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CELE MAI VECHI MĂRTURII DESPRE EXISTENȚA EVREILOR ÎN 

SPAȚIUL ETNIC ROMÂNESC. COMUNITATEA EVREILOR DIN 
VAMA. LISTELE LUI ISAK MERDLER 

 
 

Putem admite că, după cucerirea Daciei de către Traian, între coloniştii aduşi în Dacia de 
împărat erau şi evrei, aflaţi deja în diaspora impusă de împăratul Titus care a cucerit 
Ierusalimul şi a dărâmat Templul în anul 70 d.Hr., și că, între soldații din unitățile auxiliare, 
se aflau și astfel de provinciali. 

Cu descoperirea pe teritoriul fostei Dacii romane, a unei monede iudaice de bronz, emisă 
de Baar Kahba pe la 133-134 d. Hr., cu două inscripţii în limba ebraică, una scrisă pe o piatră 
de râu, alta de invocare a unei divinităţi, se poate susţine destul de greu existența unor evrei 
pe pământul vechii Dacii. De aceea, Hary Kuller, cu destulă înţelegere şi îngăduinţă, a lăsat o 
portiţă de înţelegere spunând: ,,unii evrei au supralicitat valorificarea izvoarelor, nu prea certe 
de acest fel”1. Descoperile și cercetările ulterioare, vor susține sau vor infirma teoria vechimii 
elementului evreiesc în Dacia, deoarece este foarte greu de acoperit o perioadă de peste o mie 
de ani, din secolul al III-lea până în secolul al XIII-lea, când sunt rare inclusiv izvoarele şi 
dovezile despre existenţa daco-romanilor şi românilor, iar despre evrei lipsesc desăvârşit.  

Începând cu secolul al XIII-lea şi al XIV-lea îi întâlnim pe evrei în Transilvania, apoi îi 
întâlnim pe evreii kazari în cetatea Albă ( după Gr. Țamblac) şi în Chilia (după N. Iorga). În 
economia acestei lucrări interesează prezența evreilor în Moldova şi în Bucovina, după 
instalarea stăpânirii habsburgice în partea de nord-vest a Moldovei, începând cu toamna 
anului 1774. 

Până la Ştefan cel Mare (1457-1504) care, spre sfârşitul domniei, din cauza bolilor 
vârstei, chemă de la Veneţia un medic evreu care să-i ardă cu fierul roşu o rană la picior, nu 
avem nicio dovadă că vreun evreu s-a aşezat temeinic în Moldova. În acest sens, nu poate fi 
invocat privilegiul comercial dat de domnitorul Alexandru cel Bun (1400-1431) în 1408, 
negustorilor lioveni (din Liov, Lemberg) care mergeau cu mărfurile în Transilvania şi care 
trebuiau să plătească vamă la vărsarea Moldoviţei în Moldova, în viitorul sat Vama2.  

Între aceşti negustori care treceau peste munţi, spre oraşele din Transilvania, sau a celor 
din Ungaria şi Transilvania care veneau în Moldova, trebuie că au fost şi comercianţi evrei 
stabili în târgurile Moldovei. Afirmaţia potrivit căreia „Drumul Moldovenesc (vechiul drum 
Tătărăsc n.a.) a fost deschis negustorilor de toate neamurile şi mai cu seamă evrei”3 nu se 
poate susţine pentru că la începutul secolului al XV-lea, în Moldova, comerţul era în mâna 
negustorilor armeni şi greci, situaţie care s-a păstrat până în secolul al XVII-lea, când potrivit 
mărturiei lui Dimitrie Cantemir, ştim sigur că cei care făceau comerţ în Moldova erau, în 
ordinea importanţei, armenii, grecii şi apoi evreii4. Evreii din Moldova n-au fost chemaţi de 
domnitori şi de boieri cum susţine Teșu Solomovici, era suficient că Alexandru cel Bun 
chemase pe armeni cărora le dăduse privilegii; cei care totuşi, activau pe piaţa românească, 
erau evrei în slujba Imperiului Otoman, de la Constantinopol. În timpul lui Petru 
Şchiopul(1578-1679), în Moldova este menţionat conflictul dintre negustorii români de vite şi 

                                                 
1 Hary Kuller, Opt studii despre istoria evreilor din România, Editura Hasefer, București, 1997, pp. 45-46. 
2 Ion Cernat, Elena Lazarovici, 600 de ani de istorie ai satului Vama, Studii și schițe monografice, Editura PIM, 
Iași 2009, Ediția a II-a, pp. 50-51. 
3 Teșu Solomovici, România Judaică. O istorie neconvențională a evreilor din România, 2000 de ani de 
existență continuă, București, 2001, Vol. I, p. 70. 
4 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Editura Tineretului, București, 1973, pp. 92-93. 
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evreii care făceau contrabandă cu vite furate pe care le vindeau în Polonia5. Unii domnitori 
din Moldova (Ştefan Tomşa: 1611-1615) le acordă înlesniri, alţii (Vasile Lupu: 1634-1653) 
iau măsuri împotriva evreilor necinstiţi şi imorali. Să facem precizarea că slujitorii Porţii 
Otomane, de orice etnie ar fi fost, chiar turci de erau, nu se puteau prevala de această 
condiţie, ca să nu se supună ordinii şi legilor pământene, domnii români fiind în drept să-i 
expulzeze. 

Venirea şi stabilirea evreilor într-un număr mai mare pe pământul Moldovei sunt legate 
de evenimentele din istoria acestei etnii. De exemplu, în timpul răscoalei cazacilor conduşi de 
Bogdan Hmelnițchi împotriva stăpânirii poloneze când au fost ucişi peste 30.000 de evrei, o 
bună parte dintre cei scăpaţi se refugiază în Moldova, aşezându-se în Bacău, Bârlad, 
Botoşani, Dorohoi, Huşi, Roman ,Galaţi şi Suceava; tuturor oferinduli-se variate înlesniri6. 
Cea mai grăitoare dovadă a aşezării evreilor în târgurile şi oraşele Moldovei este că, printr-un 
hrisov (act domnesc), domnitorul llieş Vodă recunoaşte la 1666 „naţia evreiască”, care şi-a 
zidit în 1657 la Iaşi, în Târgul Cucului, o sinagogă, urmată de o alta mai mare tot în Iaşi, în 
16767. Din nevoia de a reglementa raporturile dintre membrii comunităţii evreieşti, în 1719 
apare instituţia rabinică numită Hahanibaşia, un fel de Tribunal Suprem în faţa căruia erau 
duşi cei vinovaţi de comiterea unor fapte grave, dar abuzurile făptuite de Haham l-au 
determinat pe domnitorul Constantin Mavrocordat (1730-1769) să intervină energic8. 

Cât priveşte existenţa evreilor în partea de nord-vest a Moldovei, unde populaţia era mai 
rară, aceasta este legată de două evenimente politico-militare: primul este legat de războiul 
dintre turci şi austrieci, desfăşurat sub zidurile Vienei, începând cu 1683, la care a participat 
şi Polonia, condusă de Ian Sobieski. Acesta, după ce ajută la despresurarea Vienei, ca să 
lovească în Imperiul Otoman, ocupă nordul Moldovei, până la Cetatea Neamţului, timp în 
care armata poloneză este însoţită de furnizori, comercianţi şi intendenţi evrei. Al doilea 
eveniment este războiul ruso-turc dintre anii 1768-1774, când mulţi evrei însoţesc armatele 
ruseşti care au ocupat, după cum le era obiceiul, Ţările Române. Aşa se explică înregistrarea 
la recensământul zis rusesc din 20 iunie 1774, în fostul ocol al Câmpulungului Moldovenesc, 
între cei 361 birnici şi a celor 10 evrei9. De asemenea, recensământul din 1774 înregistrează 
doi evrei în Sadova10. Trebuie observat că cele 12 familii de evrei au în fruntea lor un staroste 
(cel mai bătrân dintre ei), sunt rude între ei, trei sunt veniţi din Straja, unul de la Snyatin, ceea 
ce explică venirea lor din nord, din Galiţia poloneză, în mai multe etape. Unul dintre aceștia, 
Avram este velnicer, are velniţă (instalaţia de produs alcool, horilcă) sau ştie să lucreze în 
asemenea instalaţii, nu este cârciumar. De asemenea, recensământul nu înregistrează niciun 
evreu în Dorna, nici în Vama şi nici în Frumosu de lângă Vama. 

Anterior anului 1774, când a fost recenzată toată populaţia Moldovei, documentele 
înregistrează evidenţa în Câmpulung, a unor evrei despre care nu ştim cu precizie cu ce se 
ocupau. Un anume David are casă „în uliţa veche ce vine din târg”, situaţie înregistrată de un 
document din 1769. Pe lângă David, în Câmpulung mai sunt înregistraţi evreii Isac şi Mer, la 
1769 şi respectiv 1784, care la fel ca alţii, nu sunt înregistraţi cu nume de familie, ci numai cu 
determinativul etnic- jid. adică jidov, evreu11. Documentele de epocă, anterioare stăpânirii 
habsburgice (1775) asupra nord-vestului Moldovei, teritoriu de 10.400 km2, numit de străini 
Bucovina, nu amintesc de niciun evreu care să se fi stabilit în Vama, sat dependent de 
                                                 
5 Teșu Salomovici, op. cit., p. 25. 
6 Hary Kuller, op. cit., p. 25. 
7 Ibidem, pp. 29-30. 
8 Teșu Salomovici, op. cit., p. 96. 
9 P. G . Dmitrev, Moldova în epoca feudalismului, Vol II, partea I și a II-a: Recensămintele populației Moldovei 
din anii 1772-1773 și 1774, Chișinău, 1975. 
10 Ibidem. 
11 Theodor V. Ștefanelli, Documente din vechiul ocol al Câmpulungului Moldovenesc, Academia Română, 
București, p. 103. 



Prof. Petrică Ciocan, C. N. Dragoș Vodă, Câmpulung Moldovenesc 

7 
 

Mănăstirea Moldoviţa.  
Până la data de 5 august 1784, când aflăm despre Israel Beri, arendaşul crâşmei care 

aparţinea mănăstirii Moldoviţa, că a fost amendat cu suma de 8 florini şi 40 creiţari pentru 
raportarea neadevărului12, vânzarea băuturilor era arendată localnicilor care, nu întotdeauna 
erau dispuşi să plătească mănăstirii „câte un leu de fiecare butoi de vin” din care cauză 
egumenul îi acuză pe vămeni că „vând în casele lor băuturi”13. La venirea evreilor în număr 
tot mai mare, în Bucovina şi în Vama, sistemul arendăşiei, nu numai al cârciumarilor, era 
cunoscut şi practicat fiind extins de stăpânirea străină care i-a folosit pentru asemenea 
activităţi de administrare pe evreii veniţi din Galiţia. Când egumenii şi călugării de la 
mănăstirea Moldoviţa au auzit de intenţia împăratului Iosif al II-lea (1780-1790) de a 
desfiinţa mănăstirile şi schiturile din Bucovina, aceştia au renunţat la administrarea în regie 
proprie a întinselor păduri, fâneţe, pescătorii, ape, mori, crâşme, şi le-au arendat în 1784, pe 
trei ani, lui Anghelache din Câmpulung. Munţii Suhardul Mare au fost arendaţi, pe un an, lui 
Pentele Cramat din Câmpulung pentru suma de 50 florini, iar Rarăul şi Todirescul au fost 
arendaţi, în 1784, pe un an, lui Leon Leonti(eş) din Vamă14.  

Mănăstirile din Bucovina aveau moşii şi sate, iazuri şi vii, în toată Moldova, fiind aplicat 
acelaşi procedeu de arendare către oamenii pământului. Pentru anul 1784, mănăstirea 
Moldoviţa a arendat Fălticeni şi Reciuleni cu o moară şi un eleşteu ţăranilor din zonă, iar 
satul şi moşia Văculeşti de lângă Hârlău, cu păduri de fag şi stejar şi un heleşteu a fost 
arendat pe un an lui Ienachi Codrescu din Rădăuţi cu 200 de florini15. Dintre toţi arendaşii 
satelor, moşiilor, morilor, viilor, gârlelor, iazurilor, fâneţelor etc., aflate în proprietatea 
mănăstirilor şi schiturilor din Bucovina, dar şi a unor mănăstiri din Moldova care aveau sate 
şi moşii în Bucovina, nu se află, după nume cel puţin, niciun arendaş evreu, unul, Demeter 
Wurman, este german, doi sunt greci şi doi sunt armeni. 

Este adevărat că între bunurile arendate nu sunt amintite crâşmele, dar nici nu se face 
menţiunea că acestea erau arendate exclusiv evreilor. Toate documentele de epocă indică 
sursa revărsării evreilor asupra Bucovinei şi asupra locuitorilor Bucovinei, ca fiind Galiţia, 
adică a evreilor care la originea lor erau turci indo-europeni, neavând nicio legătură cu cele 
douăsprezece triburi de evrei semiţi. Ei, evreii kazari, evrei prin religie, sunt pe drept cuvânt 
„al treisprezecelea trib”, cel mai numeros de altfel, şi care a împânzit Europa răsăriteană şi 
Germania16. Ce au învăţat de-a lungul secolelor atât evreii sefarzi (cei alungaţi din Spania 
după 1492), cât şi cei kazari, numiţi aşchenazi? Că ei erau proscrişii, ei plăteau pentru toate 
relele care se abăteau asupra satelor şi oraşelor, din Spania până la Moscova. Alungaţi, 
persecutaţi, ghetoizaţi, omorâţi în timpul pogromurilor, impuşi la taxe şi impozite de către 
regi şi principi cărora le împrumutau sume mari de bani, evreii răsăriteni au găsit în Ţările 
Române şi în Bucovina loc de aşezare între autohtonii români, şi-au ridicat sinagogi, şcoli. 
Aici s-au îndeletnicit cu comerţul, diferite meșteșuguri, mai târziu cu industrii şi capitaluri.  

Guvernatorului militar al Bucovinei, generalul Eisenberg considera că într-adevăr, 
evreii din Bucovina aveau o situație cu mult mai bună decât în alte părți ale Europei - încă 
puternic antisemită: „În nicio ţară evreul nu se bucură de atâtea privilegii şi drepturi şi nu 
plăteşte mai puţin ca-n Bucovina”17. Prin urmare, numărul evreilor din Moldova, în general, 
va crește, comparativ cu alte state ale bătrânului continent. Astfel, datele statistice din 

                                                 
12 D.J.S.A.N., Documente privitoare la istoria orașelor, Vol. I, 1388-1918, p. 478. 
13 T. A. Wickenhauser, Die Urkunder das Klester Moldowitza, Wien, 1862, p. 123. 
14 Sorin-Toader Clipa, Fondul Bisericesc al Bucovinei și lichidarea lui (1948-1949), Editura Universității Ștefan 
cel Mare, Suceava, 2006, p. 16. 
15 Ibidem. 
16 Arthur Kosler, Al treisprezecelea trib, Editura Nagrad, 1987; vezi și Eugen Siuck, Evreii din Bucovina în 
perioada 1774-1786, în ,,Analele Bucovinei”, III, nr. 1/1996. 
17 Hary Kuller, op. cit., p. 54. 
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„Revista ştiinţifică” (anul IV, nr. 19, din 15 Noiembrie 1873, p. 291), arată că Germania avea 
un procent de populație evreiască de 1,2 %, în Franţa 0,10%, în Italia 0,08%, iar Elveţia de 
0,002%18.  

Istoricii români N. Iorga, C. C. Giurescu, A. D. Xenopol, apreciază că ,,cei mai mulţi ( 
evrei - n.a) au venit masiv (în Ţările Române - n.a) între 1830-1850 şi după aceea”19. 
Legislaţia din timpul domnitorului Gr. Alex. Ghica (1849-1853) a favorizat afluxul evreilor 
în spaţiul românesc: a dat voie evreilor să ţină cârciumi la sate, a redus „dreptul” de expulzare 
a noilor veniţi, apoi le-a aplicat legea recrutării în anul 1852 și din 1854, le-a dat dreptul de a-
şi plăti înlocuitori la serviciul militar. Aceste drepturi legiferate au dus la o adevărată invazie 
a evreilor din Galiţia (Austria), Rusia, Turcia şi din alte state, în spaţiul etnic românesc20. Aşa 
se explică cum de toate târgurile şi oraşele Moldovei ajung să aibă caracter şi aspect evreiesc. 
De exemplu, în 1909, la Iaşi evreii formau 50,8% din populaţia oraşului, la Dorohoi 53,6%, 
la Botoşani 51,8%, la Fălticeni 57%. După alte surse „la Iaşi erau 72 evrei la suta de locuitori. 
La impozite însă nu sunt decât 3,57% evrei”21. 

În Bucovina, numărul evreilor a crescut de la 506 familii (aproximativ 2.500 indivizi) 
în 1775, adică 2,86%, la 11.581 în 1836, iar în 1848 aproape 47.000 suflete. La 
recensământul din 1890, au fost înregistraţi 82.717 (12,79%), iar în 1910 formau 14% din 
toată populaţia Bucovinei22. 

În Vama, din ocolul Câmpulungului (districtul, apoi judeţul Câmpulung, astăzi judeţul 
Suceava), din 1784, de când cunoaştem pe Israel Berl, primul evreu cunoscut, până la 1890, 
numărul evreilor a crescut până la 501 suflete, iar în 1910 la 618 persoane de religie mozaică. 
După „Registrul de naţionalitate” au putut fi depistaţi cei mai vechi locuitori evrei din Vama, 
stabiliţi în localitate, activi în perioada 1885-1930, cei care s-au prevalat de legile date de 
Imperiul austriac în 1862, legea prin care evreii puteau cumpăra pământ şi legea prin care 
aveau dreptul să-şi cumpere sau să-şi construiască case, din 186723: 

Nr.crt. Numele şi prenumele Anul naşterii 
1 Adelstein Feiwel 1865 
2 Alper Michael 1869 
3 Bernfeld Leiser 1861 
4 Eisenkraft Moses 1865 
5 Engler Nussen 1863 
6 Feldhammer Getzel 1862 
7 Feldhammer Hersch 1857 
8 Feldhammer Iacob Itzic 1863 
9 sFeldstein David 1866 
10 Frenkel Iakob 1860 
11 Glukstern Leiser Wofl 1852 
12 Goldringer Iakob 1859 
13 Hutman Bertha Israel 1865 
14 Hutman Merdel 1863 
15 Karlstein Isak 1867 
16 Katz Sammuil 1860 
17 Merdler Hersch 1866 

                                                 
18 Apud: Pr. Victor Moise, Problema evreiască, Câmpulung Moldovenesc, 2008, p. 290. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem, p. 270. 
21 Ibidem. 
22 Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, Vol. I (1774-1860), Editura Academiei Române, Buc., 1993, p. 167. 
23 Arhiva Primăriei Vama, Dosar 41/1938, relative la revizuirea evreilor. 
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18 Rapaport Nuchen 1868 
19 Rubner Mâli 1855 
20 Rosenbek Moses 1862 
21 Schapira Arthur 1853 
22 Schapira Markus 1867 
23 Seidenstein Heirich 1864 
24 Schwartz Hersch 1855 
25 Tabak Bruha Berta 1857 
26 Wechsler Adolf 1850 
27 Wurm Rifka 1860 
28 Braier Berl 1857 
29 Muntz Isak 1854 
30 David Chain 1858 
31 David Hersch 1856 
32 David Lenser 1853 
33 David Mendel 1851 
34 Hutman Israel - 

 

Nu ştim dacă aceşti evrei s-au născut în Vama sau dacă părinţii lor s-au stabilit în 
Vama după anii 1847-184824. Circula o tradiţie în Vama, potrivit căreia evreii au venit în 
număr mare în 1856, fără însă să avem în acest sens vreun document25. Presa vremii îi 
semnalează pe aceşti evrei, cu deosebire în Vama şi în Dorna Candrenilor, unde s-au așezat 
atât de mulţi, încât autorul articolului nu vede ,,alta decât crâşmă lângă altă crâşmă”26, ceea 
ce nu corespunde decât în parte adevărului, în sensul că erau și destui români cârciumari.  

Aceşti evrei, dintre primii aşezaţi în Vama, ocupaţi cu traiul zilnic, nu aveau niciun 
interes să intre în conflict cu populaţia locală. Tot din presa vremii aflăm şi cum era 
sărbătorită primirea indigenatului de către evrei27.  

Până la alegerile din 22 martie 1910, administraţia locală a fost, se poate spune, 
dominată de germani şi evrei, deşi ei formau ceva mai mult de 1/3 din populaţia Vamei, după 
recensământul din 191028. 

Atunci satul Prisaca (Eisenau), care formează o unitate administrativă separată, s-a 
unit cu Vama, numărul cetăţenilor germani din Vama şi Prisaca ridicându-se la 1468 
persoane, iar al evreilor la 618. Cu toate acestea, în cele trei colegii, după cum se făceau 
alegerile atunci, n-a fost ales niciun consilier german sau evreu29. Alegerile din 1910 au 
demonstrat alogenilor că trebuie să colaboreze cu elementul românesc, băştinaş, ceea ce s-a 
întâmplat în perioada interbelică. Nu toţi evreii aveau drept de vot; erau excluse femeile şi 
toţi cei care nu erau naturalizaţi, nu aveau cetăţenie, aşa că în 1910 au votat 99 alegători 
evrei. Pe măsură ce evreii au obţinut cetăţenia, se creează posibilitatea de a accede în posturi 
şi funcţii, de a ajunge în fruntea comunităţii.  

Războiul a dislocat o parte din populaţia evreiască din Vama: au fost mari mutaţii de 
populaţii în toată Europa, încât a fost nevoie să se introducă paşaportul Nansen, cu care se 
                                                 
24 Ștefan Purici, Aspecte ale problemei minorităților naționale în Bucovina istorică între anii 1918-1940, în 
,,Analele Bucovinei”, anul IV, 1/1997, p. 132. 
25 Mărturia lui Traian Ciocan, 88 ani, 19 Octombrie 2012 și a soției sale, Rozalia Ciocan, 84 ani. 
26 Ibidem. 
27 ,,Patria”, Cernăuți, 1/63 Noiembrie 1898, nr. 198, p. 3. 
28 Ion Cernat, Elena Lazarovici, 600 de ani de istorie ai satului Vama. Studii și schițe monografice, Ediția a II-a, 
revăzută, Editura PIM, Iași, 2009, p. 162 și pp. 170-172. 
29 Ibidem. 
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putea călători în oricare ţară. Nu avem o situaţie a plecărilor şi venirilor de populaţie în 
Vama, ştim că, după război, mai erau din cei 618 evrei, numai 362. O parte, sau toţi care 
desfăşurau activităţi economice în Vama şi Frumosu, sunt cuprinşi pe o pagină de internet, 
după Anuarul „Socec” al României Mari, vol. II- 1925. Lista este intitulată „Jewish 
Businesses” şi cuprinde numele proprietarilor din judeţul Gura Humorului şi zona de nord-est 
a judeţului Câmpulung30.  

În 1925. în Vamă aveau birturi: 1. Alper Aron şi 2. Weiniger Ch.; erau comercianţi: 3. 
Aschenasy Iossel, 4. Aschenasy Hilde, 5. Burg Iossel, 6. Feidstein Aschkenasy David, 7. 
Feidstein Iosef, 8. Schăffer Wolf, 9. Schlăgel Autschel, 10. Schlăgel Ch.: măcelari. 11 
Feldhammer G., 12. Feldhammer H., 13. Goldhagen Ioel.  

În Frumosu aveau băcănie: 1. Graf Aron, 2. Krumholitz Usaheh 3. Lehrer R. 4 
Marcovici Ana, 5. Roii Sima, 6. Sporn Feivel, 7. Wolkovitz Beri, 8. Walkowitz Hersch; 
cizmari: 9. Hoffman Carol; cârciumari: 10. Wemer Abraham; fierar: 11. Sunt Seide31. Dacă 
înregistrarea s-a făcut corect, referitor la evreii din Frumosu, trebuie spus că nu-i găsim în 
listele întocmite de Isak Merdler, între cele 102 familii câte ni se spune că trăiau în Vama, 
Frumosu şi Molid, în anii 1938-1940. Oricum, pare exagerat numărul proprietarilor de 
băcănii din Frumosu, în raport cu populaţia existentă, fiind o localitate mică în raport cu 
Vama. Nu a existat şi nu avem o evidenţă clară, exactă, a evreilor care s-au stabilit pentru un 
timp sau definitiv în Vama. Pentru anul 1930, când s-a realizat un recensământ general, 
cuprinzător, pentru întreaga ţară, în Vama au fost înregistrate 392 persoane de religie 
mozaică. 

Din mărturiile celor care i-au cunoscut pe evrei şi care nu mai sunt astăzi, între care 
menţionăm pe fostul învăţător Viorel Lucan32şi pe locuitorul Arcadie Sasu, la care a stat în 
gazdă Goldhagen Avraam (Avraum, cum îi spunea lumea) aflăm că relaţiile interetnice erau 
corecte şi normale: copiii mergeau la acelaşi şcoală, după 1923, când nu au mai fost clase 
separate de germano-evrei, se jucau împreună, iar la sărbătorile de Paşti de făcea schimb de 
pască, cozonac şi prăjituri. Vineri seara şi sâmbătă, copiii români erau chemaţi în familiile 
evreieşti (Weininger, Feldstein) să le aprindă focul, pentru care primeau dulciuri şi bani. De 
la prăvăliile evreilor, vămenii cumpărau (uneori pe datorie) mărfurile de care aveau nevoie; 
micile şi marile afaceri se încheiau la o crâşmă sau restaurant, care nu erau neapărat a 
evreilor, aveau crâşme şi românii, între care era şi Sasu Constantin, poet popular, care făcea 
„concurenţă”, adresând tuturor chemarea şi îndemnul prin două versuri scrise în loc de firmă 
,,Cine este bun creştin,/Bea la Sasu Constantin”.  

Cei mai mulţi lucrau la patronii evrei, în fabricile de cherestea şi la pădure, aflate pe 
raza comunei, în Vama, Molid, Hurghiş, Strâmtură şi la Brazi. De sărbători, directorul 
fabricii Molid îşi răsplătea muncitorii, dându-le câte o ladă de zahăr „Danubiana” și câte 20 
kg. făină de grâu, iar comercianţii Schloger, Eisenkraft, Aron Schmil trimeteau clienţilor 
fideli atenţii constând în: o ilustrată, ciocolată, alte dulciuri, struguri, tutun etc. Bunele relaţii 
şi conveţuirea au fost afectate de criza economică din 1929-1933, de apariţia şi manifestarea 
zgomotoasă, uneori violentă, a extremei drepte, mai mult prin limbaj şi prin programe 
radicale. Trebuie să spunem că organele statului, statul român, care recunoscuse încă din 29 
decembrie 1918 cetăţenia tuturor evreilor „născuţi în ţară, precum şi a celor care au fost 
mobilizaţi de la 1913 încoace”, care a semnat protocolul drepturilor minorităţilor elaborat de 
Liga Naţiunilor, în 1919, îi apăra şi proteja pe toţi cetăţenii33.  

                                                 
30 http://humora.tripod.com/id48.html. 
31 Evreii din Frumosu au făcut parte din comunitatea evreilor din Vama, dar nu-i întâlnim pe lista întocmită de 
Isak Merdler, aflată în lucrarea colectivă sub redactarea Vioricăi Bârlădeanu: Viața și martiriul evreilor din 
Câmpulung, Bucovina, Vol. I, Tipografia Cicero, Media Holding, București, p. 83 și urm. 
32 Mărturia lui Viorel Lucan, 28 noiembrie 2002, când avea vârsta de 79 ani. 
33 Carol Iancu, Emanciparea evreilor din România, Editura Hasefer, Bucureşti, 2002. 
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Ca urmare a convieţuirii îndelungate, vămenii i-au tratat pe vecinii evrei ca pe unii de-
ai lor, dându-le, după felul de a fi, după apucături, câte o poreclă (un supranume, un 
cognomen!), aşa cum aveau mulţi vămeni. De la Trăian Ciocan (88 ani, 10 octombrie 2012) 
am aflat că, de exemplu, lui Goldhagen Mendel (fratele lui Avraam) i se spunea Ciorsalău 
(/de la cioarsă, ceva rău făcut, uzat!), lui Engler- Săculeţ, lui Weiniger - Cociorbă (instrument 
de tras focul din cuptorul de pâine) etc. 

Până în 1930, când s-a elaborat o lege a cultelor, evreii din Vama n-au avut 
comunitatea lor, din punct de vedere religios, fiind arondaţi comunităţii din Câmpulung. 
Această instituţie din Câmpulung, anunţa Prefectura, la 30 aprilie 1931, că „în baza legii noi, 
s-a format în Vama o comunitate nouă”34. Nu toţi evrei din Vama au fost de acord cu 
înfiinţarea Comunităţii care presupunea cheltuieli mari, prin întreţinerea unui rabin, a unui 
haham, pe lângă întreţinerea şcolii confesionale (pe strada Gării era) şi a altor necesităţi care 
ţin de buna funcţionare a vieţii sociale, dar unii evrei bogaţi, ajunşi la o situaţie înfloritoare, 
care nu mai voiau să depindă de Câmpulung, şi-au impus voinţa. Cei nemulţumiţi, 49 la 
număr, alcătuiesc un memoriu către Prefect, prin care cer desfiinţarea Comunităţii: „Noi, mai 
jos iscăliţi, locuitori de religie mozaică din Vama, județul Câmpulung, cetăţeni români, vă 
aducem la cunoştinţă următoarele. Conform legii cultelor, s-a înfiinţat şi în oraşul Vama (era 
comună urbană, oraş de la 1 ianuarie 1926) o comunitate istraelită. În acest oraş este o 
populaţie de cam 100 de locuitori (capi de familie) cu drept de a exercita drepturile 
cetăţeneşti. Locuitorii evrei din această localitate sunt fără avere şi mulţi nu-şi pot câştiga 
nici cele trebuincioase traiului35, aşa că cheltuielile de întreţinere nu pot fi suportate, ei n-au 
dorit înfiinţarea unei comunităţi şi nici n-au fost întrebaţi, ci fără știrea noastră ne-am găsit 
în faţa unui lucru gata făcut de care nu aveam nevoie deoarece fiind sărmani, nu au cu ce se 
întreţine, apoi pentru fiecare comunitate e prevăzut un rabin, deoarece sunt prea puţini 
membri şi un rabin ar fi împosibil de întreţinut. Aşa că mai jos iscăliţii, fiind ¾ din capii 
familiilor evreieşti, rugăm desfiinţarea Comunităţii israelite din Vama. De altfel, comitetul de 
până acum s-a făcut vinovat de unele abateri care îndrituiesc cu atât mai mult desfiinţarea şi 
anularea.  

Toate registrele şi cărţile se poartă, nu în limba Statului, românească pe care o 
înțeleg toţi şi după cum prevede legea, ci în limba ebraică pe care mulţi nu o cunosc şi nu 
poate oricine controla ce e trecut în ele. Impunerea la taxe s-a făcut nu după avere, 
proporţional, şi „nu poate trece de 1500 lei”, deci trebuind a fi impuse toate văduvele”. 
Totuşi se încasează aceste taxe şi pe anul 1930, când nu era comunitatea. Pentru taxe s-a 
format o comisie în care a fost delegat Mendel Sand. Din aceste cauze se face politică şi se 
trece la ceartă şi, în loc de rugăciune, se ajunge în templu la bătăi. Cerem cu insistenţă 
desfiinţarea comunităţii istraelite şi înlăturarea actualului comitet şi numirea unei 
gerenturi”36(locţiitor). 

Neînţelegerile şi nemulţumirile au continuat, reclamanţii cerând insistent să se 
controleze gestiunea fondurilor, până când legislaţia antievreiască, elaborată în timpul 
dictaturii regelui Carol al II-lea, continuată în timpul regimului de dictatură a lui Ion 
Antonescu, îi va concentra pe evrei în oraşe (evreii din Vama, transformată în comună rurală, 
au fost duşi la Gura Humorului), apoi le vor confisca bunurile şi, în noiembrie 1941, vor fi 
deportaţi în Transnistria. 

Care erau membrii comunitaţii Vama, cele 100 de familii despre care se aminteşte în 
cererea-reclamaţie semnată de 49 de evrei săraci (1931) şi cele 100 de familii din Vama, 
Frumosu şi Molid, menţionate de Isak (Isidor) Merdel? Să menţionăm de la început că cele 
două surse de informare vorbesc amândouă de 100 capi de familie, nu de 202 cum sunt 
                                                 
34 D.J.S.A.N. (Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale) Fond: Prefectura Câmpulung, Dosar 28/1922, f. 52. 
35 Era criză, iar evreii săraci lucrau la cei bogaţi, chiar dacă se redusese mult activitatea economică. 
36 D.J.S.A.N. Fond: Prefectura Câmpulung, Dosar 68/1930, f. 2-3. 
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trecuţi în registrul de naţionalitate, aflat în Arhiva Primăriei Vama. Înainte de a-i afla după 
nume şi prenume pe cei 100 capi de familie, să spunem că 50 nu se regăsesc în Registrul de 
naţionalitate, motiv suficient de întemeiat care l-a determinat pe Isak Merdler să admită că au 
fost deportaţi în Transnistria, la 10 octombrie 1941, odată cu toţi evreii concentraţii la Gura 
Humorului, numai 47 de familii de evrei din Vama. 

Listele lui Isak Merdler: Isak Merdler face parte din categoria evreilor care au trăit, 
alături de părinţi şi alţi coreligionari, drama deportării în Transnistria37 care şi-a pus amprenta 
nu numai asupra copilăriei traumatizate de foame, frig, şi boală, ci asupra întregii vieţi, 
personalitatea fiindu-i influenţată de această experientă tragică. Să facem precizarea că au 
fost deportaţi nu numai evrei din Bucovina, din nordul judeţului Dorohoi ci, după eliberarea 
Basarabiei, şi evreii rămaşi acolo după retragerea trupelor sovietice. Evreii din România, câţi 
mai rămăseseră după dezmembrarea din 1940 (nord-vestul Transilvaniei- fusese cedat 
Ungariei Horthyste, sudul Dobrogei- Cadrilaterul, Bulgariei, iar nordul Bucovinei, Ţinutul 
Herţei şi Basarabia fuseseră ocupată de U.R.S.S.), deşi au fost supuşi unei legislaţii rasiste, 
supuşi la un regim de restricţii suferit şi simţit de evreii săraci, nu au fost dislocaţi din locurile 
în care trăiau şi n-au fost duşi în locuri depărtate. Se ştie mai puţin că, în timp ce, în toate 
ţările ocupate de Germania hitleristă, se aplica „soluţia finală”, la Bucureşti a fost deschis un 
teatru evreiesc, cu stagiune permanentă, unic în Europa, cu aprobarea conducătorului statului, 
generalul Ion Antonescu. Teatrul s-a numit, Baraşeum, astăzi Teatrul Evreiesc de Stat. 
Totuşi, despre existenţa acestui teatru au ştiut Willi Filderman, Raoul Şorban, Alex. Şafran, 
Mihail Sebastian, iar acum ştiu Teşu Solomovici şi toţi istoricii evrei, născuţi, crescuţi şi 
învăţaţi în România. Sammuel Frenkel, mi-a relatat deosebirea esenţială între cei deportaţi în 
Transnistria, evreii din Bucovina şi din Vama şi cei rămaşi în ţară, la Bucureşti. Un asemenea 
evreu rămas în ţară i se plângea lui Frenkel că a dus-o greu, foarte greu, îi lipseau untul la 
pâinea cu lapte, la micul dejun! ,,Auzi, domn profesor, a suferit, îi lipsea, dimineaţa untul” 
îmi zicea bătrânul Frenkel, ţinându-se cu mâinile de cap. 

Acum să-i cunoaştem pe evrei din Vama după cum îşi aminteşte Isak Merdler: 
1. Alper Hermann 2. *Aschkenzi Meschulem 
3. *Aschkenzi Salo 4. Auerbach Mendel 
5. Auerbach Smil 6. Auerbach Marcus 
7. Beer ? Berl ? 8. Berkovich-?- 
9. *Berman Leib 10. *Deutsch Hilda 
11. *Drukman Isak 12. *Drukman ?Sabina 
13. Deutsch Meir 14. Drassinover ? 
15. Eisenkraft ? 16. Eisenkraft Isak 
17. Engerl Hermann 18. Engerl Samuel 
19. *Fangr Marcus 20. Fener-?- 
21. Feldstein Iosef 22. Feldstein David 
23. Feldstein M. 24. Feldhammer Hersch 
25. Feldhammer Solomon? 26. Feldhammer Abraham 
27. *Frimmet-?- 28. Frischlender 
29. Frenkel Sammuel 30. *Goldhagen Mendel 
31. * Goldhagen Abraham 32. Hutmman-? 
33. *dr.Hart 34. *Herschovitch Melak 
35. *Kleischer-?- 36. *Kahane-?- 

 
 

                                                 
37 Teritoriu dintre Nistru şi Bug, în suprafaţă de 40.000 km2 care în timpul războiului 1941-1944 a fost sub 
administraţie românească. 
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37. *Krindler Iakob 38. Krindler Osskar 
39. Körber dr.Isidor 40. *Liittman Montag 
41. *Landman-?- 42. Laufer David 
43. *Lang-?- 44. *Lehrer Isak, dr. 
45. Merdler Sammuel 46. Merdler Saul 
47. *Merdler Zuli 48. Melzer Rubin 
49. *Montag Bernhard 50. Muhhard Marhus 
51. Neger Albert 52. Neumman Herman 
53. *Pinhas Melzer 54. *Peppi-Rones, dr. 
55. Pasternak Hermman 56. *Paplicher-?- 
57. Pressner Daniel 58. Pressner Bruno 
59. *Pollaj Itzhak 60. *Pollak-?- 
61. *Pollak Mendel 62. *Pressner Marcus 
63. *Ruttner-?- 64. Rosner-?- 
65. Rappaport-?- 66. *Rosenbech-?- 
67. Rosenbaum Iacok 68. *Sand Mendel, 
69. Sand Dora 70. Sand Abraham 
71. Seidensteian Max 72. *Stein-?- 
73. Schvarz Hersch 74. Schaffer Arnold 
75. Schmarch Mendel 76. Schlager Leiser 
77. Schlager Feivel 78. Schlager Herman 
79. Schlager Zeide 80. Schlager Chaim 
81. *Schäffer David 82. *Schäffer dr.-?- 
83. *Tarter Bruno 84. Than Iosef (fost Stern) 
85.  Than Moses 86. Vogel-?- 
87. Vogelfanger Iakob 88. Vogelfanger Hersch-?- 
89. *Weit-?- 90. Wenger?Samuel David? 
91. *Werselberg -?- 92. *Werselberg -?- 
93. *Wenger Israel 94. *Weiniger-?- 
95. * Weiniger Meschulen 96. *Weiniger Isak 
97. *Weiniger Sara 98. * Winger David 
99. *Zand Isak 100.  Ziegler Meir 

 
Această listă cuprinde pe toţi capii de familie de care îşi aminteşte Isak Merdler, cei 

care au locuit în Vama în perioada interbelică, la unii nu-şi mai aminteşte prenumele. Tot el 
mai alcătuieşte două liste cu cei veniţi din deportare şi cu locuitorii evrei înainte de deportare. 
Cert este că există inadvertențe pe care cercetările ulterioare ar trebui să le clarifice și anume, 
numărul celor deportați și numărul celor care s-au întors în Vama. Lista evreilor din Vama 
întorşi din deportare, se cifrează undeva la 47 de persoane, după Isak Merdler. 

Evident, nu s-au întors toţi, dar sigur nu s-au întors doar 20%, deoarece, chiar dacă nu 
s-a ţinut o evidenţă, sunt suficiente date şi mărturii, raportări38 (dr.Lehrer) care arată că în 
Vama s-au întors 183 persoane, nu toate din Vama, iar în 1947 erau 183 evrei, bărbaţi, femei, 
tineri şi bătrâni. 

Totuşi, Isak Merdler, prevăzător, adresează celor interesaţi îndemnul de a completa 
lista celor care s-au întors din deportare. M-am conformat rugăminţii şi, căutând printre 

                                                 
38 Situaţie statistică întocmită de dr. I. Lehrer în iunie 1947. Fotocopie la autor. 
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documentele păstrate în arhive, puse la dispoziţie de doamna profesoară Elena Lazarovici, 
completez lista celor veniţi din deportare în 1944, 1945 şi 1946: 

1. Frenkel Samuel cu soţia, 
2. Weber cu soţia- nu erau din Vama, 
3. Lang Netty, 
4. Feldstein, 
5. Welt cu soţia şi 2 băieţi (repatriaţi din Cernăuţi), 
6. Pollak Abraham, fratele lui Pollak Iţik, 
7. Landwehr, străin, venit în Vama, 
8. Salsberg Israel, 
9. Zigler Ana (infirmă după un bombardament), 
10. Nadel Gusta- văduvă din Transnistria, 
11. Schäffer Otto şi Ana sau Jena?!, au pierdut părinţii şi copilul în Transnistria, 
12. Radian (medic stomatolog)cu soţia, străin de Vama, au venit din deportare, 
13. Mayer Melzer. 
Familia Radian (medic stomatolog) a stat în gazdă la familia Călinescu Nicolae şi 

Paraschiva, care locuiesc la strada principală, într-o casă cumpărată de la evreul Gewelt, fost 
funcţionar la judecătoria mixtă Vama, care nu era trecută pe nici o listă. Soţia lui Radian si-a 
povestit doamnei Călinescu suferinţele îndurate în deportare din Transnistria 39. 

Comunitatea evreilor din Vama reveniţi din Trasnistria s-a putut reface datorită ajutorului 
primit de la Joint. Cei care nu şi-au vândut casele, le-au primit, alţii au stat în gazdă. De 
exemplu Goldhegen Avraam cu soţia, deşi au avut casă pe care o vânduseră la plecare, au stat 
în gazdă la familia Sasu Arcadie şi Glicheria, care aveau casă cumpărată de la un alt evreu, 
Feldstein. Frenkel a stat în casa lăsată de părinţi, la fel dr. Lehrer, după cum evreii veniţi în 
Vama, găsind un loc de aşezare, au stat în gazdă pe la vămeni. Vama, în timpul războiului, şi 
după, a fost supusă unei presiuni demografice greu de suportat, din cauza refugiaţilor din 
Bucovina de nord, ocupată de Uniunea Sovietică şi încorporată Ucrainei. De la aproximativ 
5.000 locuitori s-a ajuns la 8.000, așa că şi pentru evreii reîntorşi, locuinţa a fost o problemă. 
În condiţiile în care guvernul român nu avea posibilităţi să ajute populaţia evreiască care 
venise din deportare, fiind în imposibilitatea de a le oferi despăgubiri, sistemul de organizare 
al evreilor din ţară şi din lume a fost salvator. Documentele de arhivă ilustrează legătura 
dintre Comitetul Joint local şi cel central, cererile de ajutor fiind rezolvate cu operativitate şi 
cu destulă înţelegere. Pentru anul 1944, când s-au înregistrat numai 18 repatrieri din U.R.S.S., 
nu avem date despre ajutorul primit, dar, începând cu 5 septembrie 1945, când s-au repatriat 
118 persoane din U.R.S.S., sunt înregistrate toate ajutoarele primite40. 

La 20 septembrie, C.E.V.41 a primit, pentru a fi distribuite, pachete de îmbrăcăminte 
pentru evrei pauperi repatriaţi din U.R.S.S. în anul 1945 și totodată, se cere să se alcătuiască 
un Comitet special care să distribuie celor care au nevoie42 ajutoarele primite. Menţionăm că 
Preşedintele Comunităţii din Vama a fost Eisenkraft Samuel. Apelul la Joint se făcea şi 
individual. Așa este și cazul Anei Ziegler, care solicita un ajutor material pentru a se putea 
deplasa la București,după proteza de picior, solicitare confirmată ca fiind reală de către 
avocatul Iulius Roner din Vama43.  

Pe lângă cărţi de rugăciune trimise de dr. Alexandru Şofran, şef rabin al cultului mozaic 
din România, American Joint Distribution Comunittee a expediat pentru cei 63 bărbaţi 
pauperi din Vama, la 15 octombrie 1946, următoarele produse: 60 cămăşi, chiloţi 60, flanele 
                                                 
39 Mărturie directă a doamnei Călinescu, în vârstă de 91 ani, 26 septembrie 2012. 
40 D.J.S.A.N. Fond: Comunitatea Evreilor din Vama, Dosar 1-1945. 
41 C.E.V.= Comunitatea Evreiască din Vama. 
42 Ibidem, f. 6. 
43 Ibidem, f. 3. 
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corp, pijamale 60, pantaloni 70, vestoane 60, veste 60, vestoane piele 5, paltoane 2044. Nu 
sunt uitaţi nici cei bătrâni şi incapabili de muncă care primesc suma de 3 milioane lei, câte 
100.000 lei de persoană, timp de 3 luni. La cererea C.E.V., Joint-ul a trimis comunităţii bani 
pentru repararea gardului la cimitir, a camerei mortuare (1.722.000 lei), iar pentru 
reconstruirea băii, proprietatea C.E.V., un ajutor în valoare de 13.506.000 lei. De asemenea, 
s-a acordat sprijin pentru amenajarea localului Talmud Thora (200.000 lei), la 31 iulie 
194645. Din nou s-a acordat sprijin excepţional pentru evreii pauperi de 50.000 lei în 27 iulie 
1946 şi câte 100.000 lei de persoană în 31 iulie 194646. 

În 1946, numărul repatrierilor din U.R.S.S. s-a ridicat la 158 persoane - 63 bărbaţi şi 76 
femei, 19 copii (10 băieţi şi 9 fete), toţi primind prin Joint îmbrăcăminte, materiale, alimente, 
săpun şi bani şi câte 150.000 lei pentru cei bătrâni şi neputincioşi, ca ajutor de iarnă47. În data 
de 14 decembrie 1946 se distribuie alimente şi lemne de foc în valoare de 21.000.000 lei. Tot 
atunci a demisionat din calitate de membru al Comitetului Joint din localitatea Vama, dr. Isak 
Lehrer - 19 noiembrie 1946. A urmat apoi repararea sinagogii şi a clădirii anexe unde va 
funcţiona Talmud Thora, dar şcoala n-a fost înfiinţată şi Comunitatea a trebuit să dea înapoi 
suma de 400.000 lei trimisă în acest scop. 

Ajutoare consistente s-au primit în tot anul 1947 şi 1948. Mai aflăm că în fruntea C.E.V. 
era un comitet format din următorii: Eisenkraft Samuel-preşedinte, Melzer Rubin-
vicepreşedinte, Seidenstein Maax - casier-secretar, Feldhamer Leon şi Montag Litman-
membri48. Acest comitet al C.E.V. se adresează cu un memoriu la American Joint 
Distribution Comunitte - filiala Bucureşti, în data de 4 septembrie1945, în care arată 
„Comunitatea noastră se compune în prezent din 108 suflete; este însă de aşteptat că se vor 
mai întoarce evrei din U.R.S.S., astfel că numărul se va urca probabil la 130 suflete, faţă de 
cei 400 înaintea deportării noastre. 

Din acelaşi memoriu aflăm că „în afară de 8 suflete, aproape toţi evreii au sosit recent 
(aprilie-mai 1945) în localitate, venind din Bucovina de Nord, Briceni, Moghilei” etc49. S-ar 
înţelege că Briceni şi Moghileii s-ar afla în partea Bucovinei ocupată de U.R.S.S., dar aceste 
două localităţi se află dincolo de Nistru, pe teritoriul Ucrainei, unde se ajunge trecând podul 
de la Atachi, zonă în care au fost duşi evreii din Gura Humorului, Câmpulung şi din zona de 
munte a Bucovinei. Despre această zonă săracă a Ucrainei am aflat de la Sammuel Frenkel, 
dar şi de la inginerul Ilie Roşca (1914-2004) care, în timpul războiului, ca ofiţer, a răspuns de 
întreţinerea tehnică a utilajelor agricole din mai multe colhozuri. Ne imaginăm că starea 
materială şi sufletească a celor veniţi din deportare era disperată; aproape toţi evreii nu aveau 
acte şi nici îmbrăcăminte. Deşi, aşa cum se mărturiseşte, „circa 10% dintre evreii veniţi, îşi 
câştigă deja cele necesare, este nevoie de mult ajutor”50. Între membrii comunităţii se găsea 
un medic (dr. Lehrer Isak), un avocat, meseriaşi, comercianţi, dar toţi erau lipsiţi de 
inventarul şi uneltele pentru lucru şi, de aceea, se cere de la Joint instrumentar medical, 
medicamente, maşini de scris, 3 maşini de cusut, unelte de tot felul şi bineînţeles, bani. Ca 
urmare a ajutorului primit, în 15 iunie 1946, a fost deschis dispensarul medical pentru 
populaţia evreiască (166 persoane) sub conducerea dr. Lehrer, ajutat de Israel Salzberger şi 
Rudi Melzer51. Din conţinutul memoriului adresat Joint-ului care, să spunem, acţiona prin 
intermediul „Crucii Roşii”, se desprindea ideea că opt etnici evrei au sosit în Vama, la 

                                                 
44 Ibidem, f. 9 şi 10.  
45 Ibidem, f. 14 şi 17. 
46 Ibidem, f. 23 şi 27. 
47 Ibidem, f. 29. 
48 Dosar 2/1947, f. 3. 
49 Dosar 2/1947, f. 6. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem, f. 46. 
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începutul anului 1945 sau chiar din 1944. Cu titlu de ipoteză, se poate presupune că cei opt 
cetăţeni evrei erau meseriaşi şi potrivit cu hotărârile de atunci, meseriaşii evrei deportaţi au 
lucrat pentru armată sau au fost admişi în ţară înaintea altora, încă din 1943, iar din 13 
octombrie 1942, s-au sistat deportările evreilor52, conform unei hotărâri a lui Ion Antonescu, 
din 14 noiembrie 1942.  

În absenţa unor documente scrise despre numărul deportaţilor şi numărul celor întorşi, 
trebuie să ne bazăm şi pe mărturiile celor care au trăit în acea perioadă.  

Dacă statul român nu le-a putut oferi despăgubirile materiale la care erau îndreptăţiţi cel 
puţin o parte dintre evrei, le-a oferit, în schimb, satisfacţii de ordin moral: a fost abrogată, la 
19 decembrie 1944, legislaţia antievreiască din perioada 1938-1944; a fost elaborat conceptul 
de „delict rasial” care se referea, exclusiv, la evrei; în 1950 s-a cerut abrogarea din textul 
Statutului Naţionalităţilor a delictelor privind „injurie rasială”53.  

Şi evreii din Vama au fost cuprinşi de febra plecării în Israel sau în alte ţări din apusul 
Europei sau S.U.A. Din cei 183 evrei înregistraţi în 1947, în 1951 mai rămăseseră 69, exodul 
continuând până în anul 196554. După această dată mai rămăseseră în Vama 4 familii de 
evrei: Frenkel, Lehrer, Goldhagen şi Weber. În 1978, după o scurtă şedere în Suceava, 
familia Goldhagen a plecat în Israel, ceilalţi şi-au găsit odihna veşnică în cimitirul din Vama. 
 
 

 
Sumarry 

 
 

This article analyses the population dynamics of a country that has many ethnic 
groups, minorities and a majority, and minority members can choose to assimilate into the 
majority. Depending on the minority's size, the long-run outcome can be full or no 
assimilation. Under certain parameter values multiple equilibria exist, including the two 
extreme cases. The article tries to demonstrate that both the long-run outcome and the 
equilibrium path may be inefficient.  

The issue of minority rights in Eastern Europe can be approached from a multitude of 
perspectives. This article employs a political view not concerned with the cultural aspect of 
ethnicity which is emphasised by multiculturalist studies. My focus is on the changes that 
democratisation has brought about to the relationship between central and local actors, 
between the political elites representing ethno-territorial interests and the leaders of other 
political parties. 

Two extensions to the basic model are considered. The first one allows for a 
comparison between a multicultural and a melting pot society. The second one introduces 
population growth and studies the interplay between exogenous and endogenous changes in 
the minority's size. 

The second part of the article moves away from the teoretical discussion, shifting the 
attention to the mechanisms of influence and control between minorities and majorities in the 
interbelic period in Campulung area. Claims for autonomy put forward by the representatives 
of the ethnic parties are faced with the legacy of a highly centralised political system in which 
the political centre dominates the local authorities. Therefore, I discuss the implications the 
centralisation of political power has on the exercise of self-government rights in localities 
inhabited by national minorities . 

                                                 
52 Teşu Solomovici, op.cit., Vol. I, Bucureşti, 2001, p. 488. 
53 Liviu Rotman, Evreii din România în perioada comunistă,1944-1965, Editura Polirom, Iaşi, 2004, p. 130. 
54 Arhiva Primăriei Vama, Dosar 29/1951, f. 48 (Structura populaţiei pe confesiuni, la 1 ianuarie 1951). 
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PARTIZANII ANTICOMUNIȘTI DIN COMUNA HORODNIC DE SUS, 

JUDEȚUL SUCEAVA 
 
 

Popoarele ocupate de sovietici au opus rezistenţă comunismului. În România a avut 
loc cea mai sângeroasă şi cea mai îndelungată rezistenţă armată anticomunistă, care a durat 
aproape 18 ani şi de aceea, represiunea a fost una extrem de dură1. 

În primul rând, trebuie să spunem că la începutul anului 1944, în contextul războiului 
și a înaintării Armatei Roşii, mareşalul Ion Antonescu şi Marele Stat Major al României, iau 
decizia de a forma pe linia Carpaţilor Orientali nouă batalioane „fixe”. Dintre acestea, cel mai 
nordic era Batalionul Fix Regional Bucovina (supranumit şi Putna), format din aproximativ 
1400 de voluntari (după unele date 2000 de oameni), condus de comandantul Gheorghe 
Bătătorescu, între 29 martie-24 august 1944. Acest batalion avea cea mai grea misiune, dar se 
bucura de simpatia bucovinenilor2. 

Fiind împărţit pe trei regiuni montane (în trei companii) şi alcătuit din unităţi mici 
foarte mobile, acesta a funcţionat până la actul de la 23 august, când a avut loc demobilizarea. 
După această dată, o parte din batalion a fost capturată de nemţi, iar altă parte a fost prinsă de 
N.K.V.D., care i-a considerat pe membrii componenţi ,,criminali de război politici”, pentru că 
au luptat voluntar împotriva Armatei Roşii, deportându-i la muncă forţată în Siberia3. 

Tot în această perioadă, din mai şi până în septembrie 1944, s-au format şi au acţionat 
grupuri de partizani. În luna iunie 1944, acestea au intrat sub protecţia Comandamentului aliat 
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 
germană de spionaj din comuna Sadova, unde au fost instruiţi suplimentar pentru lupta în 
pădure şi pe teren muntos4. 

Însă, după actul de la 23 august 1944, în toamna şi în primăvara lui 1945, fenomenul 
mişcărilor de partizani a reapărut în contextul persecuţiilor pe motive politice, sociale şi 
economice la adresa celor indezirabili pentru regimul comunist (impus la 6 martie 1945, prin 
guvernul condus de dr. Petru Groza). Astfel s-a declanşat faza a doua a luptei anticomuniste 
din Bucovina, ce a ţinut până în ianuarie-februarie 1958, când a fost prins şi ultimul partizan, 
Vasile Motrescu, executat la 29 iulie acelaşi an5. 

Ameninţarea pierderii libertăţii şi chiar a vieţii în condiţii de teroare, a împins 
numeroase categorii de cetăţeni în pragul disperării: ofiţeri care luptaseră pe Frontul de 
Răsărit, urmăriţi pentru ,,crime de război”, foştii legionari, studenţi, simpli ţărani ş.a. O parte 
din aceşti opozanţi au pus mâna pe arme şi au luat calea codrului, alăturându-se partizanilor 
din timpul războiului6. 

În Bucovina, au acţionat nouă grupuri de partizani, plus încă pe atâtea grupări mai 
mici izolate, ce au strâns oameni din mai toate oraşele şi satele, printre care şi din Horodnic de 
Sus. Grupul Vladimir Macoveiciuc, din care făceau parte şi horodniceni, a luptat din mai până 
în septembrie 1944, continuând lupta şi după demobilizare, până în 1946, în zona Vicov-
Voitinel-Horodnic de Sus-Suceviţa, fiind în legătură şi cu alte grupuri. Vladimir, fiind trădat, 
                                                 
1 http://www.miscarea.net/Brisca Rezistenţa armată anticomunistă din România1944-1962 Adrian Brişcă.htm.  
2 Contantin D. Vasiliu, Munții Bucovinei, primii munţi în flăcări, în ,,Memoria, revista gândirii arestate”, nr. 10, 
p. 101. 
3 http://www.miscarea.net/Brisca Rezistenţa armată anticomunistă din România1944-1962 Adrian Brişcă.htm.  
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Dorin Dobrincu (2006), Grupuri ,,minore” din rezistenţa anticomunistă din Bucovina (1948-1961), Suceava, în  
,,Codrul Cosminului”, USV, nr. 12, p. 179. 

http://www.miscarea.net/Brisca
http://www.miscarea.net/Brisca


Partizanii anticomuniști din comuna Horodnic de Sus, județul Suceava 
 

18 
 

s-a sinucis în puşcărie. După moartea lui, continuă lupta fiul acestuia, Silvestru Macoveiciuc. 
În 1948 s-a predat, a evadat şi a fost prins din nou în 1949, împreună cu tot grupul7. 

Nu se ştie exact câţi partizani au fost din Horodnic de Sus, dovezi sigure strânse din 
mai multe surse, avem despre următorii: Onica Vasile, Onica Sava, Grosu Ioan, Grijincu 
Vasile, Grijincu Gheorghe, Maximilian Albu, Bădeliţă Dumitru, Sbiera Aurel, Tiron Vasile, 
Ecaterina Popescu. Pe lângă aceştia, au avut de suferit represiunea comunistă şi cei cu care 
colaborau. Probabil, au fost foarte mulţi, noi însă i-am descoperit doar pe Onica Ilie, Sbiera 
Vasile şi Cruţ Dragoş.  

Toţi aceştia apar în diferite documente oficiale, în lucrările de specialitate, în 
memoriile publicate ale unor partizani din satele din jur8 şi, bineînţeles, în amintirile strânse 
de noi de la bătrânii din Horodnic de Sus.  

Oamenii din Horodnic de Sus îşi amintesc despre cei din satul lor care făceau parte din 
grupul lui Macoveiciuc. Nu au fost mulţi, însă erau foarte respectaţi şi temuţi, iar amintirile 
despre ei sunt încă vii. Cei intervievaţi de noi au povestit diferite înâmplări trăite sau auzite 
atunci despre partizanii horodniceni: ,,Partizanii veneau la horă cu grenade în sân (…) când 
vedeau jandarmii, poliţia neagră, cum li se zicea (…) se fereau, fugeau! Oamenilor din sat le 
era frică, dar alţii îi ajutau, le puneau mâncare în copaci (…) Prin ’50, pe o creastă hotar cu 
Putna, un pădurar, cumnat cu mine, a văzut scrişi pe copaci,  cioplit (…) numele lor, la toţi 
partizanii (…) Unii copacii aveau scorburi, acolo le dădeau drumul armelor. Când au tăiat un 
copac, ziceau că nu merge ferestrăul (…) după ce a căzut fagul (…) au găsit armele în 
vaselină!”9 

,,Eram copilă (…) am mers cu mama după fragi (…) şi era o poiană (…) strângeam cu 
mama fragi. Doamne ! nu uit spaima asta, numai deodată aud nechezând doi cai (…) când mă 
uit (…) nişte cai negri, mi-au rămas în ochi. Şi văd că ies doi oameni, uite ! nu vă mint (…) cu 
grenade şi cu mitralieră (…) şi şi-au dat mâna pe sub cureaua armei şi au venit la noi. Eu 
tremuram (…) mama nu se uita, strângea fragi (…) dar probabil nu se uita ca să nu mă sperie 
pe mine. Ne-au întrebat de unde suntem şi dacă am auzit de Motrescu şi de Cenuşă. Mama i-a 
zis că nu, apoi cei doi i-au cerut ceva de mâncare, iar mama le-a dat o bucată de pâine. Au 
împărţit-o în două, au mâncat şi au zis aşa: <<Noi stăm acolo, dar (…) știi ce ? Dacă vă 
întâlniţi cu cineva, să nu spuneţi. Şi cum te cheamă pe tine ? >> Au scris pe caiet (…) acum 
mi-am zis, gata ne omoară ! Am strâns fragii, dar nu ne mai era a strânge. Şi unul a zis: <<Da 
unde vreți să ajungeţi (…) în Hardic (…) ? Duceţi-vă pe drumul ăsta şi ajungeţi drept în 
Hardic>>. Apoi am aflat că cei doi s-au întâlnit şi cu Petrea a Mărioarei. Petrică le dădea 
pâine muncitorilor din pădure. Şi le-a dat şi acestora pâine şi l-au scris şi pe el. Când i-au 
prins (…) le-a găsit carnetul şi l-au chemat pe Petrică (n.a. la audieri) şi comuniștii l-au băgat 
la puşcărie (…) L-au băgat findcă le-a dat pâine şi nu a anunţat mai departe (n.a. autorităţile). 
Mai târziu Petrică mi-a zis că i-au arătat carnetul (…) atâta lume era scrisă acolo (…) şi mi-
am zis că poate mă cheamă şi pe mine (…) nu m-au chemat (…) Partizanii au stau mai mult în 
pădure (…) în Pietrişor, spre drum la Huta, sub un deal, era acolo un pârâu (...)”10. 

„Oamenii îi acuzau că din cauza lor, ruşii au ars Tecioara (n.a. cătun al satului sub 
pădure), nu erau prea agreaţi de toţi. Veneau noaptea şi îşi făceau mâncare (...), puţini oameni 
colaborau cu ei (...) de frică. Erau bine înarmaţi (...) Ţin minte că lângă primărie era o crâşmă 

                                                 
7 Contantin Dinu Vasiliu, op. cit., p. 103. 
8 Vasile Lazăr, Şase ani în infern (2000), Timişoara, Editura Marineasa; Constantin Hrehor (2002), Muntele 
mărturisitor. Anii rezistenţei / anii suferinţei, Iaşi, Editura Timpul; Gavril Vatamaniuc, Emil Ianuş, Ion 
Prelipcean (2010), Ultimul partizan. Roman reconstituire. Viaţa partizanului Gavril Vatamaniuc din Suceviţa, 
Suceava, Editura Little Lamb. 
9 Interviu cu Lungoci Dumitru (83 de ani), Horodnic de Sus, 30 aprilie 2012. 
10 Interviu cu Ichim Tatiana (74 de ani), Horodnic de Sus, 2 mai 2012. 
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(...) şi au venit într-o seară câţiva, erau cu armament la dânşii (...) au băut oleacă şi s-au dus 
(...) au tras câteva rafale”11. 

Mulţi săteni ne-au confirmat faptul că partizanii veneau des în sat la diferite ocazii: 
nunţi, hore, şezători, bineînţeles veneau pe ascuns, noaptea, nu stăteau mult, iar când se 
întorceau în pădure trăgeau cu armele. Toţi auziseră de grupul condus de Macoveiciuc din 
care făceau parte şi o mână de horodniceni. 

Unul dintre primele nume pe care le-au rostit intervievaţii când au auzit de partizani, a 
fost cel a lui Grosu Ioan, zis ,,Bondari”. Născut la 3 aprilie 1925, în Horodnic de Sus, fiul lui 
Gheorghe şi Sevastia, el a fost printre cei dintâi horodniceni care au cunoscut prizonieratul 
sovietic12. 

În timpul evacuării satului, el nu a mers la Dorohoi, ci ca premilitar s-a înrolat 
voluntar în grupul de partizani. A trecut prin centrul de instruire de la Sadova13 şi a participat 
la acţiuni antisovietice în grupul Macoveiciuc, însă după ce s-a întors acasă, a fost arestat de 
N.K.V.D. (8 octombrie 1944) şi deportat în lagărele din Siberia14. 

Împreună cu alţi români, a fost dus la Chişinău, apoi la Dnipropetrovsk, transferat în 
Siberia la Omsk, dus în lagărul Olpe şi la spitalul Sanceas. A fost transferat în lagărul de la 
Loraspred şi de acolo la Marinsk, iar de aici la Strasnoi, într-un lagăr de pădure. De acolo la 
Sertkaitka, la un lagăr de agricultură, apoi la mina Cernagork în Manciuria, Abakan, transferat 
din nou la un lagăr Krasnoiarsk. De acolo, a fost dus în portul Dudika, de la Oceanul Arctic, 
fiind eliberat la 8 decembrie 1953. În 1954, din Bucureşti se întorcea acasă după 9 ani şi două 
luni de prizonerat15. 

Asemenea experienţe au trăit numeroşi bucovineni, însă din păcate timpul i-a luat 
dintre noi. Grosu Ioan şi-a povestit viaţa în urmă cu câţiva ani scriitorului Ion Prelipcean, 
acesta consemnând cele povestite (interviu) în lucrarea, Monografia comunei Horodnic, 
Dictatura comunistă, vol. I, 201016. 

Despre Onica Vasile, zis „a lui Cocârlă”, putem spune că a fost unul dintre eroii pe 
care l-a dat Horodnicul de Sus, în războiul de pe frontul de Est împotriva ruşilor şi ca partizan 
împotriva comuniştilor din ţară. Onica Vasile s-a născut la 13 iunie 1920, în Horodnic de Sus, 
fiind fiul lui Ioan şi Maria. După intrarea sovieticilor în Bucovina, a continuat lupta ca 
partizan, alăturându-se împreună cu alţi horodniceni, grupului Macoveiciuc, cu toate că era 
bolnav de tuberculoză. Vasile a fost prins şi a fost ţinut arestat şase luni la Penitenciarul 
Suceava, apoi i-au dat drumul. S-a însurat dar a fost ridicat din nou, iar i-au dat drumul pentru 
a fi colaboratorul Securitaţii, însă acesta a refuzat. Ultima oară a fost prins în munţi la 12 
aprilie 1949, închis la Rădăuţi, apoi la Suceava, unde a fost ucis în timpul anchetelor la 20 
august 194917. 

Sătenii îşi mai aduc aminte de acest brav horodnicean. „Când era în război, mergea în 
cercetare în tranşeele ruşilor, vorbea ruseşte cu ei, se îmbrăca ruseşte (...) era curajos, nemţii 
rămâneau uimiţi de curajul său, de aceea a şi primit decoraţiile Crucea de Fier Germană şi 
Virtutea Militară. Ştia şi muţeşte, pentru că a învăţat la o frizerie în sat unde tundeau nişte 
muţi, vecini cu el. Tatăl profesoarei Aurora Ianuş, Ştefan, era frate cu Vasile, iar el a povestit 
odată un episod. Pe când Vasile se afla la închisoare la Suceava, Ştefan a mers la el, iar printr-
o relaţie a reuşit să-l scoată pe Vasile la un balcon şi aşa a vorbit cu el prin muţeşte. Vasile i-a 
                                                 
11 Interviu cu Moroşan Dumitru (80 de ani), Horodnic de Sus, 5 mai 2012. 
12 http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_fg/g/dictionarg_32.pdf.  
13 Adrian Brişcă, Gabriel Ciuceanu, Rezistenţa armată din Bucovina. 1952-1958, vol. III, Bucureşti, Institutul 
Național pentru Studiul Totalitarismului, 2006, p. 85. 
14 http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_fg/g/dictionarg_32.pdf.  
15 Adrian Brişcă, Gabriel Ciuceanu, op. cit., p. 405. 
16 Ion Prelipcean, Monografia comunei Horodnic, vol. I, Dictatura comunistă, Editura Little Lamb, Suceava, 
2010, pp. 119–120. 
17 http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_no/no/dictionarno_13.html.  
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zis atunci să scoată grenadele ascunse în şură şi să le ducă de acasă, aşa le-a găsit apoi unu’ 
Ilie Onica care era la pescuit (...) ăsta s-a lăudat pe urmă că a găsit o coşarcă plină cu grenade 
în malul pârâului” 18. 

„Când am venit din evacuare, tata a lăsat ascunse două borcane mari cu untură şi saci 
de făină (...) Vasile le-a luat, după aia i-a zis lui tata: <<Bade Gheorghe să nu-ţi pară rău, că 
noi le-am luat, nu ruşii !>> Ei în pădure aveau nevoie de mâncare. Odată o fost o nuntă (...) 
Onica şi alţi partizani au venit acolo, Miliţia a aflat şi i-a aşteptat, dar au scăpat ameninţând că 
aruncă grenadele ce le aveau la ei şi aşa au scăpat, apoi au tras câteva focuri în urma lor”19. 

Pe Onica Vasile l-am întâlnit în mai toate documentele ce fac referire la grupul 
Macoveiciuc20, precum şi în alte lucrări de specialitate şi bineînţeles, în mărturisirile 
intervievaţilor noştri despre acei ani. 

Un alt partizan din Horodnic de Sus a fost Onica Sava. Aşa cum am înţeles de la 
martorii noştri el era ,,nu ca alţii care stăteau prin munţi, doar aşa (…) fugiţi de acasă”, era 
deci recunoscut de către comunitate ca unul ce ura cu adevărat comuniştii, pentru că trebuie să 
recunoaştem că nu toţi oamenii i-au iubit pe cei ce s-au opus ruşilor şi comuniştilor, fapt 
descoperit în multe interviuri. Onica Sava s-a născut la 27 septembrie 1898, în Horodnic de 
Sus, fiind fiul lui Ioan şi Sevastia. După intrarea sovieticilor în Rădăuţi, s-a alăturat 
partizanilor din grupul Macoveiciuc21. Prins în munţi şi arestat la 17 august 1945 de 
N.K.V.D., a fost achitat în mai 1946 (Sentinţa nr. 1161/1946), dar rearestat în mai 1949 şi 
condamnat de Tribunalul Militar Iaşi la 6 ani închisoare, la 12 septembrie, sentinţa 
487/195022. 

Despre Onica Sava s-au povestit mai multe întâmplări. Gheorghe Onica a fost botezat 
de acesta, mărturisindu-ne câteva lucruri despre persoana şi familia lui. „Sava era văr drept cu 
mama şi m-a botezat, se avea bine cu mama (...) el a avut patru fraţi. Ţin minte multe lucruri 
despre el. Odată a venit cu sacul cu bani aici la nişte muţi, aceştia erau frizeri, l-au tuns (...) da 
el a făcut o glumă, la urmă (...) a zis că nu are bani şi i-a zis mutului să caute în sac (...) ăsta 
când s-a uitat, vede o gramadă de bani (...) s-au speriat muţii! Naşul a fost un om curajos, 
făcea glume, era şi rău (...) eu îl mai întrebam dacă a împuşcat mulţi ruşi, iar el imi zicea: 
<<Am împuşcat! Dacă nu-i împuşcam, mă împuşcau ei!>> Naşul nu a avut copii, prima sa 
soţie a fost Reveca Onica, căsătorit cu ea înainte de război, aceasta era sora lui Ilie Onica, cel 
care l-a ajutat pe Sava. Naşul era drăcos (...) ştiu din cele povestite că odată când s-a întors din 
război (...) era unul care umbla pe la femeia lui (...) naşul a aflat, l-a prins într-o duminică şi l-
a dat cu dohot (n.a. păcură de uns draniţa) şi l-a tăvălit prin pene, apoi i-a dat drumul în sat 
(...) aşa uns (...) cu pene şi în pielea goală, aşa l-a obligat să meargă pe drum (...) în dimineaţa 
aceea erau oameni care mergeau la biserică ! După ce a fost eliberat, Savu făcea diferite 
treburi prin sat: castra porci, fierar (...) ura comuniştii dar până la urmă s-a înscris în C.A.P. 
Mai venea pe la noi (...) ne vizita, el mai boteza prin sat, cununa (...) Mai lua copii, nepoţi, fini 
(...) şi îi testa (...) îi punea la tot felul de probe, îi cobora în fântână cu găleata (...) lucruri din 
acestea. Apoi, după ce i-a murit prima femeie, naşul s-a căsatorit a doua oară cu Reveca 
Costân” 23. 

,,Aceştia stăteau la noi în Tecioară, de la mine a treia casă (…) Au venit odată la noi şi 
ne-au luat doi porci (…) dar după aia au venit şi ne-au spus: <<Bade Avram (n.a. Avram 
Badeliţă, unchiul intervievatei), îţi dau bani (…) uite ţi-am luat porcii !>> Era Savu (…) ei s-
au suit şi au pârlit acolo porcii. Uncheşu nu le-a luat bani (…) el se avea tare bine cu Sava. 

                                                 
18 Interviu cu Onica Gheorghe (69 de ani), Horodnic de Sus, 29 mai 2012. 
19 Interviu cu Nichiforel Ilie (80 de ani), Horodnic de Sus, 30 mai 2012. 
20 Adrian Brişcă, Gabriel Ciceanu, op. cit., p. 52, 62, 87, 91, 92, 94. 
21 Ibidem, p. 52, 59, 62, 86, 89 – 92, 95, 128. 
22 http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_no/no/dictionarno_13.html.  
23 Interviu cu Onica Gheorghe, (69 de ani), Horodnic de Sus, 29 mai 2012. 
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(…) a fost o nuntă aici la noi, la Arcadie (…) şi o venit Sava cu puşca şi încă unu Florea (…) 
a venit că era neam cu Arcadie Nichiforel (…) şi unu a stat de pândă până dimineaţa, când au 
plecat (…) na, ei mai mergeau pe la primărie, mai rupeau afişele de pe pereţi (…) Oamenii le 
purtau respectul şi nu îi pârau (…) îi ajutau cu ce puteau (…) ei stăteau mult în Hardic24. 

Din cele spuse de oameni şi confruntate cu alte surse, ne putem crea o imagine a 
acestui personaj rebel al satului care nu suporta noua autoritate instaurată. Nu a avut ce face, 
după ce a suportat închisoarea şi anchetele Securităţii, în cele din urmă a fost nevoit să îşi reia 
viaţa în comunitate. 

Un alt partizan a fost Grijincu Gheorghe, fiul lui Pamfil şi Minodora, care s-a născut la 
7 iulie 1919, în Horodnic de Sus. Acesta a fost pe front, în Regimentul 7 Vânători, având 
gradul de caporal, apoi de sergent25. A devenit partizan în grupul Macoveiciuc, a făcut şcoala 
de partizani de la Sadova, însă după demobilizare în 1944 a fost prins, condamnat şi deportat 
de N.K.V.D în Siberia26. Grijincu Gheorghe a fost prizonier în Siberia între 1944–1955, a fost 
graţiat şi repatriat la 1 decembrie 1955, această perioadă de detenţie fiindu-i recunoscută în 
199127. 

Noi l-am regăsit în declaraţiile date Securităţii şi Tribunalului Militar Iaşi28, dar şi 
bătrânii din sat ne-au confirmat că a fost unul din partizanii din sat ce s-a remarcat în lupta cu 
ruşii. 

Grijincu Vasile, s-a născut în 19 decembrie 1923, în Horodnic de Sus, fiind fratele lui 
Gheorghe. Vasile a fost pe frontul de est, apoi a făcut şcoala de partizani de la Sadova, 
alăturându-se grupului Macoveiciuc şi participând la toate acţiunile acestuia. Noi l-am regăsit 
în declaraţiile Securităţii date de el şi de ceilalţi membrii ai grupului29. Prin Decretul din 
159/1998, lui Grijincu Vasile i se conferă Medalia Crucea Comemorativă a celui de al II-lea 
Război Mondial 1941-194530. 

Sbiera Aurel s-a născut în 1926, în Horodnic de Sus. A făcut parte din grupul 
partizanilor lui Macoveiciuc, a fost arestat de N.K.V.D. în octombrie 194431 şi condamnat de 
un tribunal militar sovietic la 10 ani de muncă silnică pentru ,,crime de război” şi deportat în 
Siberia. A fost eliberat după 11 ani, a revenit în ţară şi s-a stabilit în comuna Dorneşti32. 

,,Pe Sbiera lui Gavriluţă îl căutau jandarmii (…) şi l-au luat pe tăică-su şi l-au arestat, 
iar maică-sa l-a pârât, atunci când l-au arestat, el a zis: << M-a vândut mama !>> (n.a. 
Dochiţa Sbiera)”33. „A fost un bărbat aşa, destoinic (...) a avut copii mulţi, stătea în marginea 
pădurii, acolo în drumul spre Voitinel. Nu prea o avut el probleme din astea pentru răzbunare, 
cred că el o fost mai mult primitor al partizanilor că era în marginea pădurii”34. Despre 
Bădeliţă Dumitru aflăm că s-a născut în 1922, în Horodnic de Sus, fiind fiul lui Anton şi Ana. 
A fost rănit pe front în 1941, prins de N.K.V.D. şi dus în lagărele din U.R.S.S., unde a stat 
până în 194535. 

După ce s-a întors în ţară, a intrat în rândurile partizanilor în grupul Macoveiciuc, 
alături de ceilalţi partizani horodniceni. Astfel, el apare în declaraţiile date Securităţii de către 

                                                 
24 Interviu cu Ichim Tatiana, (77 de ani), Horodnic de Sus, 2 mai 2012. 
25 Prelipcean Ion, op. cit., p. 227. 
26 Marian Olaru, Bucovineni împotriva comunismului. Fraţii Vasile şi George Motrescu, Editura Universităţii, 
Suceava, 2006, p. 219. 
27 Prelipcean Ion, op. cit., p. 226. 
28 Adrian Brişcă şi Gabriel Ciuceanu, op. cit., p. 52, 53, 64, 71, 87, 91, 92, 128. 
29 Ibidem, p. 71, 87, 91, 92, 103, 128. 
30 Prelipcean Ion, op. cit., p. 227. 
31 Adrian Brişcă şi Gabriel Ciuceanu, op. cit., p. 53, 87, 92, 103. 
32 http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_s/docs/dictionar_s_110-116.pdf.  
33 Interviu cu Mironesei Constantin, (88 de ani), Horodnic de Sus, 4 mai 2012. 
34 Interviu cu Vasile Luţa, (81 de ani), Horodnic de Sus, 13 iunie 2012. 
35 http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_ab/ab/dictionarab_12.html.  
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Onica Sava, ca partizan ce a urmat şcoala de spionaj militar german de la Sadova36. ,,Pe 
Dumitru Bădeliţă l-au băgat la puşcărie (…) l-au prins, l-au împuşcat pe bahnă (…) i-am scos 
schijele din picior cu penseta! L-au băgat la închisoare cu lanţurile, apoi a fost dus la 
Petroşani la mina de cărbuni. Când s-a întors aici în sat, a continuat să fie urmărit (…) toţi 
erau scrişi care intrau în contact cu el”37. 

Albu Maximilian. S-a născut în 1902, în Horodnic de Sus, fiind fiul lui Gheorghe şi  
Elena. În 1944, a urmat şcoala de spionaj militar german de la Sadova şi a făcut parte din 
grupul partizanilor condus de Silvestru Macoveiciuc. Albu a fost arestat de N.K.V.D. şi 
anchetat de Securitate38. Despre el nu am reuşit să aflăm prea multe de la sătenii din 
Horodnic de Sus. „Maximilian era cam necăjit de acasă, a umblat şi el cu partizanii în acelaşi 
grup, dar el era mai bătrân (...) nu ştiu exact ce a făcut”39. Un alt partizan a fost și Cruţ 
Dragoş. Unele voci din sat au spus că şi horodniceanul Cruţ Dragoş ar fi fost colaborator al 
partizanilor, el locuind în partea satului spre Voitinel, însă noi nu l-am găsit în niciun 
document. Nu ştim ce s-a întâmplat cu el, probabil a fost luat prizonier în U.R.S.S., în anul 
1944. ,,Dragoş Cruţ şi un soldat neamţ au fost prinşi de către ruşi (…) i-au pus să îşi sape 
gropile, amândoi au săpat şi apoi i-au pus cu feţele la groapă (…) pe neamţ l-au împuşcat, dar 
pe Dragoş l-au iertat (…) dar tot a picat jos de frică”40. 

Popescu Ecaterina (Catrinel): mulţi tineri din Horodnic de Sus, în special studenţi, s-au 
opus instaurării comunismului, dintre aceştia s-a remarcat și tânăra partizană, Popescu 
Ecaterina. În vara anului 1949, s-a constituit în zona oraşului Suceava, o organizaţie 
anticomunistă denumită ,,Cetatea lui Ştefan cel Mare”, formată din 14 membri şi condusă de 
Vasile Pânzariu din satul Lisaura41. Formaţiunea a activat din vara anului 1949, până în 
august 1950, când a fost descoperită de Securitate, ca urmare a neatenţiei unora dintre 
membri42. În 1950, nucleului sucevean al organizaţiei anticomuniste ,,Cetatea lui Stefan cel 
Mare”, se alătură două absolvente ale Liceului de fete „Doamna Maria” (n.a. actualul Colegiu 
Naţional „Petru Rareş”), Eugenia Donici, din Vereşti, şi Catrinel Popescu din Horodnic de 
Sus, născută la 12 ianuarie 193043. 

Fără voia lor, ele au stat la originea declanşării calvarului organizaţiei anticomuniste. 
Catrinel Popescu era proaspăt angajată pe post de contabilă la Topitoria de in din Vereşti, în 
timp ce colega ei, de care Vasile Pânzaru mărturiseşte că se simţea mai apropiat, voia să 
meargă la facultate. <<Ele nu ştiau prea multe despre activităţile noastre şi despre ce 
intenţionam să facem. Voiam, într-un fel, să le protejăm (...) Erau fete. Nu ştiau despre 
armamentul pe care îl deţineam, dar erau cu noi>>, avea să povestească mai târziu Vasile 
Pânzariu.  

Împreună, cele două fete au pus la cale tipărirea unor manifeste anticomuniste. Se 
apropia 23 august şi fetele voiau să facă o surpriză noii puteri. Fără să bănuiască măcar că 
amprenta tuturor maşinilor de scris din instituţiile publice era deţinută de Securitate, Catrinel 
iese pe poarta topitoriei cu maşina de scris cu care de obicei lucra la birou, merge la Eugenia 
acasă şi împreună fac într-o singură noapte sute de manifeste. Maşina de scris este dusă 
ulterior înapoi în unitate. În noaptea de 22-23 august, sute de sloganuri antibolşevice tapetau 
zidurile ori gardurile unor localităţi din Botoşani şi Suceava44. Catrinel era studentă când a 
fost condamnată la 3 ani de muncă silnică şi 3 ani de degradare civică pentru răspândire de 
                                                 
36 Adrian Brişcă, Gabriel Ciuceanu, op. cit., p. 53, p. 87. 
37 Interviu cu Moroşan Dumitru (80 de ani), Horodnic de Sus, 5 mai 2012. 
38 Adrian Brişcă, Gabriel Ciuceanu, op. cit., p. 52, 87, 92, 103. 
39 Interviu cu Mironesei Constantin (88 de ani), Horodnic de Sus, 4 mai 2012. 
40 Ibidem. 
41 Dorin Dobrincu, op. cit., p. 185. 
42 Ibidem, p. 186. 
43 http://www.crainou.ro/?module=displaystory&story_id=15331&edition_id=4682&format=html.  
44 Ibidem. 
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manifeste anticomuniste şi a trecut prin închisorile: Suceava, Iaşi, Jilava, Mislea, 
Dumbrăveni, Miercurea Ciuc. Moare la 8 noiembrie 197345. 

Şi nouă ni s-a confirmat de către sătenii din Horodnic de Sus faptul că tânăra Catrinel 
a făcut puşcărie, pentru că ea a fost plecată de mică din sat, oamenii nu îşi amintesc alte 
lucruri despre aceasta. „Catrinel (...) ştiu că a fost persecutată rău de tot (...) a murit tinerică. 
Popescu Vasile era fratelei ei (...) a fost contabil (...) ei au stat aici pe părău la vale”46. 

Astăzi nu mai există niciun partizan în viaţă. Ultimul care a plecat dintre noi a fost 
Grosu Ioan, în 2008, astfel că studiul nostru nu a putut fi privilegiat de un interviu cu unul 
dintre partizanii din Horodnic de Sus. Viaţa lor este reconstituită în prezent pe baza 
documentelor şi a relatărilor martorilor direcţi, dar şi cu ajutorul celorlalţi săteni ce au fost 
contemporani cu aceştia. 

Jertfele partizanilor în munţi şi închisori dă dreptul României să privească demn, cu 
fruntea sus, celelalte popoare ale lumii47. 

 
Summary 

 
The peoples occupied by the soviets opposed resistance to the communism. In 

Romania, the bloodiest and the longest anticommunist armed resistance occurred and, 
therefore, the repression was extremely harsh.  

In Bucovina, numerous partisan groups acted, which gathered people from all towns 
and villages, including Horodnic de Sus. Vladimir and Silvestru Macoveiciuc group, which 
included people from Horodnic, fought from 1944 to 1949, in Vicov – Voitinel – Horodnic de 
Sus – Suceviƫa area. 

No one knows exactly how many partisans were from Horodnic de Sus, reliable 
evidence gathered from several sources, we have about the following: Onica Vasile, Onica 
Sava, Grosu Ioan, Grijincu Vasile, Grijincu Gheorghe, Maximilian Albu, Bădeliţă Dumitru, 
Sbiera Aurel, Tiron Vasile, Ecaterina Popescu. Besides these, those who collaborated suffered 
communist repression. Probably, they were very many, but we discovered only Onica Ilie, 
Sbiera Vasile and Cruţ Dragoş. 

People from Horodnimember about those from their village who were part of the 
Macoveiciuc’s group. They weren’t many, but they were very respected and feared, and the 
memories about them are still alive. Those interviewed by us told different events which were 
experienced or heard at that moment about the partisans from Horodnic. The partisans often 
came to the village at different occasions: weddings, dance, social evenings, of course they 
came secretly, at night, they weren’t staying long, and when they returned to the woods they 
were shooting with guns. The sacrifices of partisans in the mountains and prisons give to 
Romania the right to look dignified, head up, other nations of the world.  
 

                                                 
45 http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_ab/ab/dictionarab_12.html.  
46 Interviu cu Moroşan Ifrim (88 de ani), Horodnic de Sus, 9 mai 2012. 
47 http://www.miscarea.net/Brisca Rezistenţa armată anticomunistă din România1944-1962Adrian 
Brişcă.htm.  
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PROPRIETATEA RĂZEȘEASCĂ ÎN FOSTUL OCOL AL 

CÂMPULUNGULUI MOLDOVENESC  
(PÂNĂ LA OCUPAȚIA HABSBURGICĂ) 

 
 

Problematica generală a Ocolului Câmpulung Moldovenesc a fost studiată în aspectele 
ei de puțini autori. Primul care a oferit informații valoroase a fost eruditul domnitor Dimitrie 
Cantemir în a sa Descriere a Moldovei (1716) amintind despre Ocolul Câmpulungului, care 
constituia un fel de republică, compusă din 15 sate: Câmpulung, Sadova, Pojorâta, Fundu 
Moldovei, Valea Putnei, Vatra Dornei, Dorna Candreni, Teșna, Pilugari, Coșna – Românești – 
Podu Coșnei, Argestru, Iacobeni, Ciocănești, Dorna Arini și Șaru Dornei, aflate pe văile 
Moldovei, Bistriței și Dornei. Ocolul liber Câmpulung beneficia de legi și judecătorii proprii: 
„Cele ce am spus mai sus despre supușii Moldovei nu trebuie să se aplice țăranilor din trei 
ținuturi ale Moldovei, care, este drept, nu sunt nobili, totuși nu ascultă de nici un boier și 
alcătuiesc un fel de republică. Primul este Câmpulungul din ținutul Sucevei, încins de un lanț 
neîntrerupt de munți foarte înalți. Cuprinde cam cincisprezece sate, care toate își au legi și 
judecători proprii. Uneori primesc și doi vornici trimiși de domn, dar nu rareori, dacă aceștia 
jignesc pe țărani, îi izgonesc, bizuindu-se pe acele mijloace de apărare pe care li le-a dat 
natura”1. 

Cărturarii care au încercat să lămurească, ori au atins într-o anumită măsură chestiunea 
,,republicii” câmpulungene, sunt destul de numeroși, între care amintim: Dimitrie Onciul, 
Nicolae Iorga, Constantin C. Giurescu, Petre P. Panaitescu, Dimitrie Ciurea, Victor Tufescu, 
Mihai Iacobescu. Un aport mai substanțial l-au avut însă autorii Teodor Ștefanelli2, Teodor 
Balan3, Gheorghe Pața4, Ioan Iosep5, Grațian Jucan6, Dumitru Rusan7, Ionel Dârdală8. 

Istoricul Petre P. Panaitescu dezleagă enigma celor trei ”republici” amintite de 
Cantemir – a Câmpulungului Moldovenesc, Vrancei și Tigheciului – care trebuie considerate 
uniuni de obști sătești9. Oricum, aceste republici au avut un statut special în cadrul Țării 

                                                 
1 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Editura Litera, Chișinău, 1998, pp. 183-184. 
2 Theodor V. Ștefanelli, Istoricul luptei pentru drept în ţinutul Câmpulungului Moldovenesc, Editura Librăriile 
Socec, București 1911; Documente din vechiul ocol al Câmpulungului Moldovenesc, Editura Librăriile Socec, 
București, 1915. 
3 Teodor Balan, Răscoala țăranilor din ocolul Câmpulungului Moldovenesc din anul 1805, Societatea 
Tipografică Bucovineană, Cernăuți, 1923; Noi documente câmpulungene, Tipografia ,,Mitropolitul Silvestru”, 
Cernăuți, 1929; Din istoricul Câmpulungului Moldovenesc, Editura Științifică, București, 1960. 
4 George Pața, Ținutul Vatra Dornei. Studiu monografic, București, 1993. 
5 Ioan Iosep, Tipologia așezărilor rurale din Obcinele Bucovinei, St. și cercet. de geografie, Fil. Suceava a SSG, 
Bucuresti, 1983; Câmpulung Moldovenesc - geneza și evolutie teritorială, An. Univ. “Ștefan cel Mare”, sect. 
Geogr.-Geol., An. I, Suceava, 1992; Unele aspecte geografice privind economia agricolă a Ocolului 
Câmpulungului Moldovenesc în secolul al XVIII-lea, An. Univ.,,Ștefan cel Mare”, sect. Geogr.-Geol., An. III, 
Suceava, 1994; ,,Ocolul Câmpulungului (Moldovenesc) în secolele XVII-XVIII (Reconstituire după izvoare 
documentare, toponimice și cartografice, An. St. de Istorie ,,Codrul Cosminului”, Fundatia Cult. a Bucovinei, 
Suceava, 1996. 
6 George Jucan, Câmpulung Moldovenesc: vatră folclorică, Editura Litera, București, 1975; Câmpulungul 
Moldovenesc. Istoric-cultural-turistic, Editura Mușatinii, Câmpulung Moldovenesc, 1995. 
7 Dumitru Rusan, Zona etnograficǎ Cîmpulung Moldovenesc, Muzeul ”Arta lemnului”, Câmpulung 
Moldovenesc, 1996; Dumitru Rusan, și Filon Lucău-Dănilă., Fundu Moldovei. O așezare din Ocolul 
Câmpulungului Moldovenesc, Editura Fundaţia Culturală „Alexandru Bogza”, Câmpulung Moldovenesc, 2000. 
8 Ionel Dârdală, Istoria Câmpulungului Moldovenesc din cele mai vechi timpuri până la Marea Unire, Editura 
Fund.Cult. Alexandru Bogza, Câmpulung Moldovenesc, 2006. 
9 Petre P. Panaitescu, Obștea țărănească în Țara Românească și Moldova. Orânduirea feudală, Editura 
Academiei, București, 1964, p. 31. 
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Moldovei. Locuitorii acestor „republici”, arăta Cantemir: „... nu ţin de boierime, nu sunt 
supuşi niciunui boier, şi fac la un loc un fel de republică”… „şi se ţin de legile lor şi nu 
primesc nici poruncile şi nici judecători de la Domnie”10. Locuitorii satelor câmpulungene se 
conduceau după legile și obiceiurile lor străvechi. Domnitorii aveau ca reprezentanți câte unul 
sau doi vornici ce-și aveau reședința în satul Câmpulung. 

Ilustrul istoric și om de cultură Nicolae Iorga scria că ,,Din ținuturile românești de 
acolo, niciunul nu se înfățișează atât de curat țărănesc și românesc…ca ținutul 
Câmpulungului”. Era convins, de asemenea, că este ,,cel mai românesc pământ din țara de 
veșnic drept românesc al Bucovinei…”11. 

În evul mediu ţărănimea constituia populaţia de bază în Țările Române, ca de altfel în 
toată Europa. Aceasta se ocupa mai ales cu agricultura şi creşterea animalelor, fiind principala 
producătoare de bunuri materiale. Ţăranii locuiau în sate; unul sau mai multe sate constituiau 
o obşte sătească. Obştea sătească reprezintă una dintre principale forme de organizare social-
economică a ţăranilor români în evul mediu, avându-și sorgintea în vechile triburi dacice 
organizate în obști libere, dăinuind în decursul secolelor şi străbătând diferite etape în 
dezvoltarea sa.  

Nicolae Iorga arăta că, la origine, țăranul român a fost constituit în obște liberă și că 
aceasta este străvechea formă de organizare a sa12. 

Importantă pentru înțelegerea fenomenului obștii este definiția lui H. H. Stahl, precum 
că ,,obștea țărănească este o asociație de gospodării familiale pe baza unui teritoriu stapânit în 
comun, în care colectivitatea ca atare are drepturi anterioare și superioare drepturilor 
gospodăriilor alcătuitoare, drepturi exercitate printr-un singur organ de conducere denumit 
obște”13. 

Conform Dicționarului explicativ al limbii române, obștea țărănească este forma de 
organizare socială specifică orânduirii feudale, care face legătura între aceasta și orânduirile 
anterioare și care se caracterizează prin munca în comun și prin îmbinarea proprietăților 
private cu cea colectivă14. 

Importanța istorică a obștilor reiese din faptul că erau prima formă de organizare a 
poporului nostru, adică sate organizate în devălmășie și asociate între ele. În timp, pe măsura 
dezvoltării feudalismului, proprietatea ţărănească liberă s-a restrâns fie datorită unora dintre 
membrii obştilor săteşti înstăriţi şi ieşiţi din devălmăşie, care îşi consolidează stăpânirile 
proprii, fie prin acapararea de obşti de către seniori bisericeşti şi laici15. 

În Țările Române, ca în toată Europa medievală, a coexistat atât obştea sătească liberă, 
cât şi cea aservită. Însă atâta vreme cât feudalii nu s-au implicat în organizarea interioară a 
obştii, aceasta și-a menținut structura sa străveche.  

Satele libere, numite și devălmașe, erau locuite de moşneni și răzeşi, ele menţinându-
se în decursul secolelor, dăinuind chiar până la începutul secolului XX în unele regiuni de la 
munte. 

În Moldova, autohtonii ce aveau drept de moștenire și nu se aflau în dependența unui 
stăpân feudal, erau cunoscuți sub denumirile de neamuri sau răzeși16. Etimologia termenului 
                                                 
10 Dimitrie Cantemir, op. cit., p. 184. 
11 Nicolae Iorga, Neamul românesc din Bucovina, Editura Institutului Bucovina-Basarabia, Rădăuți, 1996, pp. 
66-67. 
12 Nicolae Iorga, Istoria românilor, vol. III, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1937, p. 94. 
13 H. H. Stahl, Contribuții la studiul satelor devălmașe românești, Vol. II, Editura Academiei R. P. R., București, 
1959, p. 25. 
14 D.E.X., apărut sub egida Academiei Române, a Institutului de lingvistică Iorgu Iodan – Al. Rosetti, Editura 
Univers Enciclopedic, București, 1998, p. 706. 
15 Valeria Costăchel, Despre problema obștilor agrare în Țara Românească și Moldova în secolele XIV-XV, în 
,,Studii și Cercetări de Istorie Medie”, Anul II, 1951, pp. 81-82. 
16 Alexandru Gonța, Satul în Moldova medievală. Instituțiile, pp. 234-235. 
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”răzeș” este oarecum controversată. Unii istorici au căutat analogii la diferite popoare care au 
interacționat cu moldovenii. Analizând problema, Alexandru Gonța considera că acest termen 
nu poate fi decât autohton17. De aceeași părere este și istoricul Neagu Djuvara, la care adaugă 
și faptul că primul strămoş al acestor comunităţi libere avea statut de boier, însă cu vremea, 
moşnenii şi răzeşii au decăzut la rangul de ţărani liberi, posesori de pământ18. Astfel, istoricul 
preia o idee mai veche a lui Nicolae Iorga ce considera că locuitorii unui sat devălmaș sunt 
descendenții ,,... unuia sau mai mulți creatori de moșii în pustiu prin despădurire”19. 

Radu Rosetti subscria și el ideii că răzeșii își trag dreptul de stăpânire pe pământurile 
lor de la un moș comun, care a stăpânit cândva întregul hotar, iar moștenitorii lui ajung a 
forma un sat20.  

În studiul său21, Constantin Cihodaru susținea că până spre sfârșitul secolului XVIII, 
termenul ”răzeș” a avut în limba română sensul de proprietar sau coproprietar și că obștile 
răzeșești din Câmpulung, Vrancea și Tigheci sunt urmașe ale obștilor țărănești libere. El nu 
este de acord cu istorici precum A. D. Xenopol, P. P. Panaitescu, V. Costăchel, H. H. Stahl, 
V. Tufescu care au scris despre geneza acestor mici proprietari ca fiind anterioară constituirii 
statului, avându-și originea în străvechile organizații tribale. 

Mircea Iosa (2003) menționa că această clasă socială a țăranilor liberi s-a conturat în 
trei etape consecutive: în timpul stăpânirii romane, în perioada incursiunilor migratoare şi 
perioada constituirii statelor medievale româneşti. Nivelul rudimentar al tehnicilor de 
exploatare a menținut sistemul devălmaş, precizează același autor, țăranii depinzând 
funcțional unii de ceilați în procesul de accesare al resurselor. De asemenea, până în secolul al 
X-lea (începutul feudalismului românesc) în absența diferențierii şi stratificării în cadrul 
obştilor, comunitățile şi-au păstrat din caracteristicile economice şi sociale22.  

Altă opinie o are Sergiu Bacalov care consideră că termenul ”răzeș” este relativ nou, 
apărut abia în secolul XIX, iar răzeșii nu ar trebui asociați cu țăranii liberi moldoveni, fiind de 
fapt boieri vechi, de neam, descinși din dregătorii medievali. Răzeșii, continuă autorul, ar fi 
fost mici stăpâni de moșii care îşi reclamau dreptul de stăpânire pe baza unor danii de la 
diferiţi domnitori pentru diverse servicii făcute acestora23. 

După cum rezultă din unele documente, răzeșul este un locuitor al obștii libere, urmaș 
de megieși, autohtoni, se înrudește cu alți locuitori ai satului și în același timp, moștenitor, 
copărtaș cu ei. Un străin sau vecin nu putea deveni răzeș. Așadar, răzeșul era ca atare un țăran 
liber, posesor a unei suprafețe de pământ obținută prin moștenire sau ”smulsă naturii” chiar de 
el și, în același timp, coproprietar în devălmășie alături de ceilalți săteni. În acest sens, un 
exemplu concludent ni-l dă un document din martie 1720, când sătenii din Câmpulung se 
adresează domnitorului Mihail Racoviță pentru ca episcopul de Rădăuți și egumenul de la 
mănăstirea Putna ,,trăgeau” pe câțiva oameni de-ai lor la șerbie24. Tot în acest sens, în luna 
martie a anului 1737, domnul Grigore Ghica dădea lui Ion și Petre din Câmpulung ,,carte” ca 
să se apere contra lui Costân din Dărmănești care susținea că cei doi sunt șerbi. Documentul 

                                                 
17 Ibidem, p. 245. 
18 Neagu Djuvara, O scurtă istorie a României povestită celor tineri, Editura Humanitas, Bucureşti, 2002, p. 66. 
19 Nicolae Iorga, Scurtă privire a obiceiului neamului românesc, extras din ”Întregiri”, Vol. II, Buletinul 
Institutului de Istoria dreptului român din Iași, Iași, 1939, p. 5. 
20 Radu Rosetti, op. cit., pp.166-167. 
21 Constantin Cihodaru, Câteva constatări în legătură cu proprietatea feudală și situația șărănimii din Moldova 
în a doua jumătate a secolului XV, în ,,Studii și Cercetări Științifice. Istorie”, Iași, 1961, 15, Nr.1, p. 122. 
22 Mircea Iosa, Obştea ţărănească în secolul al-XIX-lea şi începutul secolului al-XX-lea, Bucureşti, Editura. 
Academiei, 2003, p. 31.  
23 Pentru detalii, vezi: http://istoria.md/articol/686 dăruirea_ moşiilor_ către _mica _boierime_ pe_ timpul_ 
domniei_ lui _Ştefan _cel_ Mare 
24 V. Miron, M. Ceaușu, M. Irimescu, S. Irimescu, Din tezaurul documentar sucevean. Catalog de documente 
(1393-1849), București, 1983, p. 225. 
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sta mărturie că ,,...ei au dat seamă arătând și o mărturisire încredințată de la bătrânii din 
Câmpulungu, luând cu sufletele lor precum că nu sunt vecini, ci sunt câmpulungeni de 
baștină...”25. 

Obștea sătească a fost una din instituțiile de bază ale evului mediu. Înainte de 
constituirea statului, aceasă regiune din NV-ul Moldovei cuprindea mai multe obști sătești 
care s-au unit creând o organizare statală de tip feudal - confederaţia de obşti săteşti - care s-a 
numit ocolul Câmpulungului. Pare-se că mai întâi ar fi existat satul Câmpulung (semnificativă 
este și denumirea de Vatra Câmpulungului utilizată până nu demult) după care așezările s-au 
înmulțit de-a lungul timpului ca urmare a procesului de roire a satelor în cuprinsul aceleiași 
obști și statornicirea de hotare pentru fiecare sat pentru a fi preîntâmpinate și împiedicate 
eventualele certuri la dreptul de pășunat și cosit iarba. Hotarul unei așezări era dat de culmile 
montane și cursurile de apă. Satul era doar o simplă diviziune a obștii care intra în 
componența ocolului Câmpulung26. Fenomenul de roire a satelor nu a dus la dezmembrarea 
unității obștii câmpulungene. Sentimentul apartenenței locuitorilor ocolului la vatra 
Câmpulungului era atât de adânc înrădăcinat, încât s-a menținut multă vreme și după 
încorporarea Bucovinei la Imperiul Austriac. De exemplu, într-un zapis datat la 11 iulie 1793 
se preciza ”... și noi cu toate satele Câmpulungului adeverim ...și pentru credință s-a pus și 
pecetea Vetrii Câmpulungului ce se numește târg, și noi suntem sub ascultarea lor”27. 

Câmpulungul propriu-zis era ,,căpetenia” celorlalte sate şi forma Vatra Ocolului 
Câmpulung. Aici era Scaunul de judecată şi reşedinţa vornicilor trimişi de domnitorul 
Moldovei, aici şi centrul de administraţie al întregului ţinut28. 

Trăsătura caracteristică a comunităților sătești libere era dată de proprietatea colectivă 
și cea particulară asupra pământului. Petre P. Panaitescu sintetiza principiul de bază al 
dualismului: ceea ce era creat de natură se afla în stăpânirea comună a obștii, iar ceea ce 
fusese creat de mâna omului, prin munca lui, devenea proprietate individuală29. 

Dreptul de a lăzui (defrișa) porțiuni de pădure și a deveni stăpân acolo era foarte 
vechi. Înainte de întemeierea statului, când nu erau domnitori care să acorde moșii, 
câmpulungenii făceau lazuri în pădure și își întemeiau gospodării. Bogdan Vodă a găsit acest 
obicei și l-a acceptat în unele zone ale Moldovei, cu precădere la munte, unde traiul era mai 
greu. Urmașii voievodului Bogdan au păstrat și ei acest obicei, astfel, răzeșii câmpulungeni au 
rămas stăpâni pe moșiile curățate de ei30. Stăpânirea era exercitată într-adevăr de domnie 
conform dreptului acesteia de ”dominium eminens” (stăpânire supremă asupra teritoriului 
țării), dar localnicii erau uzufructuarii terenurilor din cadrul ocolului. Beneficiul era reciproc: 
câmpulungenii exploatau terenurile și resursele nestingheriți, fără să plătească dări, în schimb 
aveau datoria să facă de strajă la hotarul dinspre nord-vest cu Transilvania și să întrețină 
drumurile ce străbăteau ocolul.  

La originea sa, stăpânirea în comun (devălmășie) a fost absolută. Aceasta consta în 
dreptul oricărui grup familial băștinaș de a se folosi de produsele naturii din cuprinsul 
hotarului obștei, în orice chip și fără limită, prin muncă directă și pentru satisfacerea nevoilor 
gospodărești31. Stăpânirea comună a membrilor obștii era exercitată asupra munților, 
pădurilor, pășunilor, apelor. Stăpânirea în devălmășie a terenurilor aflate în hotarul obştii îl 
reprezenta împiedicarea înstrăinării acestor terenuri, pentru păstrarea unităţii şi integrităţii 
obştii. 

                                                 
25 Theodor V. Ștefanelli, op. cit., p. 35. 
26 Constantin Cihodaru, op. cit., p. 82. 
27 Theodor V. Ștefanelli, op. cit., p. 233. 
28 Ibidem, în prefaţa vol. Documente din Vechiul Ocol al Câmpulungului Moldovenesc, Bucureşti, 1915, p. V. 
29 Petre P. Panaitescu, op. cit., p. 76. 
30 Teodor Balan, Din istoricul..., op. cit., p. 99-100. 
31 H. H. Stahl, Satele devălmașe, vsol. I., op. cit., p. 93. 
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În ceea ce privește pădurea, aceasta era o componentă esențială a domeniului obștesc; 
de lemnul furnizat de pădure se putea folosi oricare membru a obștii câmpulungene fără 
interdicție. Pășunile erau, de asemenea, folosite în devălmășie; acolo își țineau sătenii oile și 
vitele în anotimpul cald. Pentru creșterea turmelor de animale era nevoie de asigurarea 
locurilor pentru păscut, de pășuni în special. Pășunile care nu erau stăpânite de țărani 
(braniștile mănăstirești sau boierești) puteau fi închiriate. 

Între pășuni și fânețe se află țarina, aceasta fiind îngrădită, de obicei, prin acțiunea 
comună a membrilor obștii. Cei care nu contribuiau la îngrădirea țarinilor, probabil că 
pierdeau dreptul de a le folosi, așa cum se întâmpla pe la 1761 unei femei din Câmpulung care 
”... nu voia la îngrădit... să dea ajutor... și mergea numai pe gata să cosească fânul...”32. 

Creșterea animalelor se făcea iarăși în comun. Un obicei străvechi împământenit în 
ținutul Câmpulungului era acela ca localnicii să angajeze ciobani pentru a îngriji animalele 
lor. Erau așadar organizate stâni, iar principala grijă a baciului era să asigure locul de pășunat. 
Pășuni valoroase se găseau în munții Câmpulungului, munți aflați vreme îndelungată în 
proprietatea comună a localnicilor. Probleme au apărut când unii munți din cadrul ocolului 
Câmpulungului au fost dăruiți ca braniști unor boieri și mănăstiri de către anumiți domnitori, 
dar au existat și cazuri de preluare nedreaptă, cu acte false de proprietate a unor munți de către 
mănăstiri. 

În cadrul proprietăţii devălmaşe, membrii obştii, individual sau în grup, nu aveau voie 
să înstrăineze părţi din moşie. Proprietatea obştească era sacră, intangibilă. 

Prima desprindere din fondul devălmaş îl reprezintă terenul pe care membrii obştii şi-
au întemeiat gospodăria (casa, grajdul pentru vite, ocolul pentru oi, curtea, livada și grădina). 
Semnul distinctiv al trecerii acestui teren din fondul devălmaş în stăpânirea individuală îl 
reprezintă gardul. Amplasamentul gospodăriei era, de obicei, în vatra satului.  

Averea mobilă a familiei răzeșești o constituiau animalele: oi, vite, cai, capre, acestea 
fiind de multe ori ,,moneda” de schimb la cumpărare sau vânzare de moșii33. Creșterea 
animalelor a fost o activitate distinctă în acest ținut, dat fiind condițiile bune pentru 
practicarea acestei îndeletniciri; fiscalitatea moderată la care erau supuși locuitorii, cât și 
scutirile și privilegiile de natură economică pe care le obținuseră câmpulungenii de-a lungul 
timpului de la domnitori. 

Vărarea animalelor la munte presupunea construirea unor adăposturi pentru vite și 
ocoale pentru oi, precum și construcția de locuințe sezoniere – colibe34. O altă proprietate 
individuală era fânațul – terenul de pe care se cosea iarba pentru a fi depozitată apoi pentru 
sezonul rece. 

 O altă desprindere din fondul devălmaş erau terenurile curățate prin desţelenire, 
despădurire, defrişare (operațiuni denumite de câmpulungeni curături, lazuri, runcuri, 
secături). Conform acelui ,,obicei al pământului”, oricine defrișa porțiuni din ,,pădurea verde” 
(aparținătoare comunității) devenea proprietarul locului respectiv. Aceste defrișări puteau fi 
făcute lângă gospodărie, sau la o oarecare distanță față de aceasta. Curătura presupunea 
tăierea copacilor, uscarea lor, scoaterea rădăcinilor și abia după câțiva ani terenul era bun 
pentru livezi, pășuni și fânațe. Cel ce curăța locul din pădure devenea automat proprietarul ei. 
La munca de defrișare participau în special bărbații familiei. În unele cazuri, la defrișarea 
unor terenuri luau parte mai mulți bărbați care se întovărășeau pentru a face împreună muncile 
grele, iar după terminarea curăturii locul se împărțea între aceștia. Așa s-a procedat prin 1753 
cu o parte a muntelui numit Fața Câmpulungului care fusese lăzuit și apoi împărțit între 
familiile Simionescu și Sturza35. 
                                                 
32 Theodor V. Ștefanelli, op. cit., p. 59. 
33 Ibidem, pp.21, 26, 38-39, 88, 106. 
34 Dumitru Rusan, Marcel Zahaniciuc, Zona etnografică Câmpulung Moldovenesc, pp. 30-37. 
35 Theodor V. Ștefanelli, op. cit., pp. 37-38. 
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Curătura nu putea fi revendicată de cineva care nu muncise la ea, iar dacă se întâmpla 
așa ceva se recurgea la mărturia oamenilor buni și bătrâni, cu se întâmplase, de exemplu, în 
1686, când Istrate Latiș dădea mărturie ”...cu sufletul meu și cu limbă de moarte că locul din 
Peciște este făcut de Mănăilă din pădure verde și le-a stăpânit acesta împreună cu feciorul 
său”36. 

Hotarele proprietăților obținute prin lăzuire erau marcate prin pietre mai mari, troițe, 
cruci, cioplaje (semne cioplite pe tulpini de copaci) sau limite naturale (exemplu: ”gura 
mocirluței”, „piatra Răchitișului”, ”pârâul Chimăn”37). Hotarele din marginea proprietăților 
erau însemnate în prezența unor martori, cu scopul preîntâmpinării unor posibile neînțelegeri 
asupra delimitării între moșiile învecinate38.  

Trecerea unor terenuri din hotarul obștii în proprietate familială reprezintă o formă 
individuală de stăpânire a pământului, fără a fi însă o împărțire definitivă a întregului teritoriu 
deoarece, cum a fost deja precizat, pădurea, apele, pășunea, care formau majoritatea 
suprafețelor devălmașe ale obștilor, rămân neîmpărțite. Situația stăpânirii unor locuri aflate la 
distanță față de gospodărie se mai datorează transmiterii părților de proprietate prin vânzare, 
cumpărare, schimb sau zestre. După cum bine specifica Valeria Costăchel, trecerea 
pământului obștesc în mâna unor familii nu însemna destrămarea obștii și a teritoriului ei39. 

Acest tip de proprietate era desemnată obişnuit prin cuvântul ocină, în înţeles de 
proprietate patrimonială obținută prin defrișare, moștenire de la părinţi, sau cumpărare. 

Dreptul de împroprietărire cu moșii obținute prin lăzuirea pădurii implica și pe cel de 
vânzare a acestor proprietăți. Câmpulungenii își puteau vinde moșiile fără încuviințarea 
domniei. Vânzări de moșii au fost foarte frecvente pentru perioada studiată. În anul 1657, un 
anume Ionașcu și soția sa Maria, vindeau o parte a proprietății lor lui Mihăilă Dodul, cu 
precizarea că terenul respectiv care cuprindea ”... fânaț și runcuri de păscut ce este făcut de 
noi cu mâinile noastre din pădure întreagă ca să-i fie de acum a lui Mihăilă dreaptă ocină și 
moșie în veci...”40. În 1673, Gheorghe Mazăre a vândut ginerelui său Ioniță casa împreună cu 
livada pentru suma de 12 unghi proști41. Câțiva ani mai târziu, frații Gherasim Mateș și 
Ionașcu Porcul, fii lui Nuțul, au vândut cumnatului lor Mihăilă poiana și muntele Bărnar ca 
”... să-i fie dreaptă moșie lui Mihăilă și feciorilor lui în veci de veci.” Actul de vânzare se 
încheia cu un blestem îndreptat contra aceluia care ar cuteza să conteste transferul de 
proprietate”... să fie afurisit și treclit”42.  

În scopul păstrării unității familiale în interiorul comunității și din teama pătrunderii 
unor persoane străine în cadrul ei, a funcționat așa-numitul drept de protimisis sau preemțiune 
(întâietate). Dreptul de protimisis a fost definit ca un drept de precumpărare şi răscumpărare 
preferenţială, recunoscut pentru rude, proprietari devălmaşi, vecini de sat sau de stăpânire, 
foştii proprietari ai bunului care urma a se vinde ș.a., privilegiate la precumpărare sau 
răscumpărare43.  

Atunci când cineva dorea să vândă din proprietatea sa, trebuia să întrebe întâi rudele 
dacă dorește cineva să cumpere, iar în cazul în care nu se găsea niciun doritor, erau întrebați 
membrii obștei. Acest drept de întâietate se regăsește în multe din documentele 
câmpulungenilor, așa cum este cel din 1702 în care, Vasile al Donisoaie cu soția și copii, fiind 
nevoiași, întreabă rudele dacă nu ar dori careva să le cumpere casa și curtea. Nefiind nimeni 
                                                 
36 Ibidem, pp. 11-12. 
37 Dumitru Rusan, Marcel Zahaniciuc, op. cit., p. 31. 
38 Valeria Costăchel, Despre problema obștilor agrare în Țara Românească și Moldova în secolele XIV-XV, în 
,,Studii și Cercetări de Istorie Medie”, Anul II, 1951, p. 99. 
39 Valeria Costăchel, et al., op. cit., p. 38. 
40 Theodor V. Ștefanelli, op. cit., p. 6. 
41 Ibidem, p. 7. 
42 Ibidem, p. 13. 
43 Vezi:http://www.dexx.ro/index.php?a=term&d=Dictionar+explicativ+roman&t=protimisis 
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doritor, acestea îi permit lui Vasile să vândă casa altuia. Așadar, el o vinde lui Ion Ungureanu 
și întărește actul de vânzare cu blestem și martori: ”...iară care s-ar scula cu pâră (vrajbă – 
n.n.) asupra lui Ion, unii ca aceia să fie de rușine și de gloabă (amendă – n.n.), ori la ce 
giudeț (judecată – n.n.) s-ar întâmpla... să fie blestemat, iară lui Ion ca să-i fie dreaptă moșie 
în veci”44. 

Au existat și cazuri când au fost întrebați și foștii proprietari sau descendenți ai 
acestora, așa cum a procedat și Ion Lucanul cu neamurile sale. Dorind să vândă un loc de casă 
pe care, demult, părinții lui îl cumpăraseră de la familia Mazăre, au oferit întâi acestora locul 
spre cumpărare. Cum nici din această familie nu a dorit nimeni, Ion Lucanul a vândut moșia 
lui Chirilă Piticariu45. 

După ce proprietatea era vândută unui străin, potrivit obiceiului, rudele vânzătorului 
aveau dreptul să răscumpere respectiva proprietate și să o ia în stăpânire. Pentru că nu a plătit 
la timp o datorie, Petre a Palaghiei s-a văzut nevoit să cedeze o moșie lui Ivan Capri, negustor 
din Suceava. După câteva luni, Vasile Hurghiș, rudă apropiată lui Petre, răscumpără moșia de 
la acel negustor46. 

Străinul care ar fi cumpărat o ocină de la un câmpulungean, trebuia să fie prudent: să 
întocmească un act și să aibă martori care să poată jura la nevoie că toți ceilalți răzeși fuseseră 
înștiințați despre scoaterea la vânzare. Dacă nu erau luate toate măsurile de precauție, riscul ca 
vreo rudă a vânzătorului să revendice proprietatea respectivă era mare. 

Ajuns uneori la sărăcie, dar nedorind să vândă ceva din moșia sa, răzeșul se putea 
împrumuta. Pentru o mai ,,bună credință”, el lăsa ,,zălojag” (garanție – n.n.) o parte din moșie 
până restituia împrumutul. Pentru a nu se ajunge la posibile neînțelegeri, erau scrise zapise 
numite și ,,cărți de zălojag” și întărite cu martori. ,,Adică eu Ursul Mănăilă scriu și 
mărturisescu cu acest adevărat zapis al meu la mâna feciorului lui Ghiorghie Floce pentru 
care am dat loc în Peciște... pentru zălojag... trei lei bătuți și o oaie cu miel... iar locu ce s-a 
dat... nimeni să n-aibe treabă fără numai feciorul lui Ghiorghie, iar de se vor da banii până 
la anul... să aibă aș lua locul, iar de nu va da banii Ursul... să fie locul pieitor (pierdut – 
n.n.)...”47. 

Moșiile se dăruiau prin testamente sau zapise copiilor sau rudelor. ,,Adică eu Irimie 
Floce având moșie în obcina de la părinții mei, anume Ghiorghie Floce, și noi fiind trei frați 
...ne-am împărțit moșia la trei frați... ca să fie dreaptă ocină lor și feciorilor lor și nepoților 
în veci de veci nesmintit de nimeni, și să o stăpânească cu pace că n-are nimeni nici o 
treabă...”48. 

În acte erau înscrise și hotarele moșiei respective, precum și cele învecinate cu numele 
respectivilor proprietari. În aprilie 1630, într-un zapis se preciza: ,,Iată eu Ionașcu Pițenghe 
dat-am acest adevărat zapis al meu pentru aceste moșii drepte ale mele la mâna feciorului 
meu Simion care i-am arătat cu suflet drept pe unde se hotărăsc cu alte moșii ale altor 
megieși ămpregiurași, adică hotarul moșiei se începe în jos de casă... drept în gura 
mocirluții... deasupra casei Fâșcului și de acolo iese în Piciorul Nuțului... apucă piciorul la 
deal... în piatra Măgurelelor... până în piatra Răchitișului... dosul pietrei Runculețului... dă în 
pârâul Chimănului... apucă muchia sub coastă la brazi... la ocolul vacilor din jos de casă... Și 
când s-a făcut acest zapis au fost de față acești oameni care mai jos ne-am iscălit și pentru 
credința și întărirea zapisului ne-am pus degetele...”49. 

                                                 
44 Theodor V. Ștefanelli, op. cit., p. 21. 
45 Ibidem, pp. 28-29. 
46 Ibidem, pp. 61-62. 
47 Ibidem, p. 1 (document din anul 1611). 
48 Ibidem, pp. 7-8. 
49 Ibidem, pp. 3-4. 
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Întotdeauna documentele erau confirmate de martori, adăugându-se la nevoie și 
blestemul contra celor care ar nesocoti cele hotărâte.  

În ocolul Câmpulungului, ca de altfel în toată Moldova, femeile aveau dreptul de 
moștenire egală cu cea a bărbaților. În același timp ele puteau vinde sau cumpăra pământ sau 
alte bunuri. În general, femeile primeau ca zestre din partea părinților diverse bunuri, iar 
uneori chiar părți din moșia familiei. Pe la 1723, înainte de căsătoria Todosiei cu Miron 
Checheriță, părinții fetei au întocmit un act prin care era confirmat faptul că i-au dat acesteia 
”... la tocmeala logodnei, o parte din moșie...”50. 

Petre P. Panaitescu motiva această situație prin prisma faptului că: ... dreptul de 
moștenire al femeilor în obște se datorează importanței economice a creșterii vitelor mari , 
boi și vaci, în raport cu agricultura în obștea moldovenescă. Averea mobilă, vitele, fiind cea 
mai importantă, era necesar a se stăvili înstrăinarea pământului obștii la cei căsătoriți în 
obște”51. 

În temeiul acestui obicei s-a dezvoltat și consacrat egalitatea în drepturi la moștenire a 
copiilor de ambele sexe la împărțirea bunurilor familiei. Erau împroprietăriți chiar și copiii 
nelegitimi. Ajunși la vârsta maturității, copiii primeau o parte din moșia părinților, însoțită de 
întocmirea actelor de moștenire și aducerea la cunoștința răzeșilor vecini care deveneau și 
martorii respectivei împroprietăriri. 

Când ajungeau la o vârstă înaintată și nemaiputând munci, părinții ajung la un consens 
cu cei apropiați lor. Ei cedează averea rămasă neîmpărțită (casa părintească, anexele și curtea) 
în schimbul îngrijirii ce o vor primi. În general, de această ultimă parte a averii beneficia cel 
mai tânăr dintre copii (indiferent dacă era băiat sau fată) care rămânea să locuiască în casa 
părintească. Astfel a fost cazul lui Ghiorghe Cojboiu care, cu limbă de moarte, îl lasă pe 
ginerele său aibă grijă de el și soția sa, dăruindu-i în schimb casa, ”... iar feciorii... și nici alții 
să n-aibă treabă la casă...”52. 

Dacă se întâmpla ca soțul și soția să nu aibă urmași, ajungând la o vârstă mai înaintată 
aceștia înfiau un copil al unei rude mai apropiate pentru a-i îngriji și apoi moșteni averea.  

Unele moșii ale răzeșilor aveau o întindere apreciabilă, cum era cea a familiei Flocea 
care stăpânea aproximativ jumătate din muntele Tătarca, iar familiile Ștefănel, Iacoban, 
Popescu, Tărâță, Gheorghițan din Dorna stăpâneau suprafețe întinse în munții Călimani53. 
Extinderea acestor proprietăți a fost posibilă ca urmare a lăzuirilor făcute în decursul timpului, 
cât și prin cumpărări de terenuri. Întindere mare a avut și moșia familiei Candrea până a fost 
împărțită în mai 1772 între membrii acelei familii. Cu acest prilej s-a constatat că marea 
proprietate a Candrenilor se întindea de la Măgura Calului până la poalele muntelui Oușoru54. 

De menţionat este faptul că trecerea oricărui teren din fondul devălmaş în stăpânirea 
individuală se făcea numai cu aprobarea obştii, obştea continua să păstreze asupra tuturor 
terenurilor aflate în hotarul său, indiferent de forma în care erau folosite, un drept superior de 
supraveghere şi control. Cum s-a arătat anterior, cea mai însemnată formă prin care se 
exercita acest drept de control asupra pământului era dreptul de preemțiune. Prezența 
megieșilor și autoritatea acestora era absolut necesară la orice modificare legată de 
proprietatea obștească, așa cum orice răzeș, pentru a putea vinde sau cumpăra un teren, avea 
nevoie de aprobarea rudelor și răzeșilor din comunitate.  

Orice problemă legată de înstrăinare, hotărnicire, reconstituiri de acte, trebuiau aduse 
la cunoștința membrilor importanți ai obștii. Aceștia erau lideri informali, așa-numiții 

                                                 
50 Ibidem, pp. 27-28. 
51 Petre P. Panaitescu,, op. cit., pp. 177-178. 
52 Theodor V. Ștefanelli, op. cit., pp. 6-7. (document din anul 1669). 
53 Teodor Balan, Noui documente câmpulungene, op. cit., pp. 28-31. 
54 Ibidem, pp. 40-41. 
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,,oameni bătrâni și buni” care se bucurau de mai mult respect din partea sătenilor. Aceștia 
hotărau, de asemenea, acceptarea sau nu în ocol a veneticilor (străinilor).  

Dreptul superior de stăpânire a obștii asupra întregii moșii a satului nu era exercitat 
numai prin preemțiune, ci și sub alte forme. Megieșii aveau dreptul să vândă partea unui răzeș 
de-al lor care săvârșise o infracțiune, fusese condamnat, sau urma să plătească o despăgubire. 
O carte de judecată din timpul ocupației poloneze (1696) emisă de Dobrowski – 
reprezentantul regelui Poloniei – împreună cu bătrânii Câmpulungului, preciza că un membru 
al familiei Tolovan a omorât pe un văr de-al său în urma unei neînțelegeri pentru un fânaţ din 
Pojorâta, pe care îl moşteneau de la bunicul lor. Omorul trebuia răzbunat, dar pentru că 
ucigașul a fugit în Transilvania și nu s-a găsit vre-o rudă apropiată să plătească gloabă 
(amendă, despăgubire – n.n.), aceasta a fost atribuită obştii săteşti din Pojorâta, pentru motivul 
că pe teritoriul satului ei se săvârşise acel omor. Obștea a plătit despăgubirea județului 
(judecătorului – n.n.), adică 30 ughi (ducaţi ungureşti – n.n.) împreună cu 12 oi și 12 miei, dar 
a luat în schimb moșia Tolovenilor pe care a vândut-o unui răzeș - Toader Filimon. Acesta a 
plătit satului Pojorâta gloaba dată județului, după care ia în stăpânire moșia în cauză55. 

Obștea mai putea interveni și în cazul unor neînțelegeri dintre membrii ei, cum s-a 
întâmplat prin 1772, când verii Toader și Dumitru Sabie roagă pe bătrânii satului Câmpulung 
să le împartă o moșie lăsată moștenire, pe motiv că aceștia ,,știu și orânduiala moșiei”. Cei 
doi veri au acceptat decizia bătrânilor întrucât ,,... au împărțit moșia în două precum au știut 
ei cu suflet drept și frica lui Dumnezeu”56. 

Tot obștea sătească mai era responsabilă și pentru delictele săvârșite pe teritoriul ei și 
prin instituția ,,oamenilor bătrâni și buni” avea și drept de judecată. Valeria Costăchel 
considera că responsabilitatea colectivă a obștii pentru toți membrii ei face parte dintr-o 
străveche funcție – cea de apărare57. Acest obicei de rezolvare a neînțelegerilor și aplicarea 
justiției prin convocarea ,,oamenilor bătrâni și buni” a fost confirmat și în urma studiilor 
făcute în anul 1928 de echipa de cercetători condusă de renumitul sociolog Dimitrie Gusti la 
Fundu Moldovei, sat aparținător fostului ocol al Câmpulungului. S-a constatat, după cum este 
precizat în raportul întocmit de acea echipă, că ,,... oamenii de pe aici nu prea merg la 
proces... Procesele se judecă la Câmpulung. Înainte vreme, la bătrâni, dacă se luau la ceartă, 
ei singuri se judecau, singuri se puneau la învoială”58. 

Dacă cineva dintre membrii comunității era nevoiaș, putea să primească, la cerere, un 
lot de pământ. A fost cazul lui Ion Erhan care, având trebuință de un teren pentru a-și construi 
o casă, a cerut sprijinul sfatului bătrânilor din Vatra Câmpulungului. Aceștia au ales locul și l-
au cedat solicitantului eliberând și actul de proprietate doveditor59. Nici chiar după trecerea 
ținutului Câmpulung în administrare austriacă funcţionarii împărăteşti nu puteau acorda vreo 
bucată de pământ unor slujbași fără hotărârea sătenilor, după cum aflăm dintr-un document 
emis la 10 iulie 1784: „Noi sătenii din vatra Câmpulungului am dat această adevărată 
scrisoare la mâna lui Vasile Olariul, de aice, precum se ştie ca fiind bun gospodar şi purtător 
în poruncile împărăteşti şi moşie neavând, pentru trebuinţa sa, au făcut cerire şi i-am dat o 
bucată din locul împărătesc“60.  

Pe măsură ce comunitatea sătească evoluează, principiul proprietății private câștigă în 
detrimentul celei devălmașe. Odată cu creșterea populației, a intensificării defrișării pădurilor, 
dar și dezvoltării și diversificării tehnicilor agricole și folosirea uneltelor mai performante în 

                                                 
55 Theodor V. Ștefanelli, op. cit., pp. 11-12. 
56 Ibidem, pp. 110-111. 
57 Valeria Costăchel, et al., op. cit., p. 62. 
58 Paula Popoiu, Fundu Moldovei. 80 de ani de la prima campanie monografică 1928-2008, Editura Mega, Cluj-
Napoca, 2008, p. 346. 
59 Teodor Balan, op. cit., p. 35 (document din anul 1739). 
60 Theodor V. Ștefanelli, op. cit., p. 150. 
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gospodării, multe restricții de utilizare a proprietății comune au fost anulate sau încălcate. 
Obștea țărănească nu s-a putut împotrivi prea mult atunci când o bună parte din membrii ei și-
au împărțit sau au cerut împărțirea locurilor devălmașe61. Edificator este în acest sens un 
document din 1768 din care aflăm că muntele Runcul Dornei era ”... sătesc, ca să cosască cu 
toți, sau să-l pască cu toți...”, dar oamenii cer împărțirea lui. Prin urmare, oamenii bătrâni și 
buni ai satului Dorna, împreună cu logofătul Nicolai - trimis al vornicului din Câmpulung - 
hotărăsc să împartă sătenilor acel munte ”... ca să-și facă livezi pe tot omul câte un stog de fân 
și cât a rămâne neîngrădit, să-l pască cu toți...”62. 

Cert este că în perioada secolelor XVII-XVIII s-a produs lent, dar sigur, fărâmițarea 
proprietăților aflate în devălmăție. Locurile defrișate, ca și terenurile din țarină devenite 
particulare, au putut fi înstrăinate mai lesne, ceea ce a condus la pătrunderea în interiorul 
comunităților sătești a persoanelor străine63. 

Proprietatea răzeșilor câmpulungeni, individuală sau comună, nu a fost întotdeauna 
respectată, cu toate că, potrivit vechilor obiceiuri și ,,legi nescrise” înrădăcinate aici - de 
altminteri recunoscute și de domnitorii moldoveni - localnicii aveau dreptul să stăpânească 
terenurile lăzuite de ei. O problemă majoră a apărut când o serie de munți au devenit 
proprietăți (braniști) mănăstirești și boierești, munți dăruiți de către unii domni, sau acaparați 
prin acte false de proprietate, lipsindu-i pe câmpulungeni de dreptul lor secular de a folosi 
toate terenurile din ocol. Neavând acte de proprietate oficiale, răzeșii Câmpulungului au văzut 
cum o parte din moșiile lor sunt înstrăinate. Oamenii care își făcuseră lazuri în acei munți au 
pierdut acele proprietăți în beneficiul unor mănăstiri și boieri. Noii stăpâni au interzis 
câmpulungenilor să mai folosească acei munți transformați în braniști fără ca, în prealabil, să 
primească acordul și să plătească taxele solicitate. Cum răzeșii se considerau proprietari de 
drept a acelor moșii, urmarea a fost izbucnirea multor conflicte ce a durat secole de-a rândul. 
Nenumăratele plângeri către domnie din partea răzeșilor, boierilor sau mănăstirilor privind 
încălcările de proprietate erau soluționate simplu în defavoarea câmpulungenilor. Nu de 
puține ori domnitorii porunceau vornicilor din Câmpulung să cerceteze pe acei ,,răzvrătiți” și 
să le aplice pedepse, iar mănăstirile erau împuternicite să păstreze și să-și apere braniștile de 
țăranii ,,obraznici”. Această situație a continuat până pe la jumătatea secolului XVIII, când 
domnitorul Grigore Alexandru Ghica (1764 - 1767) a încercat o soluție de compromis. El 
dispunea ca localnicii să aibă dreptul de a-și văra și pășuna animalele în munții mănăstirești și 
boierești și să cosească iarba de pe fânațe, însă ,,cu tocmeală și cu voie de la stăpânii 
moșiei”64. 

Alte probleme au apărut când unii câmpulungeni s-au stabilit în sate și braniști 
mănăstirești sau boierești. Proprietarii le cereau dijma și diverse prestații în natură, așa cum 
procedau cu țăranii dependenți. Bineînțeles că răzeșii refuzau plata și muncile în folosul 
stăpânilor. Domnitorul Grigore Callimachi, dorind a rezolva această situație, hotărî printr-un 
hrisov ca fiecare răzeș să dea anual stăpânului moșiei respective câte un leu și a zecea parte 
din produsele pământului lucrat de el65. 

De asemenea, unele proprietăți ale răzeșilor din zona graniței cu Transilvania erau 
frecvent încălcate de bistrițeni sau maramureșeni. În anul 1631, domnitorul Moise Movilă 
trimitea zapis bistrițenilor pentru că ,,... oamenii noștri care locuiesc în Câmpulung, ni s-au 
jeluit cum le-ați luat hotară și ați trecut peste hotară pe unde au fost de veac, de le luați 
fânațele și le goliți văile de pește și le vânați munții”66. În această privință s-a purtat o 

                                                 
61 Constantin Cihodaru, op. cit., p. 124. 
62 Theodor V. Ștefanelli, op. cit., p. 97. 
63 Petre P. Panaitescu, op. cit., pp. 197-198. 
64 Teodor Balan, op. cit., p. 37. 
65 Ibidem, p. 37 (document din 5 decembrie 1767). 
66 Nicolae Iorga, Documente românești din arhivele Bistriței, vol. I-II, Editura Socec, Buc., 1899-1900, p. 54. 
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îndelungată corespondență între vornicii Câmpulungului și birăii Bistriței, în care abundă 
acuzațiile reciproce de încălcări de moșii67. Sunt suficiente documente care adeveresc că 
răzeșii câmpulungeni dețineau proprietăți în zona Dornei. În partea sudică a ocolului, după 
cum arată trei documente date ,,... la mâna satului Căndrenilor... cu toată dreptatea cugetului 
nostru...”, se arată că Runcul Dornei era moșia Candrenilor ”... o coasă și o paște cu toții 
după cum spun și adeveresc și ponturile zapisului vechi...”, și că acestora (Candrenilor) li s-a 
luat ,,... în partea Ardealului... munții Netedul... Perșan... Șuvărosu... fața Cucuresii... și 
câmpia Tătărașului și dealul lui Frăuți până în Măgura Calului, adică scursura apelor 
încoace precum Coșna și Cucureasa și Teșna și cu toate prelucile care țin de hotarul 
vechi”68. Chiar dacă cele trei documente identice sunt de dată relativ recentă (1818), ele atestă 
o stăpânire veche, continuă, din generație în generație. Semnăturile aparțin unor ,,oameni 
bătrâni” care mărturisesc că,,... din moși și din strămoșii noștri am apucat și știm”. 

Tot spre hotarul sudic se aflau moșiile familiilor Gheorghiță, Tărâță și Chelsanu la 
jumătatea secolului XVIII, de asemenea încălcate de ardeleni69.  

În partea sud-vestică a ocolului au deținut moșii neamurile Juganilor, Ilișenilor și 
Năceștilor. Un document datat în mai 1755 le întărea acestora stăpânirea asupra unor terenuri 
care fuseseră împresurate de ardeleni70. 

Până la anexarea părții de nord a Moldovei de către Imperiul Austriac, câmpulungenii 
au reușit să-ți mențină în cea mai mare parte proprietățile. Exceptând braniștile mănăstirești și 
boierești, cam 85% din suprafața ocolului era în proprietatea răzeșilor71. 

Începând cu anul 1775 au intervenit mutații majore impuse de ocupanți în ceea ce 
privește regimul de proprietate răzeșească. Primii guvernatori militari ai Bucovinei, care iau 
contact cu stările de fapt din ţinutul Câmpulungului Moldovenesc, au recunoscut inițial 
drepturile şi libertăţile speciale pe care le aveau locuitorii. Guvernul din Viena se arată 
prevăzător şi recomandă guvernatorilor să evite tot ceea ce i-ar nemulţumi pe locuitori, 
promițând păstrarea organizării și rânduielilor tradiționale existente anterior72. 

Politica Habsburgilor a fost prefațată prin acțiuni de delimitare și hotărnicire a 
proprietăților, de cercetare și clarificare a relațiilor de posesiune funciară. Prima încălcare a 
vechilor drepturi s-a întâmplat în iulie 1776 când, în timpul guvernării generalului Spleny, 
printr-o ordonanță silvică se instituia oficial controlul statului asupra pădurilor73. 

Prin confiscări și acaparări abuzive, o parte a suprafeței forestiere trece în mâinile 
funcționarilor și coloniștilor austrieci, în vreme ce răzeșii erau obligați să plătească pentru 
lemnul luat din pădure. Până nu demult oameni liberi, câmpulungenii au fost supuși la clacă 
între 6 și 24 de zile anual, măsură anulată în 1791 după proteste hotărâte. Li s-a interzis și 
iernatul vitelor pe moșiile pe care le stăpâniseră din generație în generație74.  

Noua stăpânire constată încă de la început bogăţia în resurse naturale, în special în 
lemn, a Bucovinei. Se decide exploatarea intensivă a resursele naturale ale regiunii şi 
înfiinţează în zonă diferite puncte de prelucrare industrială a acestora. Anunțând, chipurile, că 
vor fi ,,ocrotite” pădurile, unii funcționari confiscă oamenilor lemn, dar și fân, le este interzis 
uneori să-și pășuneze animalele75. 

                                                 
67 Teodor Balan, Din istoricul Câmpulungului..., pp. 42-60. 
68 Theodor V. Ștefanelli, op. cit., pp. 68-69. 
69 Teodor Balan, Noui documente..., pp. 30-31 (document din mai 1755). 
70 Ibidem, pp. 32-33. 
71 Gheorghe Leon, Proprietatea forestieră în vechiul Ocol al Câmpulungului Moldovenesc, în ”Bucovina 
forestieră”, Nr. 1-2, 1999, p. 56. 
72 Mihai Iacobescu, op. cit., p. 189. 
73 Ibidem, p. 223. 
74 Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, Editura Academiei Române, București, 1993, p. 225. 
75 Ibidem, p. 227. 
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În anul 1785 se înființează și un Oficiu pentru administrarea domeniului Kameral 
(Kameralherrschaft), localnicii spunându-i „Cămara”, cu scopul declarat de a administra 
terenurile și pădurile Bucovinei. Acest oficiu a interzis câmpulungenilor să mai vâneze și să 
pescuiască. Anul următor este lansată așa-numita ”Orânduială de pădure pentru Bucovina”, 
dată de împăratul Iosif al II-lea cu scopul de a gospodări mai bine pădurile, insistând 
îndeosebi în reglementarea clară şi eficientă a tăierii pădurii, precum şi a regenerării acesteia. 
Această ,,orânduială” a servit interesele clasei sociale dominante, prevăzându-se că dreptul de 
proprietate asupra pădurilor aparţine numai moşierilor şi ca urmare aceştia vor putea 
revendica pădurile de la alte persoane şi de la comunităţile săteşti76. 

Cu toate că realitatea era alta, la 1783 erau reconfirmate vechile drepturi: ,,... precum 
fiecare domnitor al Moldovei era îndreptățit a scuti pe câmpulungeni de dări pentru munți 
sau a le impune altfel de dări... tot așa stă și voia suveranului actual a-i scuti pe 
câmpulungeni de dări către proprietarii de acuma ai acestor munți, fiindcă câmpulungenii 
trăiesc din creșterea vitelor și, precum îi numește domnitorul Callimachi... sunt o strajă țării 
și în modul acesta s-ar nimici indirect efectul numeroaselor danii, menite să îngreuneze traiul 
și hrana acestor munteni...”77. 

Neținând seama de sistemul social - juridic al Câmpulungului, diferit de cel austriac, 
așa-numita „Cămara” a anulat abuziv privilegiile răzeșilor, generând nenumărate plângeri și 
memorii adresate diverselor cancelarii, unele ajungând până la împărat. Acțiunile diplomatice 
au fost dublate, când situația devenea disperată, cu declanșarea unor răzmerițe, cum a fost cea 
din anul 1803 când în toate localitățile fostului ocol al Câmpulungului țăranii s-au ridicat 
împotriva fărădelegilor stăpânitorilor. Adesea cei nemulțumiți luau calea codrului organizați 
în cete de haiduci78. ,,Încamerarea” pădurilor și diverselor tipuri de terenuri, uzurpările de 
proprietate, exproprierile, dar și abuzurile unor funcționari ai oficiului cameral au determinat 
îndelungata luptă pentru drept a câmpulungenilor, luptă ce a durat 89 de ani și care s-a 
încheiat cu victoria parțială a acestora79. 

 
 
 

Summary: 
In the Middle Ages, Câmpulung Moldovenesc area it was a union of 15 village, a 

semi-state structure known as the republic of Câmpulung, whose inhabitants formed a free 
farmers. 

These farmers had their properties after sawing portions of the forest, becoming 
deforested areas as properties of those who carried it out. 

Along with small private property is common property (condominium). The legal 
aspects of forms of property documents drawn from many kind donations, sales, purchases 
and exchanges, as well as numerous processes caused by frequent takeovers of estates, which 
is common during medieval, but with larger area in the eighteenth century. 
 
 

 
 

                                                 
76 Admin. 2000, Cel mai vechiu cod silvic românesc: Orândueala de pădure pentru Bucovina dată de împăratul 
Iosif al II-lea în 1786, ,,Bucovina Forestieră”, Nr. 8(2), pp. 61-73. 
77 Theodor V. Ștefanelli, op. cit. p. 145. 
78 Mihai Iacobescu, op. cit., pp. 308-309. 
79 Teodor Balan, Din istoricul..., pp.154-176. 
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FAMILIA HURMUZACHI ÎN VÂLTOAREA EVENIMENTELOR DE 

LA 1848-1849 
 
 

Cristalizarea obiectivelor 
Familia Hurmuzachi a jucat un rol însemnat în desfăşurarea revoluţiei de la 1848-

1849 în Bucovina și în cristalizarea obiectivelor. Nicolae Bălcescu, analizând în anul 1847, 
situaţia românilor de pretutindeni, sublinia: „De câte ori privim acele şapte milioane de 
români ce locuiesc pe acest pământ, nu putem a nu suferi puternic văzând starea de acum. Îi 
vedem în Banat suferind legea şi influenţa altora, îi vedem în Transilvania deposedaţi de 
moştenirea lor, robind ungurilor şi saşilor, în primejdie de a pierde cel din urmă avut ce le-a 
rămas: dreptul de a vorbi în limba părinţilor lor; îi vedem în Bucovina, această ţară care 
cuprinde templul de glorie al moldovenilor, Suceava, vechea capitală, cu sfintele morminte 
ale lui Ștefan cel Mare şi ale altor eroi, fala Moldovei, îi vedem gemând sub jugul despotic al 
Austriei, îi vedem în Basarabia supuşi unei naţionalităţi străine”1.  

Către mijlocul secolului al XIX-lea se remarcă o maturizare a conştiinţei naţionale a 
românilor de pretutindeni; se dezvoltă ideea politică de unitate şi stat naţional. Inima 
românului bucovinean bătea la unison cu cea a fraţilor săi din celelalte provincii şi acelaşi 
gând stăpânea sufletul lor şi la Iaşi şi la Islaz şi la Blaj şi la Lugoj şi la Cernăuţi sau Cernauca 
Hurmuzăcheştilor2. La sfârşitul lunii martie 1848 s-au declanşat în Bucovina primele acţiuni 
revoluţionare cu caracter politico-naţional şi social-agrar. În urma alegerilor efectuate pentru 
Parlamentul din Viena, la care Bucovina a participat ca district al Galiţiei, au fost aleşi 7 
ţărani bucovineni şi un intelectual, Anton Kral, director al liceului din Cernăuţi. Acest lucru 
relevă politica dusă de guvernul central de la Viena care a împiedicat alegerea unor 
intelectuali români, fiind de părere că deputaţii ţărani vor fi mai uşor de manipulat.  

În această situaţie s-a constituit la Cernăuţi un „Comitet de acţiune” pentru a dezvolta 
o activitate extraparlamentară. Din această organizaţie făceau parte boierii şi intelectualii 
români din Bucovina, alături de care familia Hurmuzachi a jucat un rol important. Pentru ca 
cererile bucovinenilor să ajungă la Viena cât mai bine fundamentate, „Comitetul de acţiune” 
l-a rugat pe Eudoxiu Hurmuzachi să scrie în limba germană un memoriu adresat împăratului, 
împreună cu o motivare care cuprindea, în 12 puncte, dorinţele românilor de aici, intitulată 
„Petiţia Bucovinei”. Acesta este un document de mare importanţă istorică pentru Bucovina, 
el motivează caracterul românesc al acestei provincii, suferinţele românilor sub administraţia 
Galiţiei, reclamând cât mai repede desprinderea acesteia3. Cererile românilor bucovineni erau 
următoarele:  

1. Pornind de la împăratul Leopold al II-lea, care „cu peste jumătate de secol înainte 
aprecia situaţia deosebită a Bucovinei şi a ordonat printr-o patentă din 19 septembrie 1790 ca 
Bucovina, sub acest nume, să fie privită şi tratată întotdeauna ca o provincie de sine 
stătătoare, cu o Dietă specială” cer despărţirea Bucovinei de Galiţia, autonomia provinciei şi 
instituirea unei Camere provinciale la Cernăuţi, care anual să se adune, cu o reprezentare 
egală a tuturor stărilor, fără deosebire de religie şi anume: clerul, moşierimea, 
intelectualitatea, burghezia şi ţărănimea. 

                                                 
1 Cornelia Bodea, 1848 la Români. O istorie în date şi mărturii, vol. I, Bucureşti, 1982, p. 315. 
2 Petru Rusşindilar, Hurmuzăcheştii în viaţa culturală şi politică, Iaşi, 1995, p. 48. 
3 Ibidem, p. 52. 
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2. Conservarea naţionalităţii române, înfiinţarea de şcoli poporale şi crearea unei 
Catedre de limba şi literatura română la liceul din Cernăuţi. Angajarea de funcţionari 
cunoscători ai limbii române şi obligarea autorităţilor provinciale de a folosi limba română în 
administraţie şi justiţie. 

3. Administrarea autonomă a provinciei în probleme politice, juridice şi sociale. 
4. Înfiinţarea unei instituţii de credit a Bucovinei, asigurarea Tabulei ţării pentru 

siguranţa proprietăţii şi introducerea Cărţii funciare pe ţară. 
5. Reglementarea raporturilor dintre ţărani şi proprietari printr-o lege alcătuită de 

Dieta provinciei şi sancţionată de împărat. 
6. Recunoaşterea egalităţii politice şi religioase a tuturor confesiunilor şi ridicarea 

restricţiilor bazate pe deosebirea de religie. 
7. Modificarea regulamentului de poliţie sanitară pentru ciuma din 1836 şi facilitarea 

comerţului şi circulaţiei cu Moldova, dispensarea domeniilor şi comunelor de graniţă de a 
mai construi şi întreţine cerdacurile. 

8. Desfiinţarea controlului vamal şi de monopol în ţinuturile de graniţă şi în interiorul 
Bucovinei. 

9. Micşorarea preţului sării care apasă asupra claselor sărace şi care îngreunează 
creşterea vitelor. 

10. Alegerea episcopului ortodox de un sinod naţional compus din reprezentanţi ai 
clerului, orăşenilor şi ţăranilor. 

11. Reglementarea chestiunilor bisericeşti în conformitate cu spiritul timpului. 
12. Administrarea Fondului bisericesc al Bucovinei de un Comitet format din toate 

stările, aflat sub controlul Dietei provinciale4.  
Petiţia, întocmită de Eudoxiu Hurmuzachi, a fost dezbătută şi aprobată de Marea 

Adunare Naţională din Cernăuţi care a avut loc la 20 mai 1848, sub conducerea lui Doxachi 
Hurmuzachi5. O delegaţie compusă din episcopul Eugenie Hacman, profesorii de teologie 
Constantin Popovici, Nicolae Hacman şi Ioan Calenciuc, boierii Doxachi Hurmuzachi, 
Mihail Zotta, Iordachi Vasâlco, Alexandru Goian, Cristof Petrowicz, Iacob Miculei, la care 
se alăturaseră deputaţii Mihai Bodnar şi Anton Kral, au prezentat la sfârşitul lunii iunie 1848 
„Petiţia Bucovinei”, mai întâi, împăratului Austriei. La 3 august aceasta a fost înaintată şi 
Parlamentului din Viena6.  

Pentru a împiedica cu orice preţ desprinderea Bucovinei de Galiţia, s-a recurs la 
falsificarea istoriei Bucovinei, deputaţii ruteni afirmând printr-un memoriu trimis 
Parlamentului de la Viena că Moldova era o ţară rutenească care avusese în frunte un rând de 
domnitori ruteni. Împotriva acestei afirnaţii denigratoare, românii din Bucovina au iniţiat 
memorii şi acţiuni de protest. Memoriul din 8 februarie 1849 şi alte petiţii ale acestora au 
ajuns în dezbaterea Parlamentului şi guvernului imperial. Eudoxiu Hurmuzachi, folosindu-se 
de cunoştinţele şi relaţiile pe care le avea, a căutat să câştige de partea sa deputaţi şi oameni 
politici pentru a susţine dezlipirea Bucovinei de Galiţia şî înfăptuirea autonomiei provinciei7. 

Cernauca - „Mecca” românismului din Bucovina 
În vara anului 1848, în urma tulburărilor politice petrecute în ţările române, se găseau 

în Bucovina un număr mare de refugiaţi moldoveni. Dintre aceştia îi menţionăm pe fraţii 
Iancu şi Vasile Alecsandri, George şi Toader Sion, Costache şi Petrache Cazimir, Grigore 
Balş, Vasile Conta, I. A. Cantacuzino, Al. I. Cuza, Constantin Dulcescu, Ion Curiuş, N. 
Dumitrescu, V. Ghica, Mihail Kogălniceanu, Vasile Mălinescu, Zaharia Moldovan, 

                                                 
4 Cornelia Bodea, op. cit., pp. 608-610. 
5 Theodor V. Ştefanelli, Eudoxiu Hurmuzachi, în „Junimea literară”, anul IX, nr. 11-12 din 1912, p. 199. 
6 I. G. Sbiera, Familia Sbiera după tradiţiunie şi istorie şi amintiri din viaţa autorului, Cernăuţi, 1899, p.159. 
7 Petru Rusşindilar, op. cit., pp. 55-56. 
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Alexandru Moruzi, Costache Negri, Smărăndiţa Ralet, Alecu Russo, Lascăr Rosetti, Anastase 
Panu, N. Pisoschi8. 

Cei mai mulţi dintre emigranţii moldoveni şi-au găsit adăpost în primitoarea casă de 
la Cernauca a bătrânului Doxachi Hurmuzachi, unde s-a format un fel de stat major al 
activităţii românilor de pretutindeni: Doxachi Hurmuzachi găzduise în casa sa şi refugiaţii din 
1821. Cel mai mult stătuse arhimandritul Daniel până în anul 1828. Începând din 1823, 
refugiaţii se întoarseră în Moldova datorită măsurilor luate de autorităţile austriece. O altă 
serie de refugiaţi moldoveni a sosit în Bucovina în primăvara anului 1848. După adunarea de 
la 27 martie 1848 la hotelul Petersburg din Iaşi, domnul Moldovei, Mihail Sturdza, dădu 
ordin de arestare a revoluţionarilor care în cea mai mare parte s-au refugiat în Bucovina9. În 
Cernăuţi, aceştia au închiriat camere la cele două hoteluri şi pe la particulari, centrul de 
întâlnire fiind ospitaliera casă a lui Doxachi Hurmuzachi. Cei mai mulţi părăsiseră ţara în 
grabă şi nu avuseseră timp să-şi facă rost de mijloacele materiale, de aceea ajutorul dat de 
bătrânul Hurmuzachi era chiar necesar. În aceeaşi situaţie se afla şi Mihail Kogălniceanu care 
scria din Cernăuţi „mă aflu fără o para”10. 

Iată cum descria un contemporan relaţiile lui Doxachi Hurmuzachi cu pribegii: 
„Bătrânul Hurmuzachi încă pe la 6 ore dimineaţa şi-n toată ziua cu vreme bună, aşa călare, 
traversa oraşul, coborându-se de pe cal, ce-l da feciorului ce aşişderea călare-i urma, 
coborându-se, zic, de pe cal pe la hoteluri şi pe la casele în care se aflau în cvartir (gazdă) 
musafirii moldoveni, intra în odăi şi pe la mulţi, chiar, sculându-i din somn cu vorbe vesele şi 
şăgalnice, îi invita să vină la masă şi, ca să dea acestor a lor sale invitări un pond mai 
neresistiver zicea încă din pragul casei: Să ştiţi că cucoana vă aşteaptă şi vă aşteaptă cu bună 
samă”11. La 22 ianuarie 1849 într-o scrisoare către G. Bariţiu, Doxachi Hurmuzachi scria: 
„Precum răul produce întotdeauna şi oarecare bine, aşa şi tristele evenimente ale ambilor ani 
de-abia trecuţi, pe lângă toate pătimirile şi rănile sângerătoare ale românimii, care părea că 
numaidecât o va nimici, au produs acest bine, ca bărbaţii români, care simt adânc şi sunt gata 
a se jertfi pentru naţiunea lor, împinşi de o putere irezistibilă, se cunoscură, se iubiră şi se 
îndatoriră unii pe alţii, legându-se şi unindu-se spre binele neamului, cu legăminte atât de 
plăcute precum şi trainice”12.  

Moldovenii s-au întâlnit la Cernăuţi şi Cernauca cu pribegii transilvăneni. Printre 
primii dintre aceştia care au venit în casa Hurmuzăcheştilor, stabilindu-se apoi definitiv în 
Bucovina, a fost Aron Pumnul. Acesta a fost cel mai fidel şi prestigios colaborator al 
Hurmuzăcheştilor. Amintindu-şi de venirea lui Aron Pumnul, Alecu Hurmuzachi scria „ca un 
frate la fraţi au venit şi ca fraţii l-am îmbrăţişat” şi prin el, s-au probat, încă odată, s-au întărit 
şi s-au consimţit solidaritatea care este şi trebuie să fie, acuma şi până la capătul zilelor, între 
toţi fraţii români din toate părţile şi din toate ţările13. 

Din 18 iunie 1849 a venit în Bucovina şi George Bariţiu, care s-a refugiat mai întâi în 
Muntenia, unde a fost arestat fiind considerat „element periculos”. A fost apoi transportat la 
Cernăuţi, unde, datorită eforturilor depuse de fraţii Hurmuzachi, a fost  eliberat, Gheorghe 
Hurmuzachi garantând cu toată averea şi persoana sa. Ziarul „Bucovina”, după ce anunţă cu 
profundă satisfacţie punerea în libertate a cărturarului ardelean, scria: „Dl Bariţiu, care în 
toate ţările româneşti nu are decât amici şi preţuitori sinceri ai meritelor d-sale, au găsit şi în 
Bucovina mulţi dintre aceştia, întru al căror mijloc d-lui, spre a lor bucurie este hotărât a 
petrece până ce deplina pacificare a Transilvaniei îi va învoi întoarcerea în patrie şi 

                                                 
8 Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, 1774-1862, vol. I, Bucureşti, 1993, p. 408. 
9 Teodor Balan, Refugiaţii moldoveni în Bucovina, Bucureşti, 1929, p. 17. 
10 Mihail Kogălniceanu, Scrisori (ediţie de Dan Simonescu), Bucureşti, 1967, p. 223. 
11 Constantin Loghin, Istoria literaturii române din Bucovina 1775-1918, Cernăuţi, 1996, p. 70. 
12 Mihai Iacobescu, op. cit., p. 463. 
13 Ibidem, p. 412.  
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continuarea mult stimatei sale gazete, pe care noi o aşteptăm cu cea mai vie nerăbdare“14. 
George Bariţiu, care a rămas în Bucovina până în toamna anului 1849, afirma despre gazdele 
sale: „Casa lui Doxachi Hurmuzachi era altarul naţionalităţii şi limbii noastre, soţia şi fiicele 
sale locţiitoare a virginelor vestale lângă focul sacru, fiii săi tot atâţia Fabi luptători pentru 
sfânta cauză, ginerii săi demni imitători ai socrului lor”15.  

Întrunirea fruntaşilor revoluţiei în Bucovina a fost considerată de Nicolae Iorga, un 
adevărat congres al intelectualilor români de pretutindeni în care pulsa nu numai o viaţa 
liberă şi artistică comună, dar se făureau şi visurile de viitor. Din dezbaterile acestui congres 
a pornit ideea Unirii Ţărilor Române întru România Mare. Astfel, Bucovina, din leagănul 
întemeierii Principatului românesc Moldova, devine locul de pregătire a unităţii naţionale 
statale a românilor16. Ideea Unirii era subiectul principal al discuţiilor purtate la Cernăuţi şi 
Cernauca. Semnificativă este în acest sens scrisoarea lui Constantin Hurmuzachi care se afla 
la acea dată la Dumbrăveni, în Moldova, pentru a întreţine şi favoriza legăturile refugiaţilor 
cu membrii comitetului revoluţionar de la Iaşi, prin care îl anunţa pe Lascăr Rosetti la 
Cernăuţi despre aprobarea de către sultan a Constituţiei muntene şi mai ales, despre ceea ce el 
considera că este scopul principal al acţiunii fruntaşilor moldoveni17: „Acum ori niciodată a 
sosit timpul să facem ceva, să obţinem ceva important. După părerea mea, unicul scop ce 
trebuie să-l urmărim este unirea Moldovei cu Ţara Românească sub aceleaşi instituţii şi în 
aceleaşi condiţiuni ceea ce s-ar putea realiza uşor […] Vino îndată la Tişăuţi. Trebuie să stăm 
de vorbă. Negri, Vasile Alecsandri, Petrache Cazimir, Cuza şi fraţii mei să vină cu tine. Dacă 
fratele meu George lipseşte, să vină cel puţin Alecu. Am să vă comunic lucruri importante, 
foarte importante şi urgente. Am primit chiar însărcinarea să vorbesc cu voi. Veniţi, deci, 
neîntârziat şi anunţaţi-mi sosirea voastră printr-un mesager. Eu rămân la Dumbrăveni, ca să 
aştept sosirea voastră…“18. 

Despre rolul lui Constantin Hurmuzachi de mijlocitor între refugiaţii moldoveni la 
Cernăuţi şi patrioţii rămaşi în Moldova, aflăm dintr-o scrisoare din 16 iulie 1848, trimisă din 
Baia de către Dimitrie Cantacuzino lui Lascăr Rosetti, în care îi propunea să acţioneze cu toţii 
„pentru grabnica unire cu Valahia” şi formarea unei armate populare, „de cel puţin 90.000 de 
oameni care să realizeze mai mult decât o gardă naţională”; el îl asigura că „alte amănunte” i 
le va comunica prin Hurmuzachi. Scrisoarea se încheie cu îndemnul: „Trăiască Daco-
România! Să se unească în curând Bucovina, Basarabia şi Transilvania cu noi!“19. 

Aceste planuri ale revoluţionarilor români au fost sesizate de ministrul afacerilor 
externe al Rusiei, Carol Nesselrode, care a înştiinţat Europa că dorim „a constitui sub numele 
de regatul Daco-român un nou stat despărţit şi neatârnat la formaţia căruia chemăm pe fraţii 
noştri din Bucovina, din Transilvania şi din Basarabia […] Acest proiect este de a restaura, 
pe o bază istorică ce n-a existat niciodată, vechea lor naţionalitate, adică de a înceta să fie 
provincii şi de a se constitui […] un stat deosebit şi independent…”20.  

Dragostea de neam a Hurmuzăcheştilor a prefăcut moşia lor din Cernauca într-un 
adăpost şi centru al aspiraţiilor Partidei Naţionale din Moldova. În această atmosferă, fiecare 
desfăşura o înfrigurată activitate: D. Ralet scria satire îndreptate împotriva lui Mihail Sturdza; 
V. Alecsandri publica poemul Deşteptarea României în 1.000 de exemplare; unii colaborau la 
gazeta „Bucovina”, compuneau memorii şi broşuri, făceau planuri, încheiau prietenii, purtau 
corespondenţă cu cei rămaşi acasă. Astfel că între românii de pretutindeni, uniţi pentru prima 

                                                 
14 Petru Rusşindilar, op. cit., p. 59. 
15 George Bariţiu, Familia Hurmuzachi, prefaţă la lucrarea Fragmente din istoria românilor de Eudoxiu 
Hurmuzachi, vol. I, Bucureşti, 1879, p. XXIV. 
16 Petru Rusşindilar, op. cit., p. 60. 
17 Mihai Iacobescu, op. cit., p. 409. 
18 Cornelia Bodea, op. cit., vol.I, pp. 629-630. 
19 Mihai Iacobescu, op. cit., p. 409; T. Balan, op. cit., pp. 29-30. 
20 Petru Rusşindilar, op. cit., p. 62. 
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dată într-un număr aşa mare, s-a stabilit atâta fraternitate intelectuală, a vibrat atâta viaţă 
românească încât putem spune că pentru prima oară în istoria românilor sufletul unitar 
românesc a tresărit şi s-a cutremurat de puterea lui21.  

Bătrânul Doxachi Hurmuzachi, împreună cu fiii săi, Eudoxiu, Alexandru, Gheorghe şi 
Constantin, au luat parte la toate întrunirile, dezbaterile şi deciziile refugiaţilor, au 
subvenţionat şi editat gazeta „Bucovina”, au cântat cu ei „La Marseillaise”, au organizat 
excursii în Munţii Dornei. Întâlnirea cu ţăranii din zonă a arătat fruntaşilor moldoveni 
consecinţele negative ale politicii habsburgice din Bucovina22.  

În climatul ospitalităţii manifestată de familia Hurmuzachi avea să fie definitivat cel 
mai amplu program al revoluţiei române, cuprinzând 36 de puncte, intitulat Dorinţele partidei 
naţionale în Moldova, după ce fusese iniţial schiţat la Braşov sub numele de Prinţipiile 
noastre pentru reformarea patriei, din 12/24 mai 1848. Tot aici s-a redactat Proiectul de 
constituţie pentru Moldova, s-a constituit Comitetul revoluţionar care avea să ridice la luptă 
pe ţăranii din Moldova în toamna anului 184823. De asemenea, a fost lansat, în iunie 1848, un 
vibrant Apel al revoluţionarilor moldoveni aflaţi în Bucovina pentru locuitorii Moldovei în 
vederea sprijinirii acţiunii lor. 

Cu toate că şederea lor la Cernauca a fost foarte plăcută, refugiaţii erau stăpâniţi de 
dorinţa înapoierii în patria lor. Deşi nu pregăteau o acţiune politică de seamă în Moldova, se 
vorbea mult de Comitetul revoluţionar din Cernăuţi24. Cabinetul rus susţinea că refugiaţii din 
Bucovina „adună forţe pentru a merge contra Iaşilor” şi pregătesc „o răscoală” împreună cu 
fraţii lor din Transilvania şi Basarabia pentru „asasinarea sau expulsarea Domnului 
Moldovei”25. Raiul de la Cernauca luă sfârşit în ianuarie 1849, când generalul polon Bem 
invadă sudul Bucovinei cu o ceată de maghiari. În Bucovina se declară starea de asediu, lucru 
care i-a silit pe refugiaţi să părăsească primitorul pământ al acesteia. Ei s-au risipit în mai 
multe direcţii, luând cu ei amintirea celor văzute şi petrecute aici. Neştearsă a rămas în inima 
lor figura lui Doxachi Hurmuzachi. Acesta primea cu blândeţe declaraţiile de devotament ale 
refugiaţiilor şi datorită modestiei sale nu-şi asumă niciun merit. El nu dorea să se publice în 
presă ştiri despre cele ce le-a făcut. După părerea lui, prietenia şi dragostea „cresc în umbra 
vieţii private mult mai bine decât în arşiţa sacului public”26.  

George Sion descria şederea sa la Cernauca: „Eram toată ziua în veselie. O grădină 
mare şi frumoasă ne procura umbră deasă şi largi alee pentru preumblare, precum şi bănci 
pentru repaus. O casă mare şi confortabilă ca un palat ne oferea camere îndestul pentru 
culcare şi un salon comun. Acolo ne adunam, ceteam, studiam, discutam sau ne dedam în 
convorbiri şi glume interminabile”27. El îşi ia rămas-bun de la Bucovina printr-o poezie de 26 
de strofe „Adio la Bucovina” care este un omagiu adus familiei Hurmuzaki şi care se încheie 
cu versurile:  

„O dulce Bucovină, te las şi înc-odată 
Mă-ntorc şi-a ta ţărână sărut înduioşat. 

Eu mă despart de tine cu inima-ncântată 
De multe suvenire ce-n tine-am căpătat”28. 

Când a plecat din Bucovina, Mihail Kogălniceanu a luat cu sine şi o scrisoare de 
recomandare către Eudoxiu Hurmuzachi, care se găsea la Viena. La 23 ianuarie 1849 

                                                 
21 Constantin Loghin, op. cit., p. 72; P. Rusşindilar, op. cit., p. 64. 
22 Mihai Iacobescu, op. cit., p. 410. 
23 Constantin Şerban, Eudoxiu Hurmuzachi - ctitor de seamă al istoriografiei române moderne, în R. D. I., nr. 1, 
1974, p. 44. 
24 Cornelia Bodea, op. cit., vol.III, p. 213. 
25 Ibidem, vol. II, p. 609. 
26 Teodor Balan, op. cit., p. 19. 
27 Ibidem, p. 18; George Sion, Suvenire contimporane, Bucureşti, 1955, p. 437. 
28 Constantin Loghin, op. cit., p. 71. 
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Constantin Hurmuzachi îi scria fratelui său Eudoxiu că Mihail Kogălniceanu doreşte să-i 
înlesnească o întrevedere cu miniştrii Stadion şi Bach spre a expune şi susţine pe lângă Casa 
de Habsburg situaţia şi interesele Principatelor române29. „Interesul tău pentru cauza 
românească, - scrie C. Hurmuzachi -, intenţiile tale îmi sunt garanţii suficiente că dorinţa mea 
va fi împlinită”30. În acelaşi scop, când Eudoxiu Hurmuzachi a mers la Olmütz, Al. I. Cuza i-
a scris, la 24 ianuarie 1849, că-l aşteaptă la Viena pentru a discuta împreună „unele chestiuni 
diplomatice”. Din Paris, la 6 februarie 1849, Mihail Kogălniceanu îi scria lui Eudoxiu 
Hurmuzachi să obţină de la ministrul de interne al Imperiului habsburgic o autorizaţie pentru 
a putea sta câtva timp în Bucovina împreună cu Al. I. Cuza şi V. Conta31. 

Amintindu-şi de timpul cât a stat la Cernauca, Mihail Kogălniceanu, în una din 
scrisorile adresate lui George Hurmuzachi, la 4/16 mai 1865, afirma: „Fiţi bine încredinţat că 
în toate fazele şi agitaţiunile vieţii mele eu niciodată nu am uitat una şi cordiala ospitalitate ce 
în anul 1848 eu şi mai mulţi bărbaţi publici ai României am găsit în scumpa şi neuitata 
Bucovină şi îndeosebi în sânul familiei Hurmuzachi.” Tot în acea scrisoare, Kogălniceanu 
sublinia: „Reformele ce s-au operat în Principatele Unite în urma plebiscitului din 2/14 mai 
1864, vă ve-i convinge, Domnule Preşedinte, că nu sunt decât aplicarea dorinţelor Partidei 
Naţionale din 1848, publicată de mine chiar în capitala Ducatului Bucovinei şi formulate apoi 
cu o mai mare tărie în mijlocul Adunării, anume din 1857”32. 

George Bariţiu, amintindu-şi de timpul petrecut în Bucovina, nota: „Ospitalitatea 
casei Hurmuzachi! Apoi aceea era proverbială în trei ţări vecine, iar anume în anii 
regeneraţiunei ajunsese la culme [...] Întocmai acea primire adevărat părintească şi frăţească 
avură în anul 1849 ardelenii refugiaţi sau altminterea călători, ofiţeri de la Năsăud, 
funcţionari, profesori, până când veni rândul şi la redactorul Gazetei şi al Foaiei ca să fie 
adoptat chiar între membrii familiei, onoarea aceasta pe care el a preţuit-o mai sus decât toate 
decoraţiunile [...] Casa Hurmuzachi a fost un adevărat loc de azil sacru pentru mulţime de 
patrioţi eminenţi, aruncaţi de valurile şi catastrofele anilor 1848-49, precum fusese şi în anii 
1821-1823 şi în anii 1828-1829...”33. La 6 septembrie 1850, într-o scrisoare trimisă lui 
Doxachi Hurmuzachi de ziua naşterii sale, George Bariţiu scria: „nu numai familia, ci şi 
Patria şi Naţia noastră are dreptul de a lua parte la această serbare”, deoarece „Bucovinei ai 
dat regeneratorii şi restauratorii independenţei ei şi pentru Naţie ai scos luminători geniali, 
răzbunători drepţi curajoşi şi determinanţi”34. 

Costachi Negri, într-o scrisoare din 1852, adresată lui Alexandru Hurmuzachi îi arăta: 
„Scriindu-ţi acestea, petrec un moment mai vesel cu tine în aducerea aminte a plăcutului timp 
de exil, pentru care timp precum şi pentru toate ale părinţilor tăi şi ale voastre generoase 
purtări, recunoştinţa nu mai doarme în mine”35. 

În 1850, Andrei Mureşanu a închinat o odă familiei Hurmuzachi intitulată Un 
devotament familiei Hurmuzachi din partea tinerimei din Transilvania, care a fost publicată 
în „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”. După un motto destinat bătrânului Doxachi 
Hurmuzachi, „veseleşte-te şi tu bătrânule drepte, văzând împregiurul mesei tale pre fii tăi, 
purtând stâlpări de fapte bune”, poezia se întinde pe 12 strofe dintre care o amintim pe 
ultima: 

„Păşiţi dar înainte, voi Grachii românimei, 
Bărbaţi în grai şi-n faptă, cu spirit de roman, 

                                                 
29 Mihai Iacobescu, op. cit., p. 467. 
30 Teodor Balan, Din corespondenţa lui Mihail Kogălniceanu cu fraţii Hurmuzachi, Bucureşti, 1943, pp. 9-10. 
31 Mihai Iacobescu, op. cit., p. 467. 
32 Teodor Balan, op. cit., pp. 13-14. 
33 Petru Rusşindilar, op. cit., p. 67. 
34 Mihai Iacobescu, op. cit., p. 416. 
35 Teodor Balan, op. cit., p. 9. 
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Voi fraţii Hurmuzachi, tezaurul tinerimei, 
Aleşi de Providenţă să bateţi pe duşman, 
Cu armele dreptăţii, pe drumul legiuit, 

Şi credeţi c-al vostru nume în cer va fi mărit”36. 
Dacă refugiaţii moldoveni şi transilvăneni au înviorat spiritele naţionale ale românilor 

din Bucovina, Constantin Hurmuzachi a dus în Moldova scânteia entuziasmului naţional şi 
bogăţia cunoştinţelor sale juridice. După întoarcerea lui Mihail Kogălniceanu în Moldova, 
Constantin Hurmuzachi a reluat, la nivel şi mai înalt, colaborarea cu acela care avea să 
devină, în anii 1856-1859, conducătorul cunoscut al mişcării unioniste, colaborare cu 
rezultate atât de benefice pentru Principatele Române şi pentru emanciparea neamului 
nostru37. 

Gazeta „Bucovina” - foaie pentru politică, religie, literatură 
Proiectul şi necesitatea apariţiei şi decizia elaborării publicaţiei au fost rodul unor 

lungi şi pasionante dezbateri în casa Hurmuzăcheştilor. Istoricul Teodor Balan afirma: „multe 
au fost meritele pentru Bucovina şi pentru românism ale membrilor familiei Hurmuzachi [...] 
un lucru este cert: faptul că au editat la Cernăuţi, între 1848-1850, un ziar politic, li se poate 
socoti drept unul dintre cele mai mari merite”38. 

Ziarul a reprezentat toate interesele românilor, a apărat toate drepturile acestora, a 
ridicat cel mai conştient glas în numele românilor bucovineni, a fost cea mai puternică armă 
în luptele politice de atunci, a fost cea mai dârză şi românească afirmare a conştiinţei noastre. 
Atitudinea „Bucovinei” era tot timpul fermă şi corectă. Nu se observă digresiuni, nu se ivesc 
semne de poticniri sau de slăbiciune, nu există niciun caz în care redactorii să fi fost 
oportunişti politici. Ei erau persoane independente şi în orice moment se puteau întoarce la 
moşie39. Redacţia „Bucovinei” a fost condusă de convingerea că Bucovina este pământ 
românesc, deoarece „naţionalitatea românească e predominatoare”. Un lucru era sigur: 
românii nu sunt slavi. Între aceştia un „înalt perete despărţitor va trebui să fie ridicat”40. 

Primul număr a apărut luni, 4 octombrie 1848. La început a avut o frecvenţă 
săptămânală, lunea, având 4 pagini şi un supliment pentru fiecare număr cu 2 pagini. 
Abonamentul anual al revistei era calculat la 10 florini de argint. Începând cu 1 ianuarie 
1849, gazeta a început să apară de două ori pe săptămână, datorită largului interes de care s-a 
bucurat. În 1850 a apărut, odată cu numărul trei, miercurea şi joia, iar începând din luna mai, 
odată pe săptămână. Revista apărea bilingv, în română şi germană, pe două coloane alăturate, 
textul românesc fiind tipărit cu litere chirilice, dar uneori şi cu un amestec de litere latine. 

Despre colegiul redacţional se păstra tăcerea, unele articole nu erau semnate sau 
conţineau doar iniţialele autorului. În acest comitet de acţiune, fraţii Hurmuzachi erau cei mai 
influenţi. Soarta i-a înzestrat cu calităţi de aproape aceeaşi intensitate revărsând în mod egal 
bunătăţile ei asupra tuturora, astfel că Alexandru primise temperamentul şi era fire de poet, 
George – corectitudinea, iar Eudoxiu erudiţia părinţilor săi. Colaborarea lor, sprijinindu-se 
unul pe altul, era necesară pentru a produce ceva armonic. Pe ei îi unea un puternic sentiment 
naţional, ideea unităţii fiind steaua lor călăuzitoare. În 1848 conducerea redacţiei a aparţinut 
lui Gheorghe Hurmuzachi, în 1848 a fost cooptat şi fratele său Alexandru care după 7 
octombrie, a rămas singur ca redactor-şef până la încetarea apariţiei.  

Programul revistei era indicat de nevoile politice ale Bucovinei din acele timpuri, 
gazeta fiind înfiinţată pentru a sprijini acţiunea începută de intelectualii români pentru 
dobândirea autonomiei Bucovinei. În primul număr al revistei, Gheorghe Hurmuzachi 

                                                 
36 Petru Rusşindilar, op. cit., p. 67. 
37 Ibidem, p. 68. 
38 Mihai Iacobescu, op. cit., p. 417.. 
39 Teodor Balan, Fraţii George şi Alexandru Hurmuzachi în ziarul „Bucovina”, Cernăuţi, 1924, p. 30. 
40  Constantin Loghin, O sută de ani de la naşterea lui Alecu Hurmuzachi, Cernăuţi, 1924, p. 10. 
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comunica programul acesteia. El afirma că a sosit „timpul adevărat minunat” care „printr-o 
lovire magică au sfărâmat toate lanţurile spiritului”. Popoarele Austriei s-au eliberat de sub 
„vechea sclăvie” luându-şi zbor la fel ca şi Bucovina care nu este „cea mai de pe urmă perlă 
în cununa de ţeri a Austriei”41. 

Dacă programul politic cu privire la „Bucovina” este bine cunoscut, nu acelaşi lucru 
se poate afirma şi despre atitudinea ziarului cu privire la soarta celorlaţi români. În ceea ce-i 
priveşte pe românii din Transilvania şi Ungaria, ziarul devine reprezentantul acestora faţă de 
statul austriac, problemele lor fiind pe larg dezbătute în coloanele gazetei. În Ardeal, 
„Bucovina” avea o mare serie de colaboratori şi corespondenţi, cu ajutorul cărora redacţia 
publica articole defavorabile regimului maghiar. Acest interes pentru problemele ardelenilor 
se explică şi prin faptul că în redacţia ziarului scriau şi doi ardeleni, Aron Pumnul şi George 
Bariţiu42. Acesta din urmă a fost eliberat din închisoare, la insistenţele familiei Hurmuzachi, 
după 10 zile de temniţă. Pe perioada şederii la Cernăuţi a colaborat la „Bucovina”, „Gazeta 
Transilvaniei” fiind sistată de regimul maghiar. În octombrie 1849 s-a reîntors în 
Transilvania şi a rămas în legături foarte bune cu redactorii gazetei cernăuţene şi cu 
Hurmuzăcheştii. În acest timp „Bucovina” a ridicat un glas tot mai puternic în favoarea 
fraţilor din Ardeal. Glasul ei e cu atât mai autoritar, cu cât e spus liber, fără îngrădirea 
cenzurii maghiare, fără teamă de persecuţii. Efectele acestei campanii au fost cu atât mai 
puternice cu cât, datorită limbii germane, nedreptăţile săvârşite faţă de ardeleni au ajuns până 
în capitala ţării43. 

Ziarul „Bucovina” a îmbrăţişat ideea românească oriunde ea se manifesta, dând o 
atenţie deosebită şi evenimentelor din Principate, „din ambele surori Moldova şi Muntenia”. 
El supunea unui rechizitoriu permanent stările politice din Principate, mai ales din Moldova, 
dezaprobând continuu „terorismul fără pildă” al lui Mihail Sturdza, dar această atitudine 
foarte duşmănoasă a dus şi la moartea ziarului44. 

Privind întreaga activitate politică a „Bucovinei”, putem afirma că din coloanele 
acestui ziar ne răsare limpede înaintea ochilor viaţa politică a unui neam întreg. Această 
imensă muncă de redacţie a fost făcută de cei doi fraţi: Alecu şi George, în special primul, la 
care se adaugă şi Eudoxiu, care a avut numai două articole iscălite cu iniţialele E. H., dar se 
pare că unul nu a fost al lui, ci al lui Alecu. Numai pentru această activitate, care depăşise 
hotarele ţării, Alecu Hurmuzachi a putut fi numit, în 1866, primul membru bucovinean al 
Academiei Române de mai târziu. Din redacţie mai făcea parte şi Aron Pumnul, care se 
ocupa de traducerea articolelor germane şi scria altele originale. Secretar de redacţie era 
studentul-teolog Iraclie Porumbescu. Corespondenţii din Ardeal erau George Bariţiu, care 
avea contract de colaborare cu „Bucovina”, A. T. Laurian, A. Mureşanu, I. Maiorescu, T. 
Cipariu, Al. Roman. 

Activitatea ziarului „Bucovina” nu se mărginea doar la partea politică. Încă din 
articolul-program se prevede publicarea de „nouă producţii a literaturii româneşti” pentru ca 
ziarul să devină „oglinda activităţii intelectuale a românilor”, iar în cursul anului 1848 se 
publica un singur foileton nesemnat împotriva voievodului Mihail Sturdza. Începând cu anul 
1849, ziarul a avut un foileton literar foarte bine îngrijit. Dintre scriitorii bucovineni care au 
colaborat la partea literară îl amintim pe Iraclie Porumbescu, cu poezii patriotice şi fabule; 
dintre munteni nu a colaborat însă nimeni. 

Un colaborator constant al „Bucovinei” a fost Vasile Alecsandri, care dorea ca „foaia 
Bucovinei să devină cel mai bun organ al răspândirii ideilor frumoase pentru români”45. 

                                                 
41 Teodor Balan, op. cit., p. 14. 
42 Constantin Loghin, op. cit., p. 82. 
43 Ibidem, p. 82. 
44 Ilie Luceac, Familia Hurmuzachi: între ideal şi realizare, Cernăuţi, 2000, p. 151. 
45 Constantin Loghin, op. cit., p. 83. 
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Acesta a trimis „Bucovinei” atât poezii originale şi populare, cât şi studii despre poezia 
populară. Prima poezie a fost Păsărica, apărută în numărul 1 din 14/26 februarie 1849, care 
nu este semnată de autor, dar Alecu Hurmuzachi a adăugat la sfârşit că aceasta este „ieşită 
din condeiul unuia dintre cei mai slăviţi poeţi româneşti”. Au urmat, apoi, poeziile 
Lăcrămioara, Strigoiul, Adio Moldovei. Din Constantinopol el a trimis apoi un nou ciclu de 
poezii, însoţindu-le cu un studiu în formă de scrisoare. Din noua serie de poezii populare 
trimise de Vasile Alecsandri făceau parte: Codreanul, Toma Alimoş, Blăstămul, Sburătorul, 
Serbu Săracu, Călugăriţa, publicate în lunile octombrie 1849 şi ianuarie-februarie 1850. Au 
urmat şi alte poezii între care şi Mioriţa, aproape fiecare număr aducând câte ceva din pana 
lui Vasile Alecsandri. 

Un alt colaborator a fost George Sion, care a publicat mai multe poezii cu indicaţia că 
fac parte din manuscrisul Panorama Moldovei. Alte poezii au fost iscălite numai cu iniţiale, 
astăzi necunoscute sau numai „un emigrat de la 1848”. Pentru a populariza literatura 
celorlalţi scriitori români cunoscuţi, redacţia a hotărât să reproducă fragmente literare din 
opera lor. Astfel au fost redate poezii ale lui Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Prefaţa 
din „Gramatica” de la 1828 a lui Ion Heliade Rădulescu, versuri din Vasile Cârlova şi 
Grigore Alexandrescu. Prin partea sa literară, „Bucovina” a luat locul revistei „Foaia 
Societăţii pentru literatură şi cultură”, Nicolae Iorga afirmând: „«Bucovina» ajunge a fi şi o 
revistă literară cum nu mai era alta, un fel de urmare - fără conducere şi necontenită 
colaborare din partea lui Kogălniceanu - a «Daciei literare» de odinioară”46. 

Gazeta a profitat de fiecare prilej pentru a lovi în „despotul” de la Iaşi. Atitudinea 
duşmănoasă, ce reiese chiar din primul număr, ironia usturătoare, presărată în coloanele 
ziarului de fiecare dată când era vorba de Mihail Sturdza, au făcut senzaţie. Acest lucru nu a 
putut fi trecut cu vederea de domnitorul moldovean, conflictul dintre acesta şi „Bucovina” 
ţinând până la destituirea lui, în mai 1849. Ştirea despre detronarea lui Sturdza a produs o 
mare bucurie, redacţia „Bucovinei” luându-şi rămas-bun de la fostul domn prin următoarele 
versuri:  

„Mihai Vodă cel vestit 
La prădat şi la răpit, 

Care-au scurs ţara de bani 
Domnind 15 ani, 

În sfârşit e alungat 
De popor şi de ꞌmpărat, 

Plângă curtea cât va vrea 
Eu voi râde şi-oi giuca”47. 

În timpul celor doi ani de existenţă, „Bucovina” a apărut destul de regulat. Pentru 
prima dată apariţia ziarului a fost sistată 2 luni la începutul anului 1849, din cauza decretării 
stării de asediu în Bucovina. Apoi, în iunie-iulie 1849, ziarul a fost sistat din cauza unor 
articole, în care se discuta „în mod obraznic şi răzvrătitor de spirite” – după cum se menţiona 
în nota trimisă la Cernăuţi de administraţia din Lemberg –, fiind urmată de arestarea lui 
Bariţiu pentru conţinutul articolului Poziţia ierarhiei române în Austria. Pentru publicarea 
acestui articol, care purta semnătura E.H., Alecu Hurmuzachi a stat 5 zile la închisoare48. 

Constantin Loghin, în Istoria literaturii române din Bucovina, susţine că „motivul 
sistării definitive avea să vină din altă parte. Ziarul «Bucovina» propaga în mod deschis 
ideile democratice şi liberale şi critica pe faţă stările din Ardeal şi mai ales din Moldova. 
Lucrul acesta îl nelinişti pe consulul rus de la Iaşi, care interveni pe cale diplomatică la 
Ministerul de interne austriac, ca să interzică apariţia ziarului după ce acelaşi consul 

                                                 
46 Ibidem, p. 84. 
47 Teodor Balan, Activitatea refugiaţilor moldoveni în Bucovina, Sibiu, 1944, p. 35. 
48 Ilie Luceac, op. cit., p. 153. 
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intervenise la guvernul Moldovei ca să oprească intrarea ziarului în Moldova. Cu toate că 
avea la îndemână cenzura, Mihail Sturdza promulgă o draconică lege de presă care pedepsea 
foarte aspru pe cei ce citeau, primeau şi răspândeau scrieri tipărite în altă parte decât în 
Principatul Moldovei”49. 

Mihail Sturdza a mai intervenit pe lângă agenţiile austriece să oprească trimiterea în 
ţară a gazetelor din Transilvania şi Bucovina. În urma acestor măsuri „Bucovina” putea 
ajunge în Moldova numai în plicuri cu scrisori sau pachete trecute în ţară prin diferiţi emisari. 
Astfel, numărul abonaţilor a scăzut. S-au adăugat, apoi, presiunile din partea guvernului, 
neplăcerile cu tipografia. Pe lângă acestea, oboseala şi starea sănătăţii lui Alecu, care lucra 
singur la ziar, l-au determinat să depună pana până în zile mai senine. Astfel ziarul apărea din 
ce în ce mai neregulat, în format mic, cu întreruperi mari, până la 2 octombrie 1850, când a 
apărut ultimul număr (numărul 60). Ziarul şi-a încetat apariţia fără un anunţ prealabil50. 

Oglindind activitatea intelectuală a românilor de pretutindeni, ziarul „Bucovina” a 
trezit la viaţă intelectualitatea din Bucovina, orientând-o spre activitatea patriotică şi culturală 
pe care o va desfăşura mai târziu. 

 
 
 
 

 
Summary 

 
Hurmuzachi family had an important role in modern Romanian history and the events 

of 1848 in Bukovina. They noted in particular Doxachi and Eudoxiu Hurmuzachi the drafting 
and presentation of the programmatic document of the province, petition country through the 
fight for provincial autonomy in the context of their claim that Ruthenian vintage vehicle. 
Cernauca family estate, was a refuge for revolutionaries in Moldova, a Romanian Mecca in 
those moments of adversity. Their residence, the estate Chornivka represented refudiu place 
of exiles from Moldova or Transylvania. Doxachi Hurmuzachi hosted on most of them, 
especially they do not have the material means. 

The climate Hurmuzachi hospitality in the home was completed the largest program of 
the revolution, namely desires Romanian National Party in Moldova, a document which was 
later turned into a draft constitution 

 
 
 

                                                 
49 apud Ilie Luceac, op. cit., pp. 153-154. 
50 Ibidem, p. 154. 



Prof. Sorin-Nicolae Coroamă, Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Rădăuți 

46 
 

 
BRODERIILE ÎN EPOCA LUI ȘTEFAN CEL MARE 

 
 

Toate capodoperele din domeniul picturii, sculpturii în piatră sau al artelor minore, 
puţine câte s-au mai păstrat în tezaurele marilor mănăstiri din Moldova, mărturisesc un trecut 
bogat în fapte, acela al vremii lui Ştefan cel Mare şi al urmaşilor săi. Faptele lor politice şi de 
arme s-au împlinit şi prin realizările în domeniul culturii şi artei. Prin ctitoriile întemeiate de 
ei s-a veşnicit atât amintirea lor cât şi a celor care le-au înălţat şi împodobit cu munca şi arta 
lor. În timpul lui Ştefan cel Mare toate ramurile artei au cunoscut o dezvoltare fără precedent. 

Broderiile din Moldova sunt legate îndeaproape de arta picturii murale. De tradiţie şi 
spirit bizantin, ele au evoluat, primind înrâuriri ale artei răsăritene şi ale artei Renaşterii 
italiene dar sunt, înainte de toate, creaţii ale geniului poporului. În epoca lui Ştefan cel Mare, 
condiţiile sociale, explică naşterea unor opere ce poartă pecetea unei neaşteptate originalităţi1. 

Broderiile şi ţesăturile constituie, pe lângă piesele lucrate din argint şi argint aurit, 
categoria cea mai importantă de odoare necesare oficierii cultului şi decoraţiei interioarelor. 
Atât prin somptuozitatea materialelor folosite, cât şi prin frumuseţea figurilor ce le 
împodobesc, prin echilibrul compoziţiei şi armonia repartiţiei culorilor, broderia reprezintă, 
pe lângă arhitectură şi pictură, una din creaţiile artistice cele mai reprezentative pentru epoca 
lui Ştefan cel Mare. 

Prin tematica şi stilistica lor, broderiile moldoveneşti din veacul al XV-lea, îndeosebi 
cele dăruite de Ştefan cel Mare şi familia sa, formează un tot stilistic unitar cu pictura 
religioasă, iar decoraţia aminteşte atât de cea de pe lespezile funerare cât şi, mai simplu însă, 
de ornamentele manuscriselor vremii2. 

Incendiul cel mare de la Putna a nimicit zestrea ctitoricească formată din obiecte de 
import bizantine, din broderii bizantine. Pentru a o înlocui s-au folosit materialele care stăteau 
la îndemână. În mod firesc, meşterii au lucrat în spiritul epocii, după gustul poporului 
moldovean. Înţelegând puţin elementele dogmatice şi de ritual ermetic, ei le-au lăsat deoparte, 
creând cu puterile şi după priceperea lor. Drama religioasă şi cugetarea au alunecat din 
transcendenţa bizantină şi au coborât în ţara şi mediul moldovenesc, înrâuriri ruseşti şi 
italieneşti au înlesnit manifestări ale realismului, interpretate însă în sensul geniului românesc3. 

Veşminte liturgice brodate: Epitrahile 
Epitrahilul, patrafirul cu un cuvânt românesc des folosit, aminteşte misticilor ştergarul 

legat de gâtul lui Iisus, de care îl trăgeau cei ce-1 duceau să-1 răstignească. Veşmânt esenţial 
şi însemn al preoţiei, el este purtat şi de episcop. Lung până la 2,50 m, e format din două 
benzi late de circa 9-10 cm, cusute laolaltă sau unite cu ajutorul unor nasturi sau clopoţei4. 

Din timpul domniei lui Ştefan cel Mare menţionăm mai multe epitrahile lucrate pentru 
mănăstirea Putna, între care unul lucrat înainte de 1480, având în medalioane 16 scene din 
viaţa Mântuitorului, iar la capete portretele lui Ştefan cel Mare şi al fiului său Alexandru (este 
deci o piesă asemănătoare cu epitrahilul de la Alexandru cel Bun), altul pentru mănăstirea 
Dobrovăţ (cca. 1504), pe care sunt înfăţişaţi Mântuitorul, Maica Domnului, cei 12 apostoli, 
Ştefan cel Mare şi doamna Maria Voichiţa, în picioare, ţinând câte o cruce în mână5. 

Epitrahilele formează trei grupe iconografice distincte. Cea dintâi este cea împodobită 
cu portrete de prooroci; cea de-a doua cu figuri de evanghelişti, episcopi şi mucenici; cea de-a 
                                                 
1 I. D Ştefănescu, Broderiile de stil bizantin şi moldovenesc în a doua jumătate a sec. al XV-lea în Cultura 
moldovenească în timpul lui Ştefan cel Mare, volum îngrijit de M. Berza, București, 1964, p. 480. 
2 Repertoriul Monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, p. 279. 
3 I. D Ştefănescu, op.cit., p. 480. 
4 Ibidem, p. 482. 
5 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol.I, Sibiu, 1972, pp. 407-408. 
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treia cu praznicele „împărăteşti”. La „gură”, toate înfăţişează pe Iisus Hristos, pe Emanoil, 
„învăţător” sau episcop; iar pe piept, în cea dintâi zonă, pe Maica Domnului şi Ioan 
Botezătorul6. 

Baderniţe: 
Epigonation, în limba greacă; bederniţă în româneşte (cuvânt de origine slavonă), este 

o podoabă a veşmântului liturgic arhieresc. Poate fi conferită, asemenea unei decoraţii şi 
preoţilor, de către episcopul eparhiot7. Mănăstirea Putna păstrează trei bederniţe, nedatate8. 

Broderii de altar: 

Altarul aflat astăzi, potrivit unei tradiţii milenare, în centrul absidei principale, a fost la 
origine o masă destinată prânzurilor liturgice şi era de lemn. Construită mai târziu din 
cărămidă ori din piatră, ea a dobândit învelişuri: podoabe de argint sau argint aurit şi un 
baldachin de lemn sculptat, marmură sau argint aurit, sprijinit pe patru colonete. 

În vorbirea curentă, cuvântul „altar” înlocuieşte astăzi pe cel de absidă principală sau 
de sanctuar, rezervându-se numirea de „sfântă masă” pentru altarul propriu-zis9. 

Aerul: 
Nu poate lipsi din nici o biserică. Acoperă discul şi potirul laolaltă, aşezate pe altar, 

din momentul întoarcerii procesiunii cu sfintele daruri şi până la recitarea simbolului 
credinţei. Se înnoadă la gât şi atârnă pe spatele diaconului sau al preotului în procesiunea 
amintită. Este clătinat deasupra preotului sau episcopului care oficiază în timpul recitării 
simbolului. În vorbirea curentă, termenul de aer este folosit pentru a numi epitaful, văl 
liturgic cu altă întrebuinţare şi alt înţeles, ceea ce a dat naştere la multe confuzii10. 

Cel mai vechi aer brodat,din timpul lui Ştefan cel Mare, datează din anul 1481 şi se 
păstrează în tezaurul mănăstirii Putna. Aerul de la Vatra Moldoviţei11 e un aer luxos, cu 
fondul format din broderie de mătase trandafirie de nuanţă închisă. Personajele sunt 
suprabrodate cu fire de aur, mătase fildeşie, castanie şi albastră. Aerul de la Rădăuţi e un aer 
de altar cu fond de mătase vişinie. Iisus e întins în câmpul presărat de stele. 

Aere de procesiune: 
În tezaurele mănăstirilor aflăm mai totdeauna mai multe aere luxos şi artistic brodate. 

La ieşirea cu „sfintele daruri”, protodiaconul poartă în mâini discul, iar ceilalţi, care îl 
precedă, luminări aprinse şi cădelniţe; câţiva purtau altădată şi lipide. Toţi aveau un aer legat 
la gât şi desfăşurat pe spate. 

Deşi e destul de greu de deosebit aerele de procesiune de cele de altar, din prima 
categorie s-au păstrat două aere în tezaurul mănăstirii Putna, de formă aproape pătrată, un aer 
păstrat pe vremuri în Mănăstirea Agapia şi aflat astăzi la Muzeul de artă din Bucureşti şi un 
aer brodat, perechea celui precedent, păstrat în mănăstirea Suceviţa12. 

Epitafe: 
Fiind cel mai important văl liturgic, prin dimensiunile lui, epitaful nu poate lipsi din 

nici o biserică. Luxos brodat până în prima jumătate a secolului al XVI-lea, el apare pictat 
după această dată, în mănăstirile şi bisericile mai sărace. Este păstrat, întins sau înfăşurat, de 
obicei în absida principală. 

Epitafele sunt lucrări de artă importante. Prin dimensiunile lor, ele întrec toate 
celelalte feluri de broderii. Expuse în condiţiile necesare, într-un câmp de catifea verde sau 
roşie, în lumină de soare sau seara la ceremoniile din săptămâna patimilor, încadrate de flori şi 

                                                 
6 I. D. Ştefănescu, op.cit., p. 486. 
7 Ibidem. 
8 Virgil Vătăşianu, Istoria artei feudale în Ţările Române, vol. I, Editura Academiei R. P. R., Buc., 1959, p. 923. 
9 I. D. Ştefănescu, op. cit., p. 488. 
10 Ibidem, p. 489. 
11 Virgil Vătăşianu, Istoria artei feudale în Ţările Române, p. 926. 
12 I. D. Ştefănescu, op.cit., p. 492. 
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luminate de făclii şi candele, în mediul pentru care au fost create, impresia pe care o produc 
este de neuitat13. 

Epitafele reprezintă întotdeauna scena Punerii în Mormânt a lui Iisus. În ansamblul ei, 
compoziţia nu variază: Iisus, întins pe piatra roşie de la Efes, este plâns de Maica Domnului, 
aşezată la capul Mântuitorului, de Maria Magdalena, de sfinţi şi apostoli, de grupuri de 
mironosiţe. Pe planul de sus şi de jos, îngeri, serafimi, uneori tronuri, reprezintă lumea 
cerească. Este în această compoziţie- monotonă prin invariabilitatea ei- un hieratism 
caracteristic artei bizantine şi o monumentalitate caracteristică picturii moldoveneşti din 
secolul al XV-lea.  

Din echilibrul perfect între staticul trupului lui Iisus şi dinamismul zborului îngerilor 
(ale căror aripi au o mişcare curbă de o desăvârşită armonie), din proporţia fără greş a 
personajelor, ce se detaşează pe somptuosul fond de aur, din ritmul curbelor, din simetria 
atitudinilor, creşte calitatea monumentală a epitafelor din epoca lui Ştefan cel Mare. În 
interiorul acestui echilibru monumental, personajele care înconjură trupul static al lui Iisus, 
sunt animate de o mişcare intens dramatică, reţinută însă, redusă la esenţial. Maica Domnului, 
aplecată peste trupul lui Iisus îl priveşte cu adâncă durere. Maria Magdalena îşi ridică braţele, 
în gestul ultim al sfâşierii omeneşti. Grupurile de apostoli, la picioarele lui Iisus, strânşi 
laolaltă, cuprinşi parcă de o mare spaimă, aşteaptă. Sfântul Ioan, tânăr, ţine mâna lui Iisus cu 
înduioşătoarea încredere a unui prieten. Îngerii de sus şi de jos, în zborul lor fac trecerea între 
cele două tărâmuri, legând totodată- în acelaşi prezent veşnic- temporalul şi atemporalul. 

Frumuseţea epitafelor nu se datorează numai somptuozităţii materialului folosit, a 
firului de aur şi de argint, îmbinat cu fir de mătase colorată, perfecţiunii punctelor în care sunt 
lucrate figuri, detalii, ornamente şi inscripţii. Ea vine din echilibrul perfect al compoziţiei, din 
proporţia figurilor unele faţă de altele şi faţă de ansamblu, din ritmul amănuntelor. Jocul de 
curbe al nimburilor, al cutelor, al unui gest, al unei înclinări a capului, al aripilor întinse, 
creează întregului o remarcabilă plenitudine plastică. Acelaşi ritm poate fi urmărit şi în 
îmbinarea culorilor. Deşi aurul şi argintul rămân precumpănitoare, micile pete de culoare, ce 
apar ici şi colo, sunt accente care îmblânzesc strălucirea firului metalic şi dau totodată 
amănuntelor un relief mai viu14. 

Din numărul destul de mare al epitafelor rămase din epoca lui Ştefan cel Mare ne vom 
opri asupra a două dintre cele mai desăvârşite: epitaful din 1490 (aflat la muzeul Putna) şi cel 
restituit de la Moscova, lucrat pentru mănăstirea Dobrovăţ în anul 1504 (aflat la Muzeul de 
artă)15. 

Epitaful din 1490, neobişnuit de mare, este lucrat pe un fond de mătase albastră, pe 
care se detaşează roşul vişiniu, îmbinat cu fir de argint, al pietrei de la Efes. În contrast cu 
chipul imobil- atemporal, s-ar putea spune, al lui Iisus, figurile îndurerate ale Fecioarei, ale 
Mariei Magdalena ale Sfântului Ioan, sunt adevărate portrete. 

În epitaful de la Dobrovăţ, piatra de la Efes este ornamentată cu benzi diagonale roşii-
brune pe un fond albastru, care amintesc de ţesăturile populare. Atitudinile şi chipurile sunt 
deosebit de frumoase în varietatea expresiei lor. Dreaptă, solemnă în durerea ei, Maria 
Magdalena şi-a cuprins cosiţele bălaie cu mâinile ce ies din lunga haina aurie. Maica 
Domnului este aplecată asupra capului lui Iisus, sprijinindu-şi obrazul cu palma stângă16. 

                                                 
13 Ibidem, p. 496. 
14 Repertoriul Monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, p. 280. 
15 Istoria artelor plastice în România, p. 384. 
16 Repertoriul Monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, p. 280. 
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Dvere, zavese: Sunt de menţionat  patru dvere lucrate tot pentru mănăstirea 
Putna17(între care, una din 1500, având jos pe Ştefan cel Mare şi doamna Maria Voichiţa, 
amândoi în veşminte domneşti şi cu coroană pe cap)18. 

Acoperăminte brodate de morminte: 
O piesă de mare valoare este acoperământul de mormânt al Mariei de Mangop, soţia 

lui Ştefan cel Mare, îngropată la Putna în 147719. Este reprezentată cu ochii închişi, cu 
mâinile încrucişate pe piept, într-o somptuoasă mantie de brocard albastru deschis şi argint, 
cu coroană pe cap, având în jur o inscripţie în limba slavonă. Este una din piesele cele mai 
remarcabile şi mai originale din arta românească, reprezentând faza de desăvârşire a stilului 
broderiei moldoveneşti, din timpul lui Ştefan cel Mare (perioada «clasică»). Fără îndoială, 
aceste piese de broderie au fost lucrate la noi, mai ales în mănăstirile de călugăriţe, dar şi în 
familiile domneşti sau ale marilor dregători20. 

Drapele brodate: 
Trebuie menţionat un steag care a aparţinut mănăstirii Zografos de la muntele Athos, 

aflat astăzi la Muzeul Militar Central din Bucureşti21. Brodat în aur, argint şi mătase colorată, 
pe fond de atlaz roşu, această broderie de paradă îl reprezintă pe Sfântul Gheorghe aşezat pe 
tron, ţinând o spadă pe genunchi şi având sub picioare un balaur înaripat, cu trei capete. 
Ştiind că Sfântul Gheorghe era considerat printre sfinţii protectori ai Moldovei, nu este 
surprinzător că pe steagurile lui Ştefan cel Mare, figura sa apare în ipostaza iconografică a 
învingătorului22. 

Broderiile din vremea lui Ştefan cel Mare pot fi grupate în două serii. Cea dintâi 
include piesele de stil bizantin şi este caracterizată prin inscripţii  liturgice greceşti- 
formulele dedicatorii fiind totdeauna în limba slavonă a cancelariei domneşti , prin materialul 
de calitate superioară, prin mătăsuri somptuoase şi o execuţie deosebit de îngrijită. În aceste 
broderii, firul de aur este mai totdeauna fir de argint aurit şi înfăşurat în spirală pe un fir de 
mătase. În funcţie de titlul metalului şi cu trecerea vremii, acest fir dobândeşte, adeseori, 
luciri purpurii, se patinează. Culorile folosite pentru mătăsuri sunt: albul ivoriu, purpura roşie 
sau violetă, albastrul de cobalt, verdele în două sau trei nuanţe, castaniul închis şi deschis. 

A doua serie de broderii are inscripţii liturgice slavoneşti şi un aer de ,,familie” în ceea 
ce priveşte compoziţia, stilul figurilor, armonia coloristică, materialul şi procedeele tehnice. 
Compoziţiile trădează deseori copia şi greutatea întâmpinată de meşter de a înscrie, într-un 
spaţiu şi o figură geometrică date, elementele modelului. Din această pricină, mai întotdeauna 
compoziţia apare încărcată. Figurile din primul plan, înalte şi studiate, ocupă prea mult din 
suprafaţa câmpului. 

Broderiile din epoca lui Ştefan cel Mare se încadrează într-o activitate artistică ale 
cărei origini apar mai vechi decât primii ani ai secolului al XV-lea. Cu ajutorul operelor 
bizantine de import şi cu acela al broderiilor executate de meşteri străini, în Moldova s-a 
pornit, după 1484, din iniţiativa şi cu sprijinul marelui domnitor, o activitate rodnică. Ea nu 
trebuie despărţită de înflorirea arhitecturii, picturii murale, sculpturii în lemn, miniaturii şi 
caligrafiei. Şi numai integrată în complexul acestora ea poate să fie şi bine înţeleasă23. 
 
 
                                                 
17 Istoria artelor plastice în România, p. 384. 
18 Mircea Păcurariu, op.cit., vol. I, p. 408. 
19 Istoria artelor plastice în România, p. 385. 
20 Ibidem. 
21 Virgil Vătăşianu, Istoria artei feudale în Ţările Române, p. 933. 
22 Vasile Drăguţ, Arta românească vol. I, Editura Meridiane, Bucureşti, 1982, p. 201. 
23 I. D. Ştefănescu, op. cit., p. 507. 
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Summary 
 
 

The Moldavian embroidery is closely related to the art of mural painting. By tradition 
and Byzantine spirit , it evolved receiving ideas inspired by the Eastern art and by the Italian 
Renaissance, but it means beyond all, a creation of the popular genius . During the time of 
Stephen the Great, the social environment explained the birth of some masterpieces of an 
unexpected originality. The embroidery from the time of Stephen the Great is part of an 
artistic activity, that has roots even older than the first years of the 15th century. With the help 
of Byzantine pieces and of the embroidery made by foreign craftsmen, a fruitful activity 
began in Moldavia after 1484, initiated and supported by the great ruler. 
But this kind of art shouldn't be separated by the  architecture, mural painting, wood 
sculpture, miniature and caligraphy. And only integrated within and seen as a whole, it can be 
well understood. 
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ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL CELUI DE AL DOILEA RĂZBOI 

MONDIAL. PIERDEREA BASARABIEI, BUCOVINEI DE NORD ȘI A 
ȚINUTULUI HERȚEI 

 
 

Dacă declanșarea primului război mondial, în 1914, a avut ca principală cauză 
inconștiența1 marilor puteri, lipsa de realism și constrângerile planurilor de luptă, a alianțelor 
deja existente2, se consideră că cel al II-lea este legat organic de primul și anume, prin tratatul 
de pace impus Germaniei, la Paris-Versailles, prin lipsa Rusiei de la Congresul de pace și nu 
numai. Acest tratat nu a fost neapărat foarte dur pentru Germania, în condițiile în care și 
aceasta a impus Rusiei și României prevederi la Brest-Litovsk și la București, poate chiar mai 
grele3. Dacă Marele Război ar fi putut fi evitat, cert este că după acesta, echilibrul dintre 
marile puteri și așa fragil, a dispărut și lumea a pășit cu pași repezi spre cel de al doilea război 
mondial. 

România după primul război mondial a avut obiective cât se poate de clare: 
menținerea granițelor stabilite la Paris-Versailles, deci a României Mari și susținerea 
proiectelor Societății Națiunii, în ceea ce privește păstrarea păcii în lume. Oamenii politici 
români, diplomații, erau conștienți că o nouă conflagrație s-ar putea să nu mai fie în avantajul 
României, lucru care de altfel s-a și întâmplat. Cert este că apariția statului național român a 
fost privită și primită cu multă invidie de statele revizioniste vecine nouă și cu neîncredere și 
insuficientă susținere, de foștii aliați. Neîncrederea pornea din faptul că România după 1918 
era un stat cu minorități naționale, într-o proporție destul de mare4, în condițiile în care 
provinciile alipite cuprindeau ucraineni, germani, evrei și polonezi în Bucovina, maghiari și 
germani în Transilvania, ruși, ucraineni și evrei în Basarabia, de fapt evreii erau prezenți în 
toate teritoriile care s-au unit cu patria mamă. Românii erau însă majoritari aproape peste tot, 
nu la fel se întâmpla în statele învingătoare și nu numai, cu granițe modificate după război și 
anume: în Franța, Cehoslovacia, Iugoslavia, Danemarca, Polonia. Prin urmare România ca și 
stat național a rezistat mai mult decât celelalte, deși nu am putea spune că a durat cu mult mai 
mult. 

Numirea în funcția de cancelar al Germaniei pe 30 ianuarie 1933 a lui Adolf Hitler, în 
urma alegerilor democratice, demonstrează, dacă mai era necesar, cât de precar este echilibrul 
dintre democrație și dictatură, totalitarism, în condițiile în care masele sunt mai ușor de 
manipulat decât elitele și că acestea, în frustrarea și sărăcia lor, sărăcie provocată mai ales de 
marea criză economică din 1929-1933, au fost ușor atrase în cursa promisiunilor și a utopiilor. 
Odată ajuns cancelar, drumul spre un regim totalitar era practic deschis, acesta punând în 
aplicare pas cu pas, planurile stabilite în Mein Kampf pentru crearea celui de al treilea Reich. 

În condițiile în care continentul european devenise lipsa de măsură a dictatorului 
german5, a conciliatorismului anglo-francez, a izolaționismului american, a imposibilității 
democrațiilor occidentale de a se înțelege cu URSS-ul și a putea bloca astfel încheierea Pactul 
                                                 
1 Lucian Boia, Tragedia Germaniei 1914-1945, Editura Humanitas, București, 2010, p. 62,  
2 La cauzele primului război mondial se pot face multe referiri. Vezi Henry Kissinger, Diplomația, București, 
1998 și A. J. P. Taylor, Originile celui de al II-lea război mondial, Iași, 1999. 
3 Lucian Boia, op. cit., p. 91. 
4 Românii reprezentau în 1930 71,9%, urmați fiind de maghiari cu 7,9%, 4,1% germani și 4% evrei – minorități 
mai importante, dar pe ansamblu, în toate provinciile unite cu România, românii erau majoritari- excepție fac 
unele zone, ca de exemplu nordul Bucovinei sau zona secuiască. 
5 În condițiile în care Germania încălcase flagrant Tratatul de pace de la Paris-Versailles prin anexarea zonei 
renane, Anchluss-ul și desființarea Cehoslovaciei ca stat în perioada sept. 1938- martie 1939. Europa se pregătea 
de război! 
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Ribbentrop-Molotov între Hitler și Stalin6, declanșarea unui nou conflict în Europa devenise 
un fapt previzibil. Unii autori consideră că Hitler nu se aștepta la declanșarea unui război 
mondial, dintr-un conflict regional, acesta rămânând înmărmurit când a aflat că Marea 
Britanie a declarat război Germaniei, armata germană nefiind pregătită suficient7. Hitler a 
mers pe un război al nervilor, considerând că politica anglo-franceză, de înțelegere față de 
cererile Germaniei, va putea fi dusă la nesfârșit. Într-un discurs ținut în fața generalilor săi mai 
importanți pe 22 august 1939, finalul conținea fraza: ,, Acum probabilitatea este mare ca 
Occidentul să nu intervină”8. Și în mare parte Hitler avea dreptate. Marea Britanie și Franța au 
încercat să soluționeze problema Gdanzig-ului și a Coridorului Thorn, la fel cu au făcut și cu 
regiunea Sudetă și problema germanilor din Cehoslovacia. Însă de această dată, polonezii nu 
au cedat și nu au acceptat propunerile de la negocierile secrete cu Germania și nici 
intermedierea situației de către anglo-francezi. Până la urmă a fost un casus foederis9 clar și 
pentru Marea Britanie și pentru Franța, atunci când Germania a atacat Polonia pe 1 septembrie 
193910. 

Însă atacarea Poloniei nu se putea produce fără o alianță cu URSS-ul, Hitler nedorind 
ca Germania să lupte, eventual, pe două fronturi, ca în primul război mondial. Pactul 
Ribbentrop-Molotov, încheiat pe 23 august 193911, care a mai fost considerat și cea mai 
sinistră alianță diplomatică a secolului al XX-lea12, conținea și clauze secrete13, referitoare la 
împărțirea sferelor de influență în Europa centrală și estică între aceste două state, de la Marea 
Baltică până la Marea Neagră. Articolul 3 al protocolului prevedea:,, În privința sud-estului 
Europei, din partea sovietică este subliniat interesul pentru Basarabia. Partea germană declară 
totalul dezinteres politic pentru aceste regiuni”14. Acest articol, fiind formulat neclar, va 
constitui un motiv atât pentru URSS în ceea ce privește cererea adresată României pentru 
restituirea nu numai a Basarabiei, ci în numele poporului ucrainean și a Bucovinei, cât și 
pentru Germania care a considerat, mai târziu că dezinteresul pentru aceste zone era unul 
politic, nu și economic. Pactul a provocat consternare la Paris și Londra, însă cu atât mai mult, 
a șocat la București, așa cum reiese și din jurnalul regelui Carol al II-lea. Prevederile secrete 
au fost intuite de diplomații și oamenii politici români, cunoscându-se îndârjirea cu care 
URSS-ul considera că Basarabia era pământ rusesc și că pe nedrept a revenit României în 
1918. 

Declanșarea celui de al II-lea război mondial la 1 septembrie 1939 a picat ca o lovitură 
de trăsnet peste statele mici și mijlocii din sud-estul Europei, deci și pentru România și e clar 
că semnarea pactului a avut rolul determinant în începerea operațiunilor germane pe 1 
septembrie. Deși am promovat o politică externă activă în perioada interbelică și am căutat să 
obținem confirmarea și din partea URSS-ului în ceea ce privește unirea Basarabiei cu 
România15, acest lucru nu a fost acceptat de sovietici, oricât de mult a dorit partea română și 
mai ales Nicolae Titulescu16. 
                                                 
6 Jean Carpentier, Francois Lebrun, Istoria Europei, Humanitas, București, 1997, p. 404. 
7. Ibidem, p. 404. 
8 A. J. P. Taylor, op. cit., p. 203. 
9 În traducere, din latină înseamnă caz de alianță; Marea Britanie și Franța având tratat de alianță cu Polonia, 
erau obligate să intre în război în sprijinul acesteia. 
10 Jacques de Launay, Mari decizii ale celui de al doilea război mondial, vol. I, Editura Științifică și 
Enciclopedică, București, 1988, p. 31. 
11 Gheorghe Buzatu, România cu și fără Antonescu, Editura TipoMoldova, Iași, 2010, p.22. 
12 Gheorghe Buzatu, România și războiul mondial din 1939-1945, Editura TipoMoldova, Iași, p.4. 
13 Acestea au devenit publice abia în 1948, conf. Gh. Buzatu, România și marile puteri, Editura TipoMoldova, 
Iași, 2010, p. 51. 
14 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic, București, 1999, p. 
340. 
15 Ștefan Ciobanu, Basarabia. Populația, istoria, cultura, Editura Clio, București, 1992, p. 125. 
16 Gheorghe Buzatu, România și marile puteri, Editura TipoMoldova, Iași, 2010, pp. 17-18. 
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România nu avea la 1 septembrie 1939 altă opțiune decât să își declare neutralitatea, în 
condițiile în care Convenția militară din 1922, reînnoită în 1926, cu Polonia nu era una erga 
omnes17 ci era funcțională doar în cazul unui atac din partea URSS-ului. Dar , cu vecini ostili, 
URSS-ul, Ungaria și Bulgaria18, sau nesiguri, cazul Iugoslaviei, România deși nu a intrat în 
război de partea Poloniei, după ce aceasta a fost atacată și de URSS, pe 17 septembrie 1939, a 
sprijinit cât a putut acest stat greu încercat, încălcând astfel de multe ori condițiile 
neutralității19. Se considera că, orice acțiune întreprinsă în absența conducerii efective a 
Franței n-ar face altceva decât să pericliteze integritatea teritorială a propriei țări20. La această 
concluzie ajunseseră și oamenii politici polonezi, care au înțeles situația dificilă în care era 
pusă România, acordarea asistenței militare implicând și un conflict cu Germania. Astfel, J. 
Beck, ministrul de externe al Poloniei nu a cerut îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Tratatul 
de alianță, convins de inutilitatea împingerii României în război. Cu toate acestea, regele 
Carol al II-lea, considera în jurnalul său că ,,este o fericire că s-a întâmplat așa, căci această 
dizolvare a statului polon ne scapă de argumente oareșicum trase de păr, reacțiunea noastră și 
neintervenția față de URSS. Este o lașitate practic”21.  

Războiul a evoluat foarte bine pentru Germania și destul de bine pentru URSS, cei doi 
coloși totalitari, deși condamnați la Societatea Națiunilor pentru agresiunea împotriva Poloniei 
și asupra Finlandei, unde armatele sovietice au avut reale probleme, și-au văzut nestingheriți 
de planurile de război, care până la un punct au mers în deplină alianță. Succesul Blitzkrieg-
ului nazist a zbrobit rezistența anglo-franceză și a schimbat radical raportul de forțe pe 
continentul european. Din păcate situația în care se va găsi România nu va fi deloc una de 
invidiat, dimpotrivă! Prăbușirea vechii ordini europene ce avea la bază supremația 
democrațiilor occidentale, prin capitularea Franței în 22 iunie 194022 și situația dificilă în care 
se găsea Marea Britanie23, mobilizarea pentru un timp a trupelor germane în Apus, au produs 
practic un dezechilibru strategic în sud-estul Europei, zonă care a rămas la discreția lui 
Stalin24. Binențeles că acesta va profita din plin de noua situație creată de aliatul său. Însă în 
cazul României, Stalin nu va mai prelungi inevitabilul prin negocieri, încheierea unor tratate 
de asistență mutuală, și abia apoi alipirea, ca în cazul țărilor baltice, ci va trece direct la 
trimiterea unui ultimatum. Motivul a fost că războiul din Vest s-a încheiat mult prea repede și 
dictatorul sovietic se temea că Hitler putea să își schimbe părerea în ceea ce privește România 
și să nu mai considere util Pactul Ribbentrop-Molotov, cunoscând importanța economică a 
țării noastre pentru Germania.  

Ca o curiozitate este faptul că sistemul de alianțe al României în perioada interbelică, 
cu statele occidentale Franța și Marea Britanie nu era susținut și de tratate economice pe 
măsură, în schimb economiile Germaniei și României erau complementare25. Inclusiv 
Serviciul de Informații al Statului Major General a elaborat un studiu referitor la expansiunea 
                                                 
17 Erga omnes, în traducere din limba latină înseamnă față de toți. Polonezii au încercat în primăvara anului 1939 
să modifice prevederea în erga omnes însă discuțiile dintre G. Gafencu și ministrul de externe polonez Beck nu 
se vor finaliza; vezi în acest sens articolul lui Marian Popescu Anul 1939- Anul verificării alianței politico-
militare româno-polone, în op. cit., pp. 60-61. 
18 Marian Popescu, Anul 1939- Anul verificării alianței politico-militare româno-polone, în Gheorghe Buzatu, 
Valeriu Florin Dobrinescu, Horia Dumitrