques Le Goff, Evul Mediu şi naşterea Europei, Editura Polirom, Iaşi, 2005, p. 67. 
21 Jean Delumeau, Frica în Occident (secolele XIV-XVIII). O cetate asediată, Editura Meridiane, Bucureşti,    
1986, vol. I, p. 276. 
22 Radu Manolescu, Istoria medie universală, p. 37. 
23 Ovidiu Drîmba, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol.5, Editura Saeculum, Bucureşti, 2007, p. 132. 
24 Radu Manolescu, op.cit, p. 38. 
25 Marques De Oliveira, Viaţa cotidiană în Portugalia medievală, p. 43, în Magazin istoric, Anul XVIII– nr.2  
(203), februarie 1984. 
26 Jacques Le Goff, Pentru un alt Ev Mediu, vol.I, Editura Meridiane, Bucureşti, 1986, p. 118. 
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să treacă vremea frumoasă pentru muncile câmpului şi mai ales pentru strânsul recoltelor27. 
Biserica explica starea iobagului, ţapul ispăşitor al societăţii, prin apartenenţa acestuia la 
păcat, şi astfel cererile suveranului erau îndeplinite. 

În Sicilia secolului al XI-lea, condiţiile de lucru erau menţionate într-un contract numit 
livellum sau libellum,28 fiind o cărticică cu două file care prevedea faptul că seniorul îi acorda 
pământul ţăranului pentru trei generaţii, iar ţăranul se obliga să-şi construiască o casă, să 
întreţină terenul arabil şi să-i cedeze seniorului o parte din recoltă, însoţită uneori de o taxă în 
bani. 

Ţăranii dependenţi sunt amintiţi în diferite teritorii cu diferite denumiri: în Galia după 
anul 800 şerbii (servi), liţii (lidi)şi colonii (coloni); şerbii puteau chiar să fie vânduţi, iar dacă 
părăseau pământurile seniorului erau vânaţi asemeni animalelor29. În Italia, în 822, sunt 
amintiţi sclavii înzestraţi cu gospodării şi colonii liberi sau şerbi sau aldioni, în Germania lui 
Otto I pe la anul 965 sunt amintiţi şerbi sau liţi sau coloni sau cei ce sunt numiţi fiscales, sau 
cei ce plătesc censul, iar în Britania se consemnează termenii geneatas, cotsetlas, geburas, 
sclavi30. Nici în Portugalia situaţia nu era diferită; în secolul al XII-lea existau puţini 
poporani, villeins, persoane care nu aparţineau nici nobilimii, dar nici clerului, dar care 
deţineau în deplină proprietate pământul pe care îl cultivau31.  

La mijlocul secolului al XI-lea  treptat apare o stratificare tot mai clară a ţăranilor. 
Ţărănimea dependentă era formată din ţăranii şerbi, lipsiţi de libertate personală, şi ţăranii 
„liberi în dependenţă”, liberi ca persoană, dar dependenţi de terenul primit de la seniori. La 
aceştia se adăugau ţăranii liberi. Dependenţa făcea referire şi la mutarea pe o altă moşie, fiind 
prezentă legarea de glie, la incapacitatea sa juridică, pentru că era reprezentat de stăpân. La 
moartea şerbului, bunurile rămase erau confiscate, manus mortua, dar puteau fi răscumpărate 
de urmaşi în schimbul unor taxe32. Succesiunea, conform acestori autori, se făcea astfel: „În 
acelaşi chip s-au înţeles şi au hotărât ca oricine, chiar dacă are vecini, şi va lăsa după 
moartea sa urmaşi: fii sau fiice, cât timp trăiesc fiii, să aibă ei pământul, fiicele să primească, 
întocmai cum se cuprinde şi în Legea Salică. Iar dacă fiii ar muri pe neaşteptate, fiicele să 
primească în acelaşi fel pământurile acelea ca şi fiii, dacă aceştia ar fi trăit sau le-ar fi 
posedat. Iar dacă ei ar muri şi celălalt frate va rămâne în viaţă, fratele să primească 
pământurile, nu vecinii. Iar dacă fratele, murind pe neaşteptate, nu lasă urmaşi, atunci sora 
urmează să posede acel pământ.” 33 

Tot acum se stabileşte ca renta în produse să fie a noua (nona) sau a zecea (decima) 
parte din produsele şi animalele gospodăriei. Censul, taxa în bani, îl obliga de cele mai multe 
ori pe ţăran să recurgă la zile de muncă suplimentare sau cantităţi mai mari de produse pentru 
că masa monetară era destul de precară. La aceste taxe, se mai adăuga un lung şir de obligaţii 
impuse de senior cu diferite ocazii. Dar nimic nu-l împiedica pe serv să aibă şi o mică 
proprietate personală, un alodiu, pentru care nu trebuia să plătească dările; în acelaşi timp nu 
putea deţine două proprietăţi de la doi seniori diferiţi34. Se ajunsese ca seniorul să lase 
                                                 
27 Idem, Evul Mediu şi naşterea Europei, p. 36. 
28 Ludovico Gatto,  Secretele Evului Mediu, Societate, politică, economie şi religie într-un mileniu de istorie,  
Editura All, Bucureşti, 2005, p. 73.  
29 Will Durant, op.cit., vol. 11, p. 310. 
30 Radu Manolescu, Societatea feudală în Europa apuseană, p. 90. 
31 Marques De Oliveira, op.cit., p. 42. 
32 Radu Manolescu, Istoria medie universală, p. 131. 
33 Francisc Pall, op.cit. Autorul prezintă un document numit - Edictul regelui Hilperic, regele Neustriei (561-584) 
cu privire la moştenirea pământului „Capitularia regum Francorum”, Editura A. Boretius, MGH, Legum sectio 
II,  
tom.I, partea I, p. 8. 
34 Ovidiu Drîmba, op.cit., vol.5, p. 135. 
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moştenire pamânturile împreună cu toate bunurile, inclusiv ţăranii dependenţi, care ajunseseră 
ca şi sclavii antichităţii, termen ce se regăseşte în unele documente ale vremii.  

Aceşti ţărani aveau obligaţia de a se duce în interiorul curţii domeniale unde o dată la 
două, trei zile trebuiau să facă toate muncile atribuite de stăpân. Pe de altă parte, stăpânul, 
putea alege copiii acestora pentru a fi slujitori permanenţi ai casei; el putea lua totul din casele 
acestor oameni, de la vite în cazul decesului proprietarului, la fetele pe care le putea mărita cu 
cine poftea. În unele cazuri putem vorbi chiar de ius primae noctis sau droit du seigneur35, 
prin care stăpânul putea să profite de soţia şerbului său.  Dacă tatăl ar fi vrut să aibă el acest 
drept, era obligat să-şi răscumpere propria fiică36.  

Drepturile seniorilor se extind chiar mai mult, într-un text de la 1114 redactat la 
Valenciennes37, se preciza că orice stăpân (dominus) poate, înlăuntrul aşezării, să-şi 
biciuiască sau să-şi bată supusul (cliens) sau robul (servus) fără a se face vinovat de 
încălcarea păcii. Un alt mod de opresiune asupra ţăranului era reprezentat de sumele tot mai 
mari cerute pentru a-i reinvesti pe ţărani cu pământul strămoşesc38, la care se adăugau diferite 
taxe pentru comercializarea produselor. Chiar şi monopolul apelor, a cuptorului satului sau a 
cârciumii, reprezentau pentru ţăranul medieval noi şi noi taxe. Seniorul devenea rege pe 
domeniul său, în această privinţă beneficiind de „dreptul sângelui”39 care îi oferea puteri 
nebănuite asupra satului şi a ţăranului.  

Spre sfârşitul Evului Mediu corvezile ţărăneşti în slujba nobililor se diminuează, 
uneori până la un nivel nesemnificativ, iar curtea seniorială odată dizolvată va fi înlocuită de 
satul modern. Geneza acestuia40 trebuie căutată în transformările de ordin social încă pe la 
mijlocul Evului Mediu când încep să fie acordate drepturi ţăranilor în special în Italia nordică 
şi centrală unde apar şi primele eliberări din şerbie41 care se vor extinde apoi şi în Franţa sau 
Anglia. Un statut special îl aveau, începând cu secolul al XI-lea, satele care primeau „cărţi de 
libertate” sau „cărţi de scutiri”. Acestea au evoluat mai apoi spre târguri şi oraşe. În cadrul 
acestora trăiau şi ţăranii liberi dar lipsiţi de proprietate ce erau aşezaţi pe un domeniu feudal, 
dar nu se bucurau decât de o libertate relativă, deoarece pentru lotul de pământ pe care-l 
deţineau de la feudal trebuiau să plătească redevenţe în produse, în bani precum şi prestaţii în 
muncă.  

Cu toate acestea, documentele vremii menţionează faptul că numărul servilor nu era 
foarte mare: în Germania, 15%-18%, în Anglia 8%-9%, iar în Franţa numai 3% din populaţia 
rurală; un număr mult mai mare era reprezentat de ţăranii liberi. Anul 1315 aducea şi 
începutul unei perioade de trei ani de foamete pentru părţi mari ale Europei. Condiţiile 
nefavorabile, recoltele neobişnuit de slabe, preţul ridicat al cerealelor, toate acestea au avut ca 
finalitate creşterea nemulţumirii  ţăranilor, pentru că trebuie să menţionăm, ei erau cei mai 
afectaţi42.  Şi aceşti trei ani aveau să fie continuaţi de ciuma neagră care făcea ca populaţia 
Europei să mai numere 50 de milioane faţă de 73 de milioane anterioare acestui eveniment 
marcant al omenirii.  

În secolul al XIII-lea în Europa apuseană procesul de extindere şi consolidare a 
proprietăţii funciare era la un alt nivel, în care suprafeţele deja aveau un proprietar; rolul 
principal îl aveau suveranii, exemplul Franţei care de la un domeniu regal de 6-7000km² în 
timpul Capeţienilor, a ajuns la aproape tot teritoriul Franţei în secolul al XV-lea, sau al 

                                                 
35 Will Durant, op.cit., vol. 11, p. 312. 
36 Georges Duby, Phhilippe Ariès, Istoria vieţii private, vol. III, Editura Meridiane, Bucureşti, 1995, p. 44.  
37 Ibidem, p. 52. 
38 Jacques Le Goff, Omul Medieval, p. 118. 
39 dreptul de a condamna la moarte. 
40 Werner Rösener, op.cit., p.73. 
41 Radu Manolescu, op.cit., p. 133. 
42 Werner Rösener, op.cit., p. 80.  
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germanilor care prin Rudolf I de Habsburg identifica domeniul cu graniţele ţării43. Anglia era 
oarecum deosebită prin faptul că aproximativ 2/3 din suprafaţa domeniilor era reprezentată de 
loturi ţărăneşti.  

Dar la nivel local, în mediul rural, stăpânii feudali încep să decadă, iar curţile lor erau 
lăsate altor persoane în schimbul unor dări fixe de bani; apărea astfel sistemul de arendă care 
se va dezvolta ulterior. Contractele de arendă erau pe un timp limitat, relativ scurt, de regulă 
erau valabile pe durata unui asolament44. Desfiinţarea şerbiei a atras ţărănimea spre o nouă 
activitate, arendarea terenurilor; se va forma astfel o nouă categorie a celor care vor arenda 
mari suprafeţe de teren şi care în scurt timp va reprezenta noua nobilime, chiar dacă achitarea 
arendei în natură însemna, de regulă, jumătate din producţie, de aceea fiind numiţi în Franţa 
mètayers, iar în Italia, mezzadri45.  

Spre amurgul Evului Mediu situaţia proprietăţilor s-a schimbat radical prin adoptarea 
în 1540 a „ The Statute of Wills” (în traducere:Statutul Testamentelor), prin care orice 
stăpânitor de domeniu putea lăsa moştenire 2/3 din pământurile sale, urmând ca pentru 1/3 
seniorul să-şi exercite drepturile sale; se ajunge astfel ca micii proprietari, yeomen, să fie în 
scădere pentru ca locul lor să fie luat de freeholderi şi copyholderi. 

Proprietatea era mai fragmentată datorită împărţirii în urma moştenirilor, ţăranii, 
iobagii, eliberaţi de stăpâni, sau fugiţi de pe moşiile acestora vor contribui la avântul oraşelor. 

Dacă epoca de înflorire medievală a secolelor XII-XIII fusese una de avânt economic, 
secolele XIV-XV s-au caracterizat prin stagnare, transformări revoluţionare şi crize46. Acestea 
erau date de faptul că fărâmiţarea terenurilor era foarte mare, împărţirea între moştenitori, sau 
alte cauze, şi suprafaţa cultivată nu mai putea asigura necesarul zilnic de hrană. Apărea şi o 
nouă stratificate a ţăranilor: pe de o parte exista o pătură restrânsă de ţărani bogaţi, de partea 
cealaltă se găsea marea majoritate a populaţiei satelor care erau lucrători cu ziua, bieţi 
meşteşugari care trăiau de multe ori în condiţii mizere.  

Analiza acestor secole ne va duce inevitabil la nemulţumiri ale ţăranilor. Omul satului 
nu trebuie văzut ca un veşnic supus, ci, mai degrabă, ca unul care ştie să-şi ceară drepturile. 
Din această perspectivă trebuie să îl vedem pe ţăran nu ca pe un om paşnic, mai degrabă ca 
unul dotat cu tot felul de arme pe care ştie să le folosească47 atunci când este atacat de vecini, 
de animale sau este chemat la oaste. Dar rolul lor se observa şi când satul era atacat de bandiţi 
sau mercenari, situaţie în care se găsea în spatele căruţelor răsturnate apărându-şi avutul său, 
sau pe cel al comunităţii.  

Dar nemulţumirile ţăranilor au fost foarte numeroase şi foarte timpurii; sunt amintite 
în documentele vremii48 răzvrătiri ale ţăranilor în timpul lui Clovis (481-511), a lui Carol cel 
Mare, în Saxonia secolului al VIII-lea, în timpul lui Ludovic cel Pios sau a lui Ludovic 
Germanicul în Bretania sau Flandra secolului al XI-lea, răscoala stedingerilor din nordul 
spaţiului german, a „păstoraşilor” din Franţa pe la 1251, a ţăranilor din Alpii piemontezi 
condusă de Dolcino în secolul al XIV-lea, Jacqueria franceză în 1358, răscoala din Anglia 
condusă de Wat Tyler din 138149 sau mişcările ţărăneşti ale spaţiului german începute în 
1524. Căpeteniile acestor revolte proveneau deseori nu din rândul ţărănimii.  

                                                 
43 Radu Manolescu, Societatea feudală în Europa apuseană, p. 153. 
44 Werner Rösener, op.cit., p. 72. 
45 Radu Manolescu, Istoria medie universală, p. 381. 
46 Werner Rösener, op.cit., p. 78. 
47 Ibidem, p. 99. 
48 Radu Manolescu, Societatea feudală în Europa apuseană, p. 105. 
49 Nu ne propunem să analizăm aceste răscoale dar pentru a vedea desfăşurarea lor a se vedea lucrarea Radu 

Manolescu, op.cit., pp. 209-238. 
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Şi scopul a fost atins în secolul al XIII-lea când nevoia de bani a regilor a dus la 
stabilirea unei taxe de eliberare din şerbie ce putea ajunge şi la o treime din averea şerbului. În 
spaţiul german au fost două situaţii diferite: la vest de Elba dezvoltarea accentuată a oraşelor a 
dus la convertirea datoriilor în bani pe când în est, dorinţa de a exporta cât mai multe cereale  
s-a transformat într-o înăsprire a taxelor de toate felurile.  

Ţăranul prezent după această perioadă nu mai are acel specific medieval, şi de aceea 
ne-am oprit fără a mai analiza situaţia lui în timpul Renaşterii; pentru a surprinde o tragică zi 
din viaţa lui e suficient să caracterizăm perioada clasică a relaţiilor feudale. 

 
 
 
 

Summary 
Laboratores, the third category of human prototypes of Western European society, 

Western European peasant, he sits at the base of all Middle Ages by wealth it self to, medieval 
fief, the term that defines is  fehu-ôd, and related to cattle during the Carolingian. Later, this 
term, extended to fortune, reward, for the Carolingian period to latinized term in feodum or 
feudum, he watched term relationships based on the feudal lord and vassal holding. 

Medieval peasant is presented where it belongs, with his family and with only his 
wealth, land, means of subsistence; in the conduct of agricultural crop types produced not 
only have to remember the rights and its obligations thereof. Here you will find information 
about the free and dependent peasants, regardless of those names specific to each country. 

Order of workers, laboratores, cover all labor, those toilers of land that support society. 
Atop the hierarchy, the king was seen as a leader in this area maintain peace indispensable for 
economic progress. 

We can say that the basis of society was represented these workers land and not noble, 
that society is based on work and faith that tomorrow who can make the poor farmer a happy 
man. 

 
 
 



prof. dr. Palaghia Radion, Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni 

 
54 

 
 

 
 

CENTENAR 
DECLANŞAREA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL 

 
 

Problematica sorgintei, desfăşurării, consecinţelor şi, mai ales, a responsabilităţii 
privind ,,Marele Război”, cum a fost menţionat în epocă conflictul pe care-l numim astăzi 
Primul Război Mondial, a creat o intensă dezbatere în istoriografie, antrenând un număr mare 
de istorici, scriitori, memorialişti, care au relevat controverse, în anumite cazuri, pe deplin 
neelucidate nici astăzi. Aceasta şi pentru că, de fapt, conflictul armat „nu e nici impersonal, 
nici inevitabil”, iar „vina pentru izbucnirea unui război nu poate fi aruncată strict asupra unor 
evenimente, pentru că totul se rezumă, de fapt, la deciziile luate de oameni”1. Rolul 
decidenţilor de pe arena politică europeană a vremii respective e evident. În acest sens, în 
preajma declanşării conflictului, generalul Lyautey, rezident general al Franței în Maroc, 
referindu-se la responsabilii pentru gravitatea situaţiei din Europa începutului de secol XX, 
declara că „sunt complet nebuni! Un război între europeni înseamnă un război civil, cea mai 
monumentală tâmpenie pe care lumea a făcut-o vreodată“2. 

Declanşarea Primului Război Mondial, la 15/28 iulie 1914, după ultimatumul adresat 
Serbiei de către Austro-Ungaria, ale cărui condiţii nu puteau fi acceptate, a fost rezultatul 
accentuării tensiunilor diplomatice dintre ţările membre ale celor două blocuri militare, 
formate anterior în Europa: Tripla Alianţă sau Puterile Centrale3 şi Tripla Înţelegere sau 
Antanta4, care vizau, în fapt, rescrierea hărţii Europei. Evident că ,,toate statele care au intrat 
în Primul Război Mondial au avut fiecare interesele lor, fără să se gândească la consecinţe”, la 
imensele pagube materiale şi pierderile de vieţi omeneşti, cifrate, în finalul conflagraţiei, la 
aproximativ, 10 milioane de persoane. 

Pornind de la aceste aspecte, în cele ce urmează vom aminti câteva dintre chestiunile 
cu care s-a confruntat România în acele împrejurări, la implicaţiile declanşării primei mari 
conflagraţii mondiale asupra politicii externe româneşti şi la rolul pe care l-au jucat, în 
interesul ţării, factorii responsabili de soarta acesteia. 

După asasinatul de la Sarajevo, considerându-se victimă, Austro-Ungaria a declarat 
război Serbiei fără a înştiinţa, în prealabil, şi guvernele Italiei şi României, state cu care era în 
alianţă în cadrul Puterilor Centrale. Imediat după izbucnirea conflictului însă, Dubla Monarhie 
a început să exercite presiuni diplomatice asupra guvernului român, pentru a-l determina să 
decidă intrarea României în război alături de Austro-Ungaria, în baza Tratatului de Alianţă 
încheiat în anul 1883 şi reînoit, ultima dată, în anul 1913. Articolul 2 din documentul 
menţionat prevedea că cele două ţări trebuie să-şi acorde sprijin militar reciproc în cazul în 
care una dintre ele ar fi atacată5. Mai mult, guvernul român, în condiţiile intensificării politicii 
de maghiarizare a românilor din Transilvania, nu putea da curs solicitării de a intra în război 
alături de Tripla Alianţă. 

De asemenea, Austria şi Germania au intervenit, pe căi diplomatice, pe lângă regele 
Carol I, pentu a-l convinge să determine guvernul român să intre în război alături de Austro-

                                                 
1 John George Stoessinger, Why nations go to war, 2007, Tenth Edition, passim. 
2 Larousse, Istoria lumii de la origini până în anul 2000, Editura.Olimp, București, 2000, p. 499. 
3 Iniţial, ţările componente ale acestui bloc militar erau: Germania, Austro-Ungaria şi Italia. 
4 Franţa, Anglia şi Rusia au format, prin alianţe bilaterale anterioare, în anul 1907, Tripla Înţelegere sau Antanta. 
5 Într-o primă formă a tratatului era indicat şi agresorul principal, Rusia, însă ulterior s-a convenit ca acestă 
precizare să fie eliminată. 
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Ungaria, sau măcar să adopte o strictă neutralitate. În pofida caracterului defensiv al tratatului 
cu Puterile Centrale, regele Carol I voia să-l pună în aplicare, ignorând dificultăţile care-l 
împiedicau să obţină acordul ţării în acest sens. Mai mult, presiunile Puterilor Centrale asupra 
regelui şi a guvernului Ion I. C. Brătianu au căpătat un caracter ultimativ. 

Ministrul austro-ungar la Bucureşti, Leopold Berchtold, după o audienţă la Carol I a 
primit garanţii privind păstrarea neutralităţii ţării în conflictul austro-sârb şi a aflat că 
România nu va lupta contra Rusiei, alături de Tripla Alianţă, dacă Rusia intră în război. Când 
făcea această precizare, „regele era emoţionat ca niciodată”, însă l-a asigurat pe oficialul 
austro-ungar că va păstra o neutralitate strictă, şi a menţionat că dacă ar fi dat curs 
sentimentelor sale, armata română ar lupta doar alături de Austro-Ungaria6. 

Acestui punct de vedere i s-a opus, categoric, primul ministru al României, Ion I. C. 
Brătianu, care a reorientat, de peste un deceniu, politica externă românească în sensul 
realizării idealului naţional. El era adeptul neutralităţii, pe care o concepea ca o perioadă de 
tranziţie, de expectativă armată, în vederea intrării în război alături de Antanta, cu scopul 
desăvârşirii întregirii teritoriale, dar nu şi-a divulgat gândurile şi nimeni nu i le-a intuit. 
Aşadar, ,,Sfinxul - aşa cum i s-a spus - nu şi-a dezvăluit secretul. Omul politic se arăta deschis 
faţă de toţi, ascultând opiniile diverse, consultându-se cu diplomaţi din ambele grupări 
beligerante. Adeseori, avea îndelungate conversaţii cu regele Carol I, cu intenţia, 
nemărturisită, de a afla cât mai mult şi a exprima cât mai puţin din ceea ce-l frământa. 
Momentele erau de cumpănă, responsabilitatea fiind enormă”7.  

Pe de altă parte, cercurile conducătoare de la Sankt Petersburg, conştiente de 
importanţa strategică a poziţiei României, erau preocupate să o atragă de partea Antantei sau, 
cel puţin, să o determine să rămână neutră. De altfel, guvernul român a purtat tratative cu cel 
rus în vederea recunoaşterii, de către ţările Triplei Înţelegeri, a provinciilor istorice româneşti 
din cuprinsul Austro-Ungariei. După vizita ţarului Nicolae al II-lea la Constanţa, în iunie 
1914, s-au întreprins tratative secrete cu guvernul rus în vederea încheierii unei convenţii sau 
a unui acord de colaborare militară şi politică. Era cert însă că, având în vedere poziţia 
categorică a regelui Carol I, care nu era de acord cu semnarea unei înţelegeri orientate 
împotriva Puterilor Centrale, în timpul vieţii lui nu se putea obţine mai mult decât 
neutralitatea.  

Decizia privind adoptarea neutralităţii României s-a luat după o analiză a contextului 
european de la începutul celui de-al doilea deceniu al secolului al XX-lea, în cadrul 
Consiliului de Coroană care a avut loc la 21 iulie/ 3 august 1914, în Castelul Peleş, la Sinaia. 
Au participat miniştrii în funcţiune, foşti prim miniştri şi şefii partidelor politice de 
guvernământ. În timpul întrunirii, regele şi i-a luat alături pe cei doi fruntaşi politici 
conservatori, P. P. Carp şi Th. Rosetti, cunoscuţi adepţi ai alianţei cu Puterile Centrale. 

În memoriul prezentat consiliului, Carol I a pledat în favoarea intrării în război alături 
de Puterile Centrale, menţionând că ,,această alianţă ne-a asigurat, în ultimele decenii, foloase 
netăgăduite, a o părăsi azi ar însemna a pierde beneficiile a 30 de ani de muncă şi roade”. De 
altfel, ,,neutralitatea este o soluţie rea, care va face ca România să piardă înalta situaţie pe care 
a câştigat-o”8. 

Apoi, rând pe rând, s-au pronunţat pentru neutralitate toţi ceilalţi oameni politici 
prezenţi la Consiliul de Coroană, cu excepţia lui P. P. Carp, care susţinea că el ,,fără nici o 
clipă de ezitare” cere ,,să mergem cu Tripla Alianţă şi să declarăm imediat război Rusiei”. În 
continuare, menţionează că ,,ni se vorbeşte de opinia publică. Nu mă preocupă. Datoria 

                                                 
6 Istoria românilor, coord. acad. Gheorghe Platon, vol. VII, tom. II, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 
397. 
7 Ibidem, p. 399. 
8 Iulian Oncescu, Texte şi documente privind istoria modernă a românilor, 1774-1918, Târgovişte, 2011, Editura 
Cetatea de Scaun, p. 620. 



prof. dr. Palaghia Radion, Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni 

 
56 

 
 

omului de stat e să conducă el opinia publică nu să se lase târât de această opinie publică. 
Omul de stat clarvăzător trebuie să-şi urmeze calea. Opinia publică îi va fi în urmă 
recunoscătoare că nu s-a luat după rătăcirile ei”9. 

Punctul de vedere al fruntaşului politic conservator nu a fost împărtăşit şi de alţi 
participanţi la şedinţa Consiliului de Coroană, iar intervenţia primul ministru Ion I. C. 
Brătianu, din finalul dezbaterilor, cu o pledoarie fermă în favoarea neutralităţi, a produs un 
mare efect prin logica argumentaţiei în favoarea intereselor fundamentale ale întregii naţiuni. 
Fiind acuzat că l-a părăsit pe rege, Ion I. C. Brătianu a răspuns că ,,o hotărâre izvorâtă din 
credinţa adâncă ce interesele cele mai sacre ale ţării ne-o dictează nu poate fi interpretată ca 
un act de lipsă de loialitate faţă de suveran”10. 

După confruntarea tuturor părerilor, s-a adoptat o neutralitate tranzitorie şi expectativa 
armată, formulă care sacrifica ambele tabere, dar oferea un răspuns favorabil cerinţelor 
opiniei publice. 

În concluzie, în preajma declanşării războiului, cu toate că România se afla, geografic 
şi politic, într-o poziţie de centru, între Rusia şi Tripla Alianţă, încercarea celor două mari 
grupări de forţe, aflate în conflict, de a o atrage de partea lor, în războiul abia început a eşuat. 
Un rol hotărâtor în adoptarea unei atitudini responsabile, în concordanţă cu interesele ţării a 
revenit, mutatis mutandi, oamenilor politici ai vremii. 
 

 
 
 
 
 

Summary 
 

World War I, also known as the First World War, was a global war centred in Europe 
that began on 28 July 1914. War broke out after the attack in Sarajevo.This set off a 
diplomatic crisis when Austria-Hungary delivered an ultimatum to the Kingdom of Serbia,and 
international alliances formed over the previous decades were invoked. Within weeks, the 
major powers were at war and the conflict soon spread around the world, including în 
România. 

 
 
 
 

 

                                                 
9 Ibidem, p. 621. 
10 Ibidem. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/July_Crisis
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ÎNTEMEIEREA COLONIILOR GRECEŞTI DE PE ŢĂRMURILE 
VESTICE ALE MĂRII NEGRE 

 
 

Conform unei tradiţii antice numele grecesc originar al Mării Negre, ar fi fost Pontos 
Axeinos („Pont neospitalier”), deoarece furtunile năprasnice şi curenţii înşelători îl înfricoşau 
pe orice navigator care se aventura să depăşească Bosforul. 

După instalarea grecilor în această regiune, Pontul ar fi devenit euxeinos (ospitalier). 
Deci odată deveniţi stăpâni ai Mării Negre, grecii au asociat-o pe aceasta cu ospitalitatea. 
Grecii au fost primii care au descoperit şi exploatat Marea Neagră ca unitate geografică. 
Dintre diversele civilizaţii care s-au succedat pe platourile Anatoliei, în Caucaz sau în Balcani, 
nici una nu şi-a deschis porţile către mare. 

Grecii însă au împânzit malurile cu coloniile lor şi au stabilit legătura cu centrele 
urbane din Marea Egee şi de pe malurile Mediteranei. Ei au ataşat astfel Marea Neagră lumii 
mediteraneene aducând-o în focarul istoriei ca unitate geo-politică. Marea era considerată de 
către Sir James Frazer „un punct de plecare a progresului” acesta constatând că „legile 
naturale au impus ca toate marile civilizaţii ale lumii să se nască pe pământuri roditoare bine 
udate şi supuse influenţei atmosferei marine” 1. 

Acum mai bine de un secol, Elie de la Primaudaie dezvăluise existenţa unui cuvânt din 
limbajul „indigen” al mării: asken, care se apropie mult de akhshaena; dar el nu i-a acordat 
prea multă importanţă, astfel că meritul de a fi putut reconstitui etimologia exactă le-a revenit 
lui Boisacq şi Vasmer. Navigatorii eleni, veniţi din Egeea în periplul obişnuit, al căror orizont 
era fragmentat de nenumărate arhipelaguri, traversează strâmtorile şi se găsesc deodată într-un 
spaţiu necunoscut, fără insule şi peninsule, unde doar Crimeea şi Dobrogea le ofereau adăpost 
pe promontoriile lor.  

Ei reţin numele pe care îl aud pronunţat de popoarele iraniene pe care le întâlnesc pe 
ţărmuri, dar îl adaptează după propriul lor limbaj şi-i dau sensul care li se pare că i se 
potriveşte cel mai bine; doar apoi, pentru a-şi atrage protecţia zeilor, numele de rău augur este 
schimbat în sens opus, aşa cum în timpurile moderne Capul Furtunilor va deveni Capul Bunei 
Speranţe. Romanii n-au făcut altceva decât să accentueze cuvântul pontus, care caracterizează 
marea în general şi care a sfârşit prin a lua în acest caz un sens particular, „Pontic” fiind 
rezervat în zilele noastre Euxinului anticilor. Nu este mai puţin sigur că originea însăşi a 
numelui ţine de o dublă influenţă, iraniană şi greacă, şi trebuie într-adevăr, aşa cum a observat 
Rostovtzev, să începem studiul problemei „pontice” cu „iranienii şi grecii”. Dar evoluţia unui 
toponim are capricii ciudate; se pare că în epoca romană, probabil sub influenţa politicii lui 
Mithridate şi a regatului său din „Pont”, care jucase la un moment dat un rol atât de însemnat, 
calificativul „euxin” ar fi fost aproape abandonat şi că s-ar fi spus în mod curent pontus, fără 
nici o altă precizare. Unii filologi admit în orice caz că de la acest cuvânt trebuie să derivăm 
numele ce i-l dădeau în evul mediu geografii arabi, care sunt primii ce îl menţionează pe 
hărţile şi în scrierile lor după sfârşitul perioadei antice; este adevărat totuşi că etimologia: 
Pontus-Bundus-Nitas sau Nitash (numele dat în secolul al XII-lea Mării Negre pe harta mare a 
lui Idrisi) poate părea îndrăzneaţă.  

În plus, Bahr sau Bar al Nitas ar fi în acest caz o tautologie, cele două nume având 
exact acelaşi sens, unul în arabă şi celălalt în greacă, deformat de o pronunţie defectuoasă. Se 
mai întâlnesc şi alte nume: Bahr al Tarabazunda, Marea Trapezuntului, care indică limpede 

                                                 
1 John Boardman, Grecii de peste mări, Editura Meridiane, Bucureşti, 1988, p. 411. 
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drumul comerţului oriental, Bahr al Kirim care scoate în evidenţă importanţa Crimeei, uneori 
Bahr al Rum, Marea romanilor, rezervat îndeosebi Mediteranei, sau Bahr al Khazar, Marea 
chazarilor, care va rămâne numele Mării Caspice. Mai intră, de asemenea, în discuţie, Bahr al 
Rus, Marea ruşilor sau a varegilor, care pare tradus direct din greaca bizantină şi răspunde 
gravelor preocupări cauzate Bizanţului de incursiunile piraţilor nordici în secolele al X-lea şi 
al XI-lea; tot aici vine Villehardouin să caute acea „Mer de Rossie”. Locuitorii de pe ţărmuri 
au avut această pronunţată tendinţă de a da denumirilor geografice sensul propriilor interese şi 
al căilor de comunicaţie; un cronicar polonez din secolul al XV-lea menţionează mare 
Leoninum, marea Lwow-ului, în momentul în care comerţul acestui oraş se orienta în special 
către Marea Neagră, prin porturile Moldovei sau ale Crimeei. 

Abia în secolul al XIII-lea al erei noastre reapare sensul primitiv al numelui Mării 
Negre în apelativul dat de popoarele turco-tătare care au pus stăpânire pe ţărmurile ei: Kara 
Deniz. Dar deoarece, după unii orientalişti, Kara nu are numai semnificaţia de „negru, 
întunecat” - identic cu anticul akhshaena -, dar şi cea de „mare, puternic, de temut”, nu este 
deloc de mirare că occidentalii, care au pătruns în această mare după cuceririle mongole, au 
botezat-o „Mare Majus”, „Mar Maggiore” sau „Mer maiour”, marea „cea mai mare”, în loc de 
Marea Neagră. Şi într-adevăr, aceeaşi senzaţie este încercată de navigatorul venit din sud şi 
care descoperă, după ce a traversat Bosforul, orizontul deschis în faţa lui, fără ca vreun profil 
insular să vină să-l întrerupă.  

După cum s-a observat recent, nu este nici o îndoială că din portulanele navigatorilor 
genovezi sau veneţieni a împrumutat cancelaria primilor domnitori munteni şi moldoveni 
numele de „marea cea Mare”, care figurează în titlurile lor, ca limită extremă a posesiunilor 
deţinute la sfârşitul secolului al XIV-lea. 

Dar încă din această epocă se revine la sensul de culoare, care marcase primele 
impresii ale marinarilor străini la nordul strâmtorilor. În greacă, mavri thalassa figura încă în 
1265 în tratatul cu Veneţia; începând cu 1338, Mare nigrum apare, de asemenea, în izvoarele 
occidentale. În timpurile moderne, Kara Deniz nu mai este decât Marea Neagră, Cernoe More 
în rusă, Marea Neagră în română. Se revine astfel, după trei milenii, la sensul primitiv al 
iranianului akhshaena. De fapt, apele pontice, ca ale tuturor mărilor, îşi schimbă culoarea 
după cerul pe care-l reflectă în valurile sale. Dar aluzia se referă fără îndoială la anotimpul 
iernii şi la furtunile care făceau luni de zile navigaţia nesigură, în aşa măsură încât genovezii 
interziceau vaselor lor, în secolul al XIV-lea, să se aventureze aici, din noiembrie până în 
martie. 

Îndeosebi ca centru al traficului şi al drumurilor, bazinul pontic realizează cel mai bine 
imaginea unei răscruci deschise tuturor influenţelor. Două mari căi se îndreaptă de la malurile 
Mării Negre către Asia Centrală: una, cea mai veche, are ca punct de plecare porturile 
Crimeei, merge de-a lungul Mării de Azov, urmează cursul Donului, se îndreaptă prin stepă 
către vărsarea Volgăi şi, trecând între Ural şi Caspica, se abate spre Turkestan, pentru a regăsi 
în inima marilor masive muntoase ale Asiei marginile misterioase ale ţării serilor, strămoşii 
actualilor chinezi. Acesta este „drumul mătăsii” venit din Extremul Orient, care a fost parcurs 
de caravanele negustoreşti din antichitatea cea mai îndepărtată până în secolul lui Pegolotti. 
Cealaltă cale, deşi mai puţin frecventată în epoca antică, nu este mai puţin însemnată ca alte 
căi de tranzit din evul mediu. Ea pleacă tot din Asia Centrală, traversează podişul iranian şi 
ajunge de la Tebriz la Trapezunt pe Marea Neagră. De ea se leagă o altă reţea rutieră, care 
uneşte acelaşi litoral pontic de Golful Persic şi de Siria. 

Lipsa insulelor, furtunile violente care se iscau din senin, ceţurile care o acopereau au 
constituit vreme îndelungată o piedică în calea cabotajului, tipul de navigaţie practicat cu 
precădere de către greci. 

Pătrunderea grecilor în Marea Neagră s-a produs târziu, deşi arheologii bulgari 
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studiază posibilitatea ca unele ancore descoperite de-a lungul coastei lor să provină de la 
corăbii miceniene. Prezenţa grecilor Epocii Bronzului în apele Mării Negre nu este încă 
atestată. Până în sec.al VIII-lea î.e.n, această mare nu pare să fi fost deschisă navigaţiei. 

Michael Rostovtzev credea că pentru greci „Marea Neagră a constituit multă vreme un 
ţinut mitic, legat pe de o parte de mersul soarelui, pe de alta şi în măsură mai mare de 
reprezentările cu privire la viaţa de apoi”.2 Asemenea reprezentări explică şi instituirea de 
către coloniştii milesieni a cultului lui Ahile, veche divinitate a morţilor. 

Domeniul celor morţi, imaginat ca o „insulă a fericiţilor” situat de greci mai întâi în 
insula Leuke (Insula Şerpilor) şi transformat apoi în insula Berezan  la gura Bugului şi a 
Niprului stătea în legătură cu ideea precolonială a existenţei în Marea Neagră  şi apoi dincolo 
de ea a unui asemenea ţinut al vieţii de dincolo. 

Dintre ipotezele avansate pentru a explica procesul istoric al „roirii greceşti”, două 
opinii se detaşează: cea dintîi pune accentul pe penuria de teren agricol,vizibilă mereu de-a 
lungul întregii istorii a Greciei Antice (stenohoria),  cauzând adesea foamete precum şi pe 
faptul că societatea greacă nu avea posibilitatea de a trăi autarhic, lipsindu-i în cantităţi 
îndestulătoare grâul, lemnul şi mineralele, dar în schimb era capabilă să furnizeze surplusurile 
sale de vin, ulei şi produse de lux. A doua opinie,care câştigă teren este cea care consideră că 
începutul colonizării a fost precedat de o explorare negustorească iar în cazul coloniilor 
timpurii, comerţul a fost factorul care a stat la baza motivaţiei iniţiale a fenomenului. 

La acestea se mai adaugă cauzele de moment, cum au fost: dezastrele naturale 
(epidemii, cutremure, inundaţii, secete), ocupaţia străină, luptele politice - urmate de exilări 
sau autoexilări. Şi conjunctura politică a jucat un rol favorabil. Astfel în 677 - Sidonul, iar în 
573 Tyr-ul, sunt cucerite de către asirieni respectiv babilonieni, ceea ce implică scăderea 
rolului Feniciei şi creşterea celui al Ioniei, ca intermediar între Asia şi restul Mediteranei. Un 
alt aspect important în procesul colonizării la reprezentat locul unde băştinaşii au făcut noile 
implantări3. Ceea ce le determinau alegerea erau ştirile despre rodnicia solului, despre 
condiţiile climatice, despre firea localnicilor şi despre purtarea lor faţă de străini. În toate 
aceste privinţe existau în principalele porturi ale Greciei, date diverse strânse de-a lungul 
timpului4. 

Aşa cum au scos în relief rapoartele arheologice şi cercetările interdisciplinare, s-a 
constatat că primii coloni au debarcat în regiunile cele mai fertile sau bogate în resurse ale 
subsolului bine apărate natural  şi deţinătoare  a controlului strategic al unui mare teritoriu. 
Totuşi s-a constatat că au existat zone care, deşi beneficiau de condiţii avantajoase, au fost 
ocolite de către noii veniţi. Acest lucru a fost posibil, deoarece nu oricare societate indigenă 
putea intra în contact cu grecii, pentru aceasta fiind necesar şi un anumit grad de dezvoltare pe 
care trebuiau să-l atingă localnicii, incluzând posibilitatea de a înţelege şi de a facilita 
contactele şi schimburile. 

S-au stabilit două etape principale, de-a lungul cărora s-a desfăşurat Marea Colonizare 
greacă: 

1. Între 775 şi 665 î.e.n., când acesta are un caracter spontan şi precumpănitor agrar şi 
participă aproape numai metropole din Grecia, producătoare de mărfuri manufacturate, în 
schimbul cărora importă cu precădere grâu. 

2. Între 675/665 şi 550 î.e.n., colonizarea nu îşi modifică aspectul esenţial agrar însă 
capătă şi puternice accente neguţătoreşti, lărgindu-şi considerabil aria de expansiune. 

Factoriile comerciale (emporia)-îşi fondează activitatea pe relaţii amicale cu indigenii 

                                                 
2 Ibidem, p. 412. 
3 Virgil Mihăilescu Bîrliba, Dacia Răsăriteană în sec. al VI-lea î.e.n. Economie şi monedă, Editura Junimea, 
Iaşi, 1990, p. 20. 
4 D.M. Pippidi şi D. Berciu, Din istoria Dobrogei, vol.I Geţi şi greci la Dunărea de Jos, Editura Academiei, 
Bucureşti, 1965, p. 144. 
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şi alcătuiesc adevărate relee de-a lungul rutelor străbătute de navele greceşti. Noile aşezări 
(apoikia) erau întemeiate pe baza unor norme, care nu puteau fi încălcate. Aceste reguli 
prevedeau alegerea pe viaţă a unui conducător - fondator (oikistes) din rândul familiilor sfinte 
- nobile (ghene) ale metropolei şi apoi se selecta regiunea, unde urma să fie amplasată noua  
cetate; apoi se preleva o parte a focului sacru din vatra metropolei, care era însoţit de marele 
pontif al acesteia. 

Odată ajunşi în noile locuri, emigranţii căutau poziţia cea mai puţin vulnerabilă 
,înzestrată cu un bun port natural şi situată în vecinătatea unui ţinut mănos; după ce se 
impuneau băştinaşilor prin forţă sau în urma unor tratative, topometrii şi topografii împărţeau 
pământul în loturi egale, srepartizate prin tragere la sorţi. De obicei oikist-ul se căsătorea cu 
fiica regelui indigen, marcându-se şi în acest chip intenţia de a se asigura legitimitatea 
stăpânirii noului teren, ca şi aceea de a coexista în bună înţelegere cu autohtonii5. 

Marea Neagră, datorită bogatelor sale resurse, ar fi trebuit să atragă de timpuriu pe 
corăbierii greci, dacă inconvenientele  geografice climatice nu ar fi ridicat unele obstacole: 
ţărmurile cele mai apropiate de Egeea erau muntoase (în sud şi vest), curenţii contrari din 
bazinele apusean şi răsăritean îngreunau navigaţia, clima era mult mai aspră decât în aria 
circummediteraneană. 

Pe măsură ce progresele tehnice marinăreşti se răspândesc în lumea greacă şi se 
amplifică nevoia de a coloniza alte ţinuturi, aceste piedici au fost depăşite. 

Dintre particularităţile Pontului Euxin pentru antichitatea timpurie se remarcă 
fenomenul cunoscut sub numele de regresiunea phanagoreică, adică scăderea apelor sale cu  
5-7m,corespunzând unui regim pluviometric coborât  urmată de o creştere a nivelului apelor 
marine până la cotele actuale (transgresiunea nympheeană) ceea ce a dus la inundarea lentă a 
multora dintre aşezările coloniale de pe ţărmuri6. 

Aria de extindere a colonizării a fost extrem de vastă. În nord, oraşele ionice şi dorice, 
Miletul şi  Megara7, au fondat zeci de colonii de-a lungul coastelor Mării Marmara şi mai ales 
ale Mării Negre.  

În ceea ce priveşte coasta de vest, colonizarea a avut loc în mai multe etape începând 
cu mijlocul sec. al VII-lea î.Hr. Partea de nord a acestei zone, Dobrogea de astăzi era 
cunoscută în antichitate sub numele de „Sciţia Mică”. În ajunul colonizării greceşti, Dobrogea 
era locuită de purtătorii unei civilizaţii tipice pentru Hallstatt C şi definite după aşezarea 
eponimă, drept cultura Babadag (faza a III a)8. 

Prima colonie de pe coasta de vest, considerată cea mai veche din întreg bazinul Mării 
Negre era Istros (Histria sau Histropolis la autorii latini). Numele aşezării a fost dat după cel 
al fluviului omonim Dunărea. Istros a fost fondată de coloniştii veniţi din Milet, pe coasta 
unui golf devenit prin înnisipare actualul lac Sinoe. Cercetate din 1914, ruinele cetăţii se 
găsesc la ~ 6km distanţă de actuala comună Istria (jud.Constanţa). 

Sursele antice au transmis o dublă tradiţie cu privire la data de întemeiere. Poemul în 
iambi atribuit unui autor anonim, cunoscut sub numele de Pseudo Skymnos (sec.al II-lea 
î.Hr.), sugerează un sincronism între fondarea coloniei şi invazia sciţilor în Asia (eveniment 
plasat în anii 30 ai veacului al VII-lea î.Hr.):”Milesienii o întemeiază pe vremea când oştirea 
barbarilor sciţi a trecut în Asia, izgonindu-i pe cimmerieni din Bosfor”. 

Pe de altă parte cronica târzie a lui Eusebiu din Caesarea, care folosea sistemul 
olimpiadelor, plasează întemeierea cetăţii la o dată care corespunde anului 657 î.Hr. Primele 
                                                 
5 Ovidiu Drâmba, Istoria culturii şi civilizaţiei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p. 535.  
6 Virgil Mihăilescu Bârliba, op. cit., p. 21. 
7 Ovidiu Drâmba, op. cit., p. 136. 
8 Mircea Petrescu Dâmboviţa, Alexandru Vulpe, Istoria românilor, vol. II, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 
2001, p. 536. 



Prof. Geta Carmen Bunduc, Şcoala gimnazială Bălăceana 

61 
 

documente materiale databile atestate la Istros se înscriu în stilul „caprei sălbatice”, etapa 
mijlocie, o producţie ceramică atribuită metropolei Milet9. 

Fixarea coloniştilor în fundul actualei lagune Sinoe la o distanţă relativ mică de gura 
cea mai de sud a Deltei -actualul braţ Sf.Gheorghe, în antichitate Peuce- şi la o distanţă mai 
mică de Dunavăţul altădată navigabil, se justifică prin facilitaţile pe care această aşezare putea 
să le ofere coloniştilor în vederea pescuitului şi prin uşurinţa cu care, pornind de aici, pe 
drumuri de apă se putea pătrunde în interiorul pământului getic10. 

Înfiinţând Histria în prima jumătate a secolului al VII-lea, milesienii au urmărit să 
controleze comerţul din regiunile de la gurile Istrului, unde pescuitul şi exploatarea 
materialului lemnos din Deltă constituiau o importantă sursă de venituri. Un fragment dintr-o 
statuie de marmură atesta faptul că oraşul era pus sub protecţia lui Apollo Tămaduitorul 
(Ietros). 

La o dată foarte apropiată de fondarea cetăţii Histria a fost întemeiată aşezarea Orgame 
localizată prin săpături arheologice la Capul Dolojman (Comuna Jurilovca, Jud.Tulcea). 
Orgame nu apare sub acest nume decât într-o singură sursă, aceasta fiind cea mai veche dintre 
toate atestările literare ale aşezărilor greceşti de pe coasta de vest a Pontului Euxin. Amprenta 
milesiană a materialului arheologic era evidentă, a rămas însă neclar statutul aşezării. 

În cadrul unui val de colonizare mult mai târziu a fost întemeiată pe locul Mangaliei 
de astăzi, de către coloniştii veniţi din Heracleea Pontica, cetatea Callatis. Unica sursă 
utilizabilă pentru stabilirea datei întemeierii este cronica versificată a lui Pseudo-Skymnos. 
Conform acestora, heraclioţii ar fi întemeiat Callatis în urma unei porunci oracolare. Dintre 
cei trei regi macedoneni cu numele de Amyntas, cel de-al doilea iese din discuţie, dată fiind 
domnia sa efemeră, astfel încât sincronismul rămâne a fi stabilit fie cu Amyntas I (cca 540-
498 î.Hr.), fie cu Amyntas al III-lea (393-370/69 î.Hr.). 

Opiniile  cercetătorilor diferă în această privinţă, unii optând pentru o fondare a 
Callatidei spre sfârşitul secolului al VI-lea (în vremea lui Amyntas I), alţii pentru o întemeiere 
târzie, la începutul secolului al IV-lea î.Hr. (în vremea lui Amyntas al III-lea). Cea de-a doua 
variantă este sprijinită şi de realitatea arheologică: nici în oraş, nici în aşezările teritoriului 
rural nu s-au descoperit până acum materiale mai vechi de începutul secolului al IV-lea î.Hr. 
Cu toate acestea argumentul arheologic nu este aici întru totul convingător, atâta vreme cât 
săpăturile de la Callatis, unde spre deosebire de Histria şi Orgame -aşezarea antică este 
complet acoperită de oraşul modern Mangalia, nu au avut încă amploarea necesară pentru a 
distinge între o situaţie obiectivă şi una datorată hazardului descoperirilor. Din punct de 
vedere istoric, datarea timpurie a fondării Callatidei este de preferat. 

Un pasaj din Pseudo-Skylax, menţionează că pe coasta de vest sunt oraşele greceşti 
Apollonia, Messembria, Odessos, Callatis şi „fluviul Istros”, sugerând o fondare a Callatidei 
spre sfârşitul secolului al VI-lea î.Hr.  

Nesigură este şi data de fondare a Tomisului, colonie situată pe teritoriul actualului 
oraş Constanţa, în zona peninsulei11. Se admite ca demnă de crezare menţiunea lui Pseudo 
Skymnos că Tomis a fost colonie a milesienilor „fapt întărit de menţionarea în inscripţiile 
locale a triburilor ioniene ca subdiviziuni ale corpului civic”. Tomisul apare pentru prima dată 
într-o relatare antică, fiind vorba de un război purtat prin 255-253 î.Hr. de Callatis şi Histria 
împotriva Bizanţului pentru „emporion Tomis”. Primele emisiuni monetare locale sunt şi ele 
târzii (a doua jumătate a secolului al III-lea î.Hr.). 

Pentru existenţa unei aşezări timpurii pledează unele descoperiri arheologice făcute la 
Constanţa, în zona dintre actuala Piaţă Ovidiu şi moschee, dar mai ales în „Parcul Catedralei” 
(sec.al VI-î.Hr.). Dacă aşezarea pusă în evidenţă de documentele arheologice este creditată cu 
                                                 
9 Ibidem, p. 538. 
10 D.M. Pippidi şi D. Berciu, op. cit., p. 152. 
11 Mircea Petrescu Dâmboviţa, Alexandru Vulpe, op. cit., p. 542. 
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statut de apoikia, atunci originea milesiană se impune de la sine. 
Caracterul ionian al instituţiilor, al subdiviziunilor civice, al sărbătorilor de la Tomis se 

poate explica la fel de bine şi prin Milet şi prin ctitoria  Miletului, Histria. În sprijinul acestei 
ipoteze vine tradiţia locală. O inscripţie tomitană târzie  îi menţionează, la începutul secolului 
al III-lea d.Hr. pe Dioskouroi drept „fondatori ai cetăţii”. Însă cultul Dioscurilor menţionat la 
Tomis în jurul anului 100 î.Hr. nu este atestat la Milet, în schimb este ilustrat la Histria. 

O altă tradiţie locală cu privire la eponimul Tomos (propagată printr-o emisiune de 
monede de epocă imperială) nu depăşeşte valoarea unei simple etiologii întemeiate pe 
variaţiuni pseudo-etimologice; un caz similar este atestat la Histria de două monede (dintre 
care una inedită) de epocă imperială pe care figurează eponimul  Istros. 

Tyrasul era aşezat pe un promontoriu la gura fluviului omonim. Locuitorii săi, greci 
milesieni, sunt menţionaţi de către Pseudo-Scymnos (798-803) şi apoi de către Herodot care-i 
numeşte tiriţi. Plinius cel Bătrân aminteşte că anterior, vechiul nume al oraşului ar fi fost 
Ophyussa. Dar în locul unde s-au dezgropat ruinele Tyrasului, pe malul apusean al limanului 
nu avem vestigii timpurii, pe când pe ţărmul răsăritean, aşezările vechi greceşti sunt extrem de 
numeroase. S-a presupus că Ophyussa se afla într-o insulă de la gura fluviului, inundată de 
ape, cu toate că alţi cercetători înclină să creadă că Ophyussa ar fi fost vechiul nume al 
Tyrasului şi că acesta s-ar fi aflat undeva, mai sus în amonte. Densa reţea de aşezări de pe 
ţărmul estic al limanului Nistrului (Beljaevka I, Nadlimanskoe III  şi VI, Zatoka III, 
Oviodopol, Majaki IV) culminând cu Roxolani I, identificat cu anticul Nikonion,  se întindea 
până departe în nord pe valea fluviului  şi a dat la iveală straturi de cultură databile în sec. al 
VI-lea î.Hr. 

Erau sate de agricultori în care alături de greci, întâlnim şi elemente locale, deşi se 
pare că activitatea lor iniţială a fost de natură comercială. În cazul Nikonionului este cunoscut 
faptul că Histria l-a întemeiat cu scopul de a-i facilita tranzitul mărfurilor sale spre nordul 
litoralului, ori spre interiorul traco-getic. S-a constatat că Tyrasul a avut  toate atributele unui 
oraş clasic grecesc. Era înzestrat cu o acropolă înconjurată pe trei laturi de apă şi cu un zid de 
apărare, ridicat de la sfarşitul sec. al VI-lea î.Hr, sistemul defensiv ca şi planul oraşului 
asemănându-se cu cele ale Olbiei; construcţiile civile şi publice au fost construite din piatră şi 
cu elemente de marmură. 

Perioada sa de maximă înflorire datează din sec.al IV-III-lea î.Hr, după care a avut de 
traversat criza începută la sfârşitul secolului al III-lea. Istoric şi arheologic se apreciază că 
oraşul a fost distrus de mai multe ori - urmate de tot atâtea refaceri - cum a fost cu prilejul 
expediţiei lui Zopyrion, al campaniilor lui Lysimach contra lui Dromichaites sau ale 
migraţiilor bastarnilor; probabil Tyrasul a fost supus în cadrul campaniei lui Darius I, se ştie 
că a făcut parte din Liga de la Delos - plătind un tribut de 2 talanţi Atenei, de 4 ori mai mult 
decât Callatis şi Nikonion12. 

Situat şi într-un punct de escală pe drumul dintre coloniile vest şi nord-pontice - în 
special între Histria şi Olbia- Tyrasul a avut şi un însemnat rol în comerţul de tranzit 
desfăşurat în Marea Neagră, deşi la rândul său importa direct numeroase mărfuri. Printre 
materialele provenite din cercetările arheologice - predomină amforele ioniene, dar erau 
prezente şi cele din Rhodos, Thasos, Sinope, Cos,Cnidos, Attica, Amende, Delos, Bosporus, 
Chersones, Callatis, Heraclea Pontică şi din Alexandria; se observă că de-a lungul timpului 
unul sau altul dintre aceste centre au ocupat locuri fruntaşe în cadrul legăturilor comerciale ale 
Tyras-ului. Se mai importau teracote, opaiţe. Impactul civilizaţiei greceşti asupra localnicilor 
din chora a înlesnit totodată şi iradierea acesteia spre adâncul teritoriului geto-dac. Între cele 
două comunităţi au avut loc contacte multiple. Parte integrantă din procesul de dezvoltare 

                                                 
12 Virgil Mihăilescu Bîrliba, op. cit., p. 23. 
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istorică a acestor regiuni, el a imprimat acestui proces unele din caracteristicile de căpetenie, 
influienţând în sens pozitiv mersul înainte al societăţii locale şi călăuzind-o spre forme 
superioare de organizare social-politică. Nu mai puţin însemnată şi nu mai puţin durabilă a 
fost, pe de altă parte, înrâurirea localnicilor asupra noilor veniţi, fie că ne gândim la punerea 
în valoare a unor teritorii rurale de a căror exploatare depindea existenţa fiecărei colonii în 
parte, fie la domenii de creaţie ca cel al artelor sau al credinţelor religioase. 

În raporturile grecilor cu băştinaşii nu trebuie să vedem contactul sporadic al unor 
„civilizaţi” cu un grup de „barbari”, ci un proces istoric complex şi îndelungat, în desfăşurarea 
căruia elementele etnice venite în atingere s-au influenţat reciproc şi durabil 
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Summary 
 

Romanian history could not be understood without taking into account the roads and 
influiences which crosses the territory where it has evolved so that made him a true crossroads 
of civilizations and the merchant. 

From this point of view, the Black Sea has been at the forefront of interest and 
research. Depth study of Iranian languages revealed the existence of a term which recalls the 
name given by the Greeks: it akhshaena, dark, dark color that is reflected in its modern name. 
Despite a large number of works of synthesis on lacking one subiectului. This  work includes 
the period between the middle of the seventh century to the end of the century, the Roman 
rule began considering as his campaign M. Licinius Crassus in 29/28 with obeying the entire 
Dobrogea although the establishment of Roman rule over Greek cities and Dobrogea and their 
integration into a Roman province took place in several stages from the end foedus's between 
Rome and Vespasian Callatis and barely can be considered completed. 

Great move brought the Greek colonization in search of new homelands and Dobrogea 
coast. Based here in the cities since the seventh century BC (Histria, Tomis, Callatis) brought 
with them the culture, political traditions of the inhabitants of the home, maintaining 
influienţand abiding ties with natives and tribes develop ciency right and even left the 
Danube. Black Sea has always been considered an empire of Miletus. 

Pliny the Elder remembered 90 and Seneca 75 cities (urbes) founded by strong 
metropolis of Ionia. Along with Miletus, but much less active than Ionian metropolis in the 
colonization in the Black Sea was involved Megara, Dorian city. This was based inter alia on 
the 560, will be based in Callatis Pontic Heraclea in Dobrogea and Chersonesos in Crimea. 
Institutions west coast colonies copied them those who were their metropolis, only changes in 
the later stages were able to make some specific changes. 

Geto-Dacian civilization loan includes elements taken from ethnic groups that had 
been in contact and had something to offer, and on the other hand their civilization includes 
original features, the result of some syntheses and innovation. Present in some degree of 
elements characteristic of other civilizations, they have tarnished the personality and 
magnificence Geto-Dacian civilization but rather is clear evidence that our ancestors have 
learned all that was good in that moment in culture people with who came into contact 
creating a culture deeply original of the century - II century BC, was fully formed and 
uniform spread throughout the area occupied by the Dacians, continuing most notably at the 
periphery Greco-Roman world. 
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PROIECT DE LECŢIE 
 

 
Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Rădăuţi 
Profesor:Coroamă Sorin-Nicolae 
Clasa: a VIII-a 
Disciplina:Istoria românilor 
Tema lecţiei: Evoluţia sistemului constituţional în spațiul românesc între 1831-1991 
Tipul lecţiei: evaluare 
Competenţe specifice: 
1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici faptelor istorice din spaţiul românesc în Epoca 
Modernă şi în secolul al XX-lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală. 
2.4. Rezolvarea unor situaţii-problemă , prin utilizarea adecvata a surselor istorice referitoare 
la fapte din istoria românilor, desfăşurate Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea. 
3.6. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din istoria românilor, desfăşurate în 
Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice. 
3.8. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe 
baza surselor istorice. 
3.9. Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei  
româneşti în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, în vederea acceptării unor puncte de  
vedere diferite. 
3.10. Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Epoca 
Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice. 
Obiectivul general: evaluarea cunoştinţelor privind evoluţia sistemului constituţional în 
spațiul românesc între 1831-1991. 
Obiective operaţionale: 
cognitive: 
 să explice transformările produse în evoluţia principiilor înscrise în actele cu valoare 

constituţională, 
 să manifeste abilitatea de a utiliza fişele de lucru în scopul schematizării şi ierarhizării 

cunoştinţelor dobândite, 
 să justifice tipurile de regim specifice unei anumite perioade, 
 să stabilească asocieri între actele constituționale și  cauzele care au determinat 

apariția lor, 
 să compare două acte constituționale în funcție de criteriile formulate de profesor, 
 să-și exprime propria părere în legătură cu semnificația sistemului constituțional 

asupra colectivității. 
metodologice: 
 să colaboreze eficient în cadrul activităţilor individuale şi de grup. 

Resurse de timp: 50 minute 
Resurse materiale:             

• videoproiectorul 
• calculatorul 
• fişa de lucru 

Resurse procedurale: organizatorul grafic, dialogul, comparaţia, problematizarea,  conversaţia. 
Forma de organizare a activităţii: frontală, individuală şi pe grupe 
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Evaluarea:  
• De conţinut: va viza corectitudinea informaţiilor, aria de cuprindere şi gradul de 

valorificare ,valorizare a informaţiilor istorice. 
• De utilizare a operaţiilor gândirii:va urmări modul de prelucrare a surselor istorice şi 

a informaţiilor istorice dobândite anterior. 
 
Bibliografie: 
Sorin Oane, Maria Ochescu, Istoria românilor- manual pentru clasa a VIII-a, Editura 
Humanitas Educational; 
Alexandru Vulpe, Radu G.Păun, Radu Băjenaru, Ioan Grosu, Istoria românilor- manual 
pentru clasa a VIII –a , Editura Sigma; 
Marilena Bercea, Doru Dumitrescu, Liviu Lazăr, Mihai Manea, Elemente de didactică a 
istoriei, Editura Nomina, Bucureşti,2010; 
Anișor Vasiliu, Nadia Maleș, Sorin Coroamă, Codrin Bența, Auxiliar didactic de învățare și 
evaluare pentru elevi, Editura Panfilius, Iași, 2013 
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EVENIMENTUL 
DIDACTIC 

 
CONŢINUTUL 

DIDACTIC 

STRATEGII DE REALIZARE FORMA DE 
ORGANI 
ZARE A 

ACTIVITĂŢII 

 
EVALUARE 

PROCEDURALE MATERIALE 

 
 
MOMENT 
ORGANIZATORIC 
Captarea atenţiei 

1.Reactualizarea 
temei de evaluare 
2.Prezentarea 
obiectivelor 
operaţionale 
3.Desemnarea 
liderilor de către 
membrii grupelor 
formate 

 
 
 
- expunerea 
- conversaţia 
 

  
 
 
- activitate 
frontală 
 

 
 
 
- manifestă obiectivitate în stabilirea 
liderilor 
 
 

 
 
 
DESFĂŞURAREA 
LECŢIEI  

 
Acte cu valoare 
constituțională în 
spațiul românesc în 
perioada 1831-1991 
 

 
 
- dialogul 
- organizatorul 
grafic secvențial  
 

 
 
- fişe de lucru 
- calculator 
- videoproiector 

 
 
 
- activitate pe 
grupe 
 

 
-Precizează actele cu valoare 
constituţională în ordine cronologică. 
- Indică importanța adoptării acestor 
acte pentru societatea românească. 

 
Regimuri politice 
instaurate prin 
adoptarea actelor 
constituționale 

 
- organizatorul 
grafic secvențial 
- conversaţia 
 

 
- fişa de lucru 
- calculator 
- videoproiector 

 
 
- activitate pe 
grupe 
 

 
- Definesc tipul de regim politic 
instaurat prin constituțiile discutate.  
- Completare schemei logice având 
la bază criteriul regimului politic. 
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- organizatorul 
grafic  
- problematizarea 
- conversaţia 
 

 
- calculator 
- videoproiector 
-  fişa de lucru 
 
 

 
 
- activitate pe 
grupe 
 

- realizarea asocierii dintre actele 
constituționale și cauzele care au 
determinet apariția lor. 
- evidenţierea și argumentarea 
relației cauză-efect. 

  
 
 
Principiul separării 
puterilor în stat 
Drepturi și libertăți  
 
 
 

 
- comparaţia 
- conversaţia 
-organizatorul 
grafic 
- problematizarea 

 
 
 
- fişe de lucru 
 

 
- activitate 
frontală 
- activitate 
individuală 

- precizarea instituțiilor care exercită 
puterea în stat 
-sesizarea modificărilor survenite în 
evoluția drepturilor și libertăților 
cetățenești. 
- Analizarea surselor istorice, 
selectarea informației în funcție de 
criteriile formulate de profesor 

CONSTATAREA 
FEED-BACK-
ULUI 

 
Redactarea unui eseu 
pornind de la expresia 
,,Nimeni nu este mai 
presus de lege’’ 

 
Eseul de 5 minute  
 

 
- fişa de lucru  
 

 
- activitate 
individuală 
 

- dovedesc spirit creativ, în 
rezolvarea  sarcinii de lucru 
formulate 

ÎNCHEIEREA 
ACTIVITĂŢII 

  
- autoevaluarea 

- scara de 
clasificare a 
activităţii  

 
- activitate 
individuală 

- autoevaluarea obiectivă a întregii 
activităţi prin completarea scării de 
clasificare  
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SARCINI DE LUCRU 

 
GRUPA I  
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GRUPA a II-a 

 



Prof. Sorin-Nicolae Coroamă, Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Rădăuţi 

71 
 

 
GRUPA a III-a  
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FIȘĂ DE LUCRU 
 REGULAMENTELE 

ORGANICE 
CONVENȚIA   * 

DE LA PARIS 
CONSTITUȚIA 

DIN 1866 
CONSTITUȚIA 

DIN 1923 
CONSTITUȚIA 

DIN 1938 
CONSTITUȚIA 

DIN 1991 
 
 

PUTEREA 
LEGISLATIVĂ 

 Hospodar 
Adunare      (separat 
pentru fiecare țară) 
 
Comisia Centrală 
(instituție comună)         

    

 
 

PUTEREA 
EXECUTIVĂ 

 

  
Hospodar 
Guvern       (separat 
pentru fiecare țară) 

    

 
 

PUTEREA 
JUDECĂTOREASCĂ 

  
 
Înalta Curte de 
Justiție și Casație 
(instituție comună)
  

    

 
 

DREPTURI ȘI 
LIBERTĂȚI 

 - desființarea 
privilegiilor și 
rangurilor boierești; 
- egalitatea în fața 
legilor, impozitelor 
- revizuirea relațiilor 
dintre proprieatri și 
țărani 

    

⃰ model de completare a fişei de lucru 
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FIȘĂ DE LUCRU 
 

Studiaţi informaţiile din tabelul de mai jos: 
 

Denumirea legilor Prevederi 

 
 
 
 

Regulamentele 
Organice 

Sursa A 
Domnul  

• Era ales pe viaţă, de o Adunare Obştească Extraordinară 
• Avea drept de iniţiativă şi sancţiune a legilor 
• Era ajutat de un Sfat compus din şase miniştri 

Adunarea Obştească 
• Era compusă în majoritate de boieri şi înalţi funcţionari 
• Adopta legile şi prezenta Domnului rapoarte despre starea ţării 

numite anaforale. 
Organele de judecată 

• Înaltul Divan Domnesc reprezenta instanţa supremă 
• Erau organizate corpul de avocaţi şi serviciul procuraturii 

 
 
 

Convenția de la Paris 

Sursa B 
Art. 3 — Puterile publice vor fi încredinţate în fiecare principat unui hospodar 
şi unei adunări elective ... 
Art. 4 — Puterea executivă va fi exercitată de către hospodar. 
Art. 5 — Puterea legislativă va fi exercitată în mod colectiv de către hospodar, 
adunare şi comisia centrală. 
Art. 7 — Puterea judecătorească, exercitată în numele hospodarului, va fi 
încredinţată magistraţilor numiţi de el, fără ca cineva să se poată sustrage 
judecătorilor săi naturali. 
Art. 10 — Hospodarul va fi ales de către adunare pe viaţă. 
Art. 27 — Comisia Centrală îşi va avea sediul la Focşani.  
Art. 38 — Se va înfiinţa o înaltă curte de justiţie şi de casaţie comună ambelor 
principate. Ea îşi poate avea sediul la Focşani.”  

 
 
 

Statutul dezvoltător 
al Convenției de la 

Paris 

Sursa C 
Art. 1 — Puterile publice sunt încredinţate Domnului, unei Adunări 
ponderatice(ponderatoare) şi Adunărei elective. 
Art. 2 — Puterea Legiuitoare se exercită colectiv de Domn, de Adunarea 
ponderatrice şi de Adunarea electivă. 
Art. 3 — Domnul are singur iniţiativa legilor; el le pregăteşte cu concursul 
Consiliului de stat şi le supune Adunării elective şi Corpului ponderatoriu, 
spre votare. 
Art. 4 — Deputaţii Adunării elective se aleg conform aşezământului electoral 
aci anexat. Preşedintele Adunării se numeşte în fiecare an de Domn din sânul 
ei; iar Vicepreşedinţii, Secretarii şi Chestorii se alege de Adunare. 
Art. 5 — Adunarea electivă discută şi votează proiectele de legi ce-i se vor 
prezenta de Domn. Aceste proiecte se vor susţinea în Adunare de Miniştrii sau 
de membrii Consiliului de stat, ce se vor delega de Domn spre acest sfârşit; ei 
vor fi ascultaţi oricând vor cere cuvântul. 
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Constituția din 1866 

Sursa D 
Art. 32. - Puterea legislativă se exercită colectiv de către Domn şi 
reprezentaţiunea naţională. Reprezentaţiunea natională se împarte în două 
Adunări: Senatul şi Adunarea deputaţilor. Orice lege cere învoirea a căror 
trele ramuri ale puterii legiuitoare. Nici o lege nu poate fi supusă sancţiunii 
Domnului de cât după ce va fi discutat şi votat liber de majoritatea ambelor 
Adunări. 
Art. 35. - Puterea executivă este încredinţată Domnului, care o exercită în 
modul regulat prin Constituţiune. 
Art. 36. - Puterea judecătorească se exercită de Curţi şi Tribunale. Hotărârile 
şi sentinţele lor se pronunţă în virtutea legii şi se execută în numele 
Domnului. 
Art. 82. - Puterile constituţionale ale Domnului sunt ereditare, în linie 
coborâtoare directa si legitima a Mariei Sale, din bărbat în bărbat prin ordinul 
de primogenitura şi cu excluziunea perpetuă a femeilor şi coborâtorilor lor. 
Coborâtorii Mariei Sele vor fi crescuţi în religiunea ortodoxă a răsaritului. 
Art. 93. – Domnul numeşte şi revocă pe miniştrii săi. 
El sancţionează şi promulgă legile. 
El poate refuza sancţiunea sa. 
El numeşte sau confirmă toate funcţiile publice 

 
Răspundeţi la următoarele întrebări:. 
1. Menţionaţi principiul politic cu care coincid prevederile constituţionale. 
....................................................................................................................... 
2. Definiţi regimurile politice instaurate prin documentele constituţionale indicate. 
Argumentaţi răspunsul prin sublinierea pe textele date a informaţiilor corespunzătoare. 
A..........................................................................B........................................................... 
C..........................................................................D........................................................... 
3. Formulaţi o asemănare între sursa A şi B şi o deosebire între sursa C şi D. 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................  
4. Indicaţi o limită a regimului politic definit în sursa D, susţinând afirmaţia cu o informaţie 
extrasă din sursa respectivă. 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
5. Numiţi forma de guvernare la care face trimitere sursa D şi indicaţi prevederea 
corespunzătoare.  
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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PROIECT DE LECŢIE 
 
 

Şcoala: C. T. Petru Muşat Suceava 
Disciplina: Istorie 
Clasa: a XI-a F 
Profesor: Bilan Liliana 
Unitatea de învăţare: Popoare şi spaţii istorice 
Tema lecţiei: Imaginea României în presa internaţională după 1989 
Studiu de caz: PROMOVAREA IMAGINII POZITIVE A ROMÂNIEI ÎN LUME.  

PROMOVAREA ORAŞULUI SUCEAVA PENTRU ATRAGEREA 
TURIŞTILOR ÎN ZONĂ 

Argument: A.D. Xenopol afirma că : 
„ Istoria este singurul mijloc capabil să deştepte în sufletul nostru iubirea cea sfântă 
de ţară(...); tot istoria ne învaţă moralitatea, respectul datoriei (...) .” 

Tipul lecţiei: de extindere 
Scopul: 

• Stimularea interesului pentru istoria locală, asigurarea premiselor pentru continuarea 
învăţării elevilor şi pentru analiza impactului trecutului în viaţa cotidiană. 

Competenţa generală: 
• Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate; 

Competenţe specifice:  
• Formularea, în scris şi oral, a unor opinii referitoare la o temă de istorie; 
• Elaborarea unei argumentări orale sau scrise; 
• Compararea relevanţei surselor istorice în abordarea unui subiect; 

Valori şi atitudini: 
• gândire critică şi flexibilă; 
• relaţionarea pozitivă cu ceilalţi; 
• antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca 

factor de predicţie a schimbărilor; 
• valorizarea propriei istorii, identităţi, particularităţi; 
• acceptarea diversităţii etnice, sociale, religioase; 

Strategii didactice: 
• Forme de lucru cu clasa: 
• Activitate individuală şi în perechi pentru identificarea sarcinilor de lucru; 
• Activitate pe grupe de elevi – pentru realizarea proiectului şi a posterului; 
• Activitate frontală – pentru realizarea pliantului; 
• Metode şi procedee didactice: 
• Tradiţionale: expunerea, explicaţia, conversaţia euristică, comparaţia, demonstraţia; 
• Moderne: învăţarea prin descoperire, problematizarea, observaţia dirijată, 

 lucrul în echipă, proiectul, posterul, pliantul; 
• Resurse: 
• materiale: fişele de documentare, proiectele realizate, imagini şi fotografii reprezentative; 
• umane: elevii clasei a XI-a F 
• de timp: 2 săptămâni 

Evaluare: Ce dovezi există că elevii şi-au însuşit informaţiile? 
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• De conţinut: răspunsurile la întrebări, realizarea proiectului, prezentarea sintetică a 
informaţiilor prin realizarea unui poster; 

• De utilizare a operaţiilor gândirii: sintetizarea ideilor, identificarea elementelor 
componente a posterului, restructurarea ideilor; 

Bibliografie: 
• Octav Monoranu, Mihai Iacobescu, Dragomir Paulencu, Istoria orașului Suceava, 

extras din Mic îndreptar turistic: Suceava, Editura Sport-Turism, București, 1979.  
• I. Constantinescu - România de la A la Z. Dicționar turistic, Editura Stadion, 

București, 1970, p. 352.  
• E.I. Emandi, V. Cucu, M. Ceaușu - Ghid de oraș. Suceava, Editura Sport-Turism, 

București, 1989. 
• Mihai Iacobescu (coord.) - Suceava. Ghid turistic al județului, Editura Sport-Turism, 

București, 1979, pp. 85-86. 
• Mitropolia Moldovei și Sucevei - Monumente istorice bisericești din Mitropolia 

Moldovei și Sucevei. Editura Mitropoliei Moldovei și Sucevei, Iași, 1974. 
• Gh. Balș - Bisericile și mănăstirile moldovenești din veacurile al XVII-lea și al XVIII-

lea, Editura Institutul de Arte Grafice E. Marvan, București, 1933.  
• Nicolae Stoicescu - Repertoriul bibliografic al localităților și monumentelor 

medievale din Moldova, București, 1974. 
• Vasile Gh. Miron, Mihai-Ștefan Ceaușu, Ioan Caproșu, Gavril Irimescu - Suceava, file 

de istorie. Documente privitoare la istoria orașului, vol. I (1388-1918), București, 
1989.  

• Emil Turdeanu – Oameni și cărți de altădată, Editura Enciclopedică, București, 1997  
• Internetul 

 
 
 

Structura lecţiei: 
Nr.
crt 

Etapele 
lecţiei 

Activitatea profesorului 
Activitatea elevului Timp 

1.  Organizarea 
clasei 

 Salutul, scurtă conversaţie de 
acomodare, verificarea 
prezenţei, a mijloacelor 
didactice pregătite; 

 

 Răspunde solicitărilor 
profesorului 

 
1 oră 

 
 
 
 2.  

Verificarea 
cunoştinţelor 

 Adresează câteva întrebări 
referitoare la: 

 Momentele sincronizării 
culturii româneşti cu cea 
europeană; 

 Specificul cultural românesc 

 Precizează cele patru 
momente care 
marchează sincronizarea 
culturii româneşti cu cea 
europeană; 

 Menţionează elementele 
care dau specificul 
cultural românesc: 
ortodoxismul, 
moştenirea culturală 
bizantină şi folclorul; 
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3.  Captarea 
atenţiei 
elevilor 
Precizarea 
conţinutului 
tematic supus 
verificării 

 Prezintă tema, tipul 
activităţii, modul de 
desfăşurare, enumeră 
competenţele de atins la 
sfârşitul lecţiei; 

 Discută cu elevii principalele 
aspecte care se regăsesc în 
presa internaţională 
referitoare la imaginea 
României: 

- Profilul comunist de imagine; 
- Elementele care contribuie la 
realizarea unei imagini negative 
a României în lume; 
- Aspectele care contribuie la 
realizarea unei imagini pozitive 
a României pe plan 
internaţional; 
 Propune elevilor o extindere 

a temei discutate cu un 
studiu de caz:  

PROMOVAREA IMAGINII POZITIVE A 
ROMÂNIEI ÎN LUME. PROMOVAREA 
ORAŞULUI SUCEAVA PENTRU 
ATRAGEREA TURIŞTILOR ÎN ZONĂ, 
scop în care va fi utilizată 
metoda proiectului; 
 Explică elevilor în ce constă 

metoda de evaluare prin 
proiect, împarte elevii în 
cinci grupe; 

 Distribuie tema fiecărei 
grupe; 

 Pune la dispoziţia grupelor 
de elevi materialele necesare 
desfăsurării activităţii; 

 

 Îşi concentrează atenţia 
asupra activităţii 

 Ascultă prezentarea 
profesorului; 

 Notează în caiete; 
 Analizează de ce 

România era văzută ca o 
ţară arhaică; 

 Identifică elementele 
care contribuie la 
crearea unei imagini 
negative a României pe 
plan internaţional; 

 Discută cu profesorul 
elementele care pot 
promova o imagine 
pozitivă a României; 

 Sunt atenţi; 
 Formează grupe de 

lucru; 
 Îşi stabilesc rolurile în 

grup; 
 Studiază tema, discută, 

se susţin reciproc; 
 

   Face precizări cu privire la 
modul de abordare a 
sarcinilor de lucru; 

 Stabileşte timpul pe care 
elevii îl au la dispoziţie 
pentru rezolvarea sarcinii de 
lucru; 

 Facilitează colaborarea 
dintre elevii aceleiaşi grupe; 

 Răspunde cu promptitudine 
solicitărilor venite din partea 
elevilor; 

  

4. Activitate de 
prezentare şi 

 Propune elevilor prezentarea 
informaţiilor prin realizarea 

 Pregătesc modul original 
de prezentare a 

 
1 oră 
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susţinere a 
proiectelor 

unui montaj de tip poster, 
susţinut şi cu imagini video; 

 Pune la dispoziţia elevilor 
materialele necesare; 

 Sprijină prezentările făcute 
de elevi; 

 Încurajează autoevaluarea; 
 Încurajează participarea 

elevilor; 
 

proiectului 
 Prezintă posterul realizat 

realizat; 
 Pun întrebări grupelor 

din care nu fac parte; 
 Se autoevaluează. 

 
 
 
 
 
 

5. Discutarea 
proiectelor în 
baza fiselor 
de evaluare 

 Analizează concluziile 
formulate de fiecare echipă 
în parte; 

 Supune atenţiei fişa de 
evaluare a proiectelor; 

 Evaluează împreună cu 
elevii proiectele realizate de 
aceştia. 

 Se corectează (dacă este 
cazul); 

 Fac comparaţii. 

6. Încheierea 
activităţii 

 Evidenţiază grupa care a 
lucrat cel mai bine, care a 
colaborat cel mai eficient, 
care a avut cea mai 
persistentă şi originală 
prezentare; 

 Propune elevilor realizarea 
unui pliant prin care să 
promoveze imaginea 
Sucevei; 

 Formulează concluzii asupra 
activităţii desfăşurate. 

 Selectează imagini şi 
informaţii reprezentative 
cu ajutorul cărora vor 
realiza pliantul ; 

 Sunt atenţi şi îşi 
manifestă părerile. 
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Anexa 1  
GRILĂ DE EVALUARE A PROIECTULUI REALIZAT 

 
 
Grupa: 
Tema proiectului: 
 
Nr.crt. 

Numele şi prenumele elevului 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
 
 
Nr. 
crt 

 

Criteriul de evaluare 

Punctaj maxim 
propus 

Punctaj 
obţinut 

1. 
Respectarea structurii proiectului 

5 puncte  

2. Corelarea conţinuturilor cu tema proiectului 10 puncte  
3. Folosirea dovezilor in sprijinul afirmaţiilor făcute 10 puncte  
4 Estetica proiectului 5 puncte  
5. Reprezentarea shematică a proiectului în vederea susţinerii 15 puncte  
6. Susţinerea proiectului 10 puncte  
7. Argumentarea proiectului 15 puncte  
8. Rezolvarea obiecţiilor 10 puncte  
9. Originalitate 10 puncte  

OFICIU 
10 puncte  

TOTAL 100 Puncte 
 

 
 
CHESTIONAR 
 
După ce ai studiat această temă, alege-ţi locul care ţi se potriveşte pe această scală: 

Nepăsare  
Neîncredere  
Optimism  
Angajare  

 
1. Care a fost cel mai plăcut aspect al realizării proiectului? 
2. Ce puncte slabe a avut proiectul în grupul vostru? 
3. Ce aţi face diferit dacă ar trebui să refaceţi proiectul? 
4. Ce teme aţi dori să mai abordăm prin această metodă? 
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FAZELE PROIECTULUI 
 

NR. 
CRT

. 

 
DENUMIREA FAZEI 

 
CONŢINUTUL FAZEI ACTIVITATEA 

ELEVILOR 

1 INFORMAREA 

Compilarea informaţiei necesare 
Motivarea la nivel înalt 
Familiarizarea elevilor cu metoda 
proiect 
Încurajarea lucrului în echipă 
 

Colectează şi 
analizează informaţia 
necesară planificării şi 
realizării sarcinilor 

2 PLANIFICAREA 

Organizarea la nivel individual 
Integrarea intra şi intergrupuri 

Pregătesc planul de 
acţiune pe care îl vor 
utiliza în indeplinirea 

sarcinilor 

3 DECIZIA 

Implicarea profesorului şi 
membrilor grupului la decizia 
colectivă 
Învăţarea evaluării problemelor 
Proces de comunicare 

Definesc diferite 
componente ale 

planului de acţiune 
Primesc sarcini 

specifice (din partea 
profesorului) pentru a 

dovedi că şi-au 
dobândit cunoştinţele 

necesare 

4 IMPLEMENTAREA 

Activităţi bazate pe experienţă şi 
investigare 
Proces de feed-back 
Activităţi conduse independent 
 

Urmează sarcinile 
independent, în acord 
cu planul de acţiune 

stabilit  

5 CONTROLUL Faza de autocontrol 
 

Evaluează ei înşişi 
rezultatele muncii  

6 EVALUAREA 

Discutarea colectivă a rezultatelor 
Mecanisme flexibile şi deschise 
Participarea întregului grup 
*pot fi generate noi obiective şi 
sarcini 

Evaluează împreună 
cu profesorul procesul 
şi rezultatele obţinute  

 

 
Tema: 

PROMOVAREA IMAGINII POZITIVE A ROMÂNIEI ŞI A ORAŞULUI SUCEAVA ÎN 
LUME PENTRU ATRAGEREA TURIŞTILOR ÎN ZONĂ 

Activitatea: Proiect 
Data: ………….. 

Durata activităţii: 2 săptamâni 

Grupe: 5 
Elevi: 4- 5 

Scopul: Stimularea interesului pentru istoria locală, asigurarea premiselor pentru continuarea 
învăţării şi pentru analiza impactului trecutului în viaţa cotidiană. 
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PROMOVAREA IMAGINII POZITIVE A ROMÂNIEI ŞI A 
ORAŞULUI SUCEAVA ÎN LUME PENTRU ATRAGEREA TURIŞTILOR ÎN ZONĂ 

 
Cum vei lucra?      Cât vei lucra?          De unde te vei informa? 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMAŢII NECESARE PENTRU REALIZAREA ACESTUI PROIECT: 

 
1.Modul în care poate fi creată o imagine pozitivă a României în lume: 

• Promovând resursele naturale, 
• Promovând monumentele din ţară trecute în patrimoniul 

U.N.E.S.C.O., 
• Evidenţiind personalităţi care fac cinste ţării. 

2.Elementele care pot contribui la promovarea oraşului Suceava şi la atragerea turiştilor în 
zonă: 

• Istoricul oraşului Suceava, 
• Tradiţiile şi folclorul, 
• Cetăţile din Suceava, 
• Mănăstiri şi biserici, 
• Muzee. 

3.După dobândirea informaţiilor necesare se vor realiza următoarele proiecte: 
• Aspecte care contribuie la crearea unei imagini pozitive a României 

în lume, 
• Prezentarea oraşului Suceava (istoric, elemente de folclor care s-au 

menţinut de-a lungul timpului), 
• Cetăţile Sucevei, 
• Mănăstiri şi biserici cu istorie, 

MOD DE LUCRU: 

pe grupe 

TIMP DE LUCRU: 

2 săptămâni 
 

SURSE DE INFORMARE: 

⇒ Internet 

⇒ Biblioteca şcolii 
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• Muzee sucevene, etc. 
NOTĂ: Se vor forma grupe de câte 4- 5 elevi care vor pregăti una din temele propuse de 
profesor. 
FOARTE IMPORTANT:  
-În timpul prezentării proiectului: 

• Asiguraţi-vă că sunteţi auzit şi văzut de toată lumea, 

• Încercaţi să cuprindeţi cu privirea întregul grup, 

• Vorbiţi clar, normal şi nu foarte repede, 

• Evitaţi să vă jucaţi cu materialele sau notiţele în timp ce vorbiţi, 

• Elevii să ofere profesorului informaţii complexe asupra atingerii competenţelor 
propuse. 

- Elevii să vizeze : 
• interpretarea creativă a informaţiilor,  
• capacitatea de a prezenta convingător informaţiile, 

-La ce vă ajută realizarea unui proiect? 
• Să rezolvaţi diferite probleme, 
• Să comunicaţi cu cei din jur, 
• Să planificaţi,  
• Să organizaţi, 
• Să lucraţi mai bine în echipă, 
• Să fiţi creativi, 
• Să fiţi reponsabili, 
• Să utilizaţi surse mass- media pentru informare, 
• Să accesaţi adrese web pentru informare, 
• Să fiţi mai buni! 
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PERFORMANŢA ŞCOLARĂ LA DISCIPLINA ISTORIE 
 
 

Fără infatuare sau ostentaţie, profesorul dedicat îşi dezvăluie calităţile prin 
comunicare, prin intervenţii ştiinţifice şi metodice, conferinţe, simpozioane, articole de 
specialitate, dar mai ales prin capacitatea de a se apleca asupra formării şi desăvârşirii elevilor 
talentaţi, viitorilor intelectuali şi formatori de opinie ai acestei naţii, şi care, la rându-le, vor 
avea menirea nobilă, dar dificilă, ca în plin proces de globalizare, să ţină treze sentimentele de 
patrie şi patriotism, dar mai ales să păstreze nealterat simţământul  identităţii naţionale. 

Cu deplin respect pentru marea aventură umană, principiul dascălului de istorie este să 
o descifreze pe înţelesul discipolului, care la rândul lui să o înţeleagă potrivit dictonului antic 
si indicas cognosce. Cu siguranţă acest profil de profesor îşi iubeşte ţara şi îşi cercetează cu 
interes şi reverenţă trecutul, fără a-l exalta sacrificând prin aceasta adevărul. 

Într-o vreme în care scrierea şi mai ales predarea istoriei este trecută în desuetudine, cu 
atât mai mult atragerea unor tineri spre studiul în profunzime al acestei discipline constituie 
cu adevărat împlinirea în profesie. 

Potenţialul dascălilor de istorie, cât şi al elevilor din judeţul Suceava, este unul 
consistent, confirmat prin rezultatele bune şi foarte bune obţinute în ultimii ani la concursurile 
şcolare. Aşadar, avem 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, 
Baia Mare – 2014 

 
Nr. 
Crt. 

Numele şi 
prenumele 

elevilor 

Clasa 
de la 
care 

provin 

Unitatea şcolară de 
provenienţă 

Media 
obţinută 

Profesorul 
care i-a 
pregătit 

Profesorul 
care a 

însoţit lotul 
la etapa 

naţională 

1. Brumă 
Cosmin 
Ionuţ 

VIII Şcoala Gimnazială Nr. 
9 Ion Creangă Suceava 

Locul 17 Prelucă 
Oltea 

Dranca 
Bogdan 

2. Chisăliţă 
Andreea 

IX C.N. Ştefan cel Mare 
Suceava 

Locul 15 Dranca 
Bogdan 

Dranca 
Bogdan 

3. Macar Ioana X C. N. Dragoş Vodă 
Câmpulung 

Moldovenesc 

Locul 9 

Premiu 
special 

Ciocan 
Petrică 

Dranca 
Bogdan 

4. Creţu Vasile XI C. M. Ştefan cel Mare 
Câmpulung 

Moldovenesc 

Premiul 
II 

Tanasă 
Bogdan 

Dranca 
Bogdan 

5. Juravlea 
Petru Andrei 

XII C. N. Petru Rareş 
Suceava 

Locul 11 

Premiu 
special 

Toderaş 
Daniel 

Dranca 
Bogdan 
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Rezultatele obţinute de elevii suceveni la faza naţională a 
Sesiunii de Referate şi Comunicări Ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal , 

Slobozia – 2014 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

elevului 

Clasa Unitatea de 
învăţământ Titlul comunicării 

Secţiunea și 
premiul 
obținut 

Profesori 
îndrumători 

1. Tofan-Cătălin 
Andrei  

XI 
C. N. Nicu Gane 

Fălticeni 

„Fălticenenii în 
vâltoarea Marelui 

Război“ 

Istoria 
Românilor 

Premiu 
special 

Benţa 
Codrin 

2. 
Cozmiuc 
Beatrice 
Nicoleta 

X C. N. Mihai 
Eminescu 
Suceava 

„Botezul focului şi 
al nemuririi în 

Bucovina anilor 
1914-1918” 

Istoria 
Românilor 

Premiu 
special 

Cozaciuc 
Rodica 

 
 

Rezultatele obţinute de elevii suceveni la etapa naţională a Concursului „Memoria 
Holocaustului”, Lugoj – 2014 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

elevului  

Clasa Unitatea şcolară Punctajul obţinut Profesor îndrumător 

  
1. 

Bubuţanu 
Andrei 

VII C.N. Nicu Gane 
Fălticeni 

7,1 Benţa Codrin 

  
2. 

Todirică 
Cornelia 

XI C. N. Nicu Gane 
Fălticeni 

8,35 Vasiliu Anişor 

 
 

Premianţii Concursului judeţean „Clio”clasa a V-a 
 

Nr. crt. Numele și prenumele 
elevului 

Școala de proveniență Clasa Media Profesor 
îndrumător 

1. Găitan Gheorghe Școala Gimnazială 
Bosanci 

a V-a 9.80 Knurek Ștefania 

2. Crîșmariu Andreea Școala Gimnazială 
Nr. 8 Suceava 

a V-a 9.60 Rangu 
Magdalena 

3. Drehuță Ana Maria Şcoala Gimnazială 
Regina Elisabeta 

Rădăuţi 

a V-a 9.60 Ţugulea Marcela 

4. Zup Diana Școala Gimnazială 
Nr. 8 Suceava 

a V-a 9.60 Rangu 
Magdalena 

5. Cigoli Paul Şcoala Gimnazială 
Mihai Eminescu 

Rădăuţi 

a V-a 9.00 Coroamă Sorin 

6. Halus Irina Şcoala Gimnazială 
Mihai Eminescu 

Rădăuţi 

a V-a 9.00 Ţugulea Marcela 
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Premianţii Concursului judeţean „Clio”- clasa a VI-a 

 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
elevului 

Școala de proveniență Clasa Media Numele și 
prenumele 

profesorului 
îndrumător 

1. Hunceac Iuliana Şcoala Gimnazială 
Mihai Eminescu 

Rădăuţi 

a VI-a 9.80 Maleş Nadia 

2. Strugariu Teodora 
Georgiana 

Școala Gimnazială 
Nr. 8 Suceava 

a VI-a 9.80 Rangu 
Magdalena 

3. Beghean Ioana Școala Gimnazială 
Nr. 8 Suceava 

a VI-a 9.60 Rangu 
Magdalena 

4. Baltariu Ilinca-Maria Şcoala Gimnazială 
Ion Irimescu Fălticeni 

a VI-a 9.50 Iacob 
Iuliana  

 
Premianţii Concursului judeţean „Clio”- clasa a VII-a 

 
Nr. 
crt. 

Numele și prenumele 
elevului 

Școala de proveniență Clasa Media Numele și 
prenumele 

profesorului 
îndrumător 

1. Bubuţanu Andrei C. N. Nicu Gane 
Fălticeni 

aVII-a 9.80 Benţa 
Codrin  

 
2. Donisan Maria Şcoala Gimnazială 

Mihai Eminescu 
Rădăuţi 

a VII-a 8.80 Coroamă 
Sorin 

3. Dranca Valentin Școala Gimnazială 
Nr. 4 Vatra Dornei 

 

a VII-a 8.60 Cocoreanu 
Aurelian 

 
 
 

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

continuă să rămână olimpiada de istorie, care s-a desfăşurat în bune condiţii în toate etapele 
ei. La faza judeţeană din 8 martie 2014, găzduită de C.N. Ştefan cel Mare Suceava, au 
participat un număr de 112 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, Liceul 
Tehnologic Ion Nistor Vicovu de Sus, Liceul Teoretic Ion Luca Vatra Dornei, C.N. Dragoş 
Vodă Câmpulung Moldovenesc, Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Rădăuţi, Şcoala 
Gimnazială Ion Creangă Suceava, ş.a. 

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

La Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal, 
care s-a derulat în luna mai 2014 la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava, s-au 
prezentat zece lucrări de la licee din judeţ. Nivelul competiţiei a fost unul mediu şi, tocmai 
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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 lucrări din concurs, care aveau să confirme ulterior. La etapa naţională, 
desfăşurată în luna iulie la Slobozia, cele două lucrări care ne-au reprezentat judeţul, s-au 
bucurat de aprecierea unanimă a membrilor juriului, strădania dascălilor şi a elevilor fiind 
răsplătite cu două 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. 

La etapa judeţeană a Concursului Naţional Memoria Holocaustului desfăşurată în luna 
mai 2014 la C.N. Nicu Gane Fălticeni au participat 18 elevi de la şcolile gimnaziale şi liceele 
din judeţ. La etapa naţională, desfăşurată în luna iulie la Lugoj, cei doi elevi care ne-au 
reprezentat judeţul au avut o prestaţie onorabilă, clasându-se în prima jumătate a 
clasamentului. Doar proba practică, care presupune o doză uriaşă de subiectivitate, a 
contribuit, în mod nedrept, la depunctarea nejustificată a elevilor noştri şi, implicit, privarea 
acestora de o menţiune sau de un premiu special. 

Tot anul acesta școlar la disciplina Istorie s-a implementat un nou concurs, intitulat 
Clio, adresat elevilor din clasele gimnaziale (V-VII). Menirea concursului este aceea de a 
motiva elevii pasionaţi de istorie spre studiul sistematic şi aprofundat al acestei discipline încă 
de pe băncile învăţământului gimnazial, în condiţiile în care există riscul ca aceşti copii 
talentaţi să se îndrepte spre alte discipline cu orientare umanistă, unde deja s-au implementat 
astfel de concursuri. La faza judeţeană desfășurată pe 26 aprilie 2014 la Școala Gimnazială 
Nr. 8 din Suceava, au participat un număr de 80 elevi din diferitele zone ale judeţului. S-au 
acordat cu multă generozitate circa 40 de premii şi menţiuni în ideea stimulării acestor elevi. 
S-au remarcat următoarele unităţi şcolare: Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava, Şcoala 
Gimnazială Mihai Eminescu Rădăuți, Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta Rădăuți, C.N. 
Ştefan cel Mare Suceava, C.N Nicu Gane Fălticeni, Şcoala Gimnazială Nr.3 Suceava, Şcoala 
Gimnazială Bogdan Vodă Câmpulung Moldovenesc, Şcoala Gimnazială Bosanci, Şcoala 
Gimnazială Ion Irimescu Fălticeni, Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei, Şcoala Gimnazială 
Nr. 2 Vatra Dornei ş.a. 

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. 
 
 
 

Inspector școlar de specialitate, 
prof. Anişor Vasiliu 
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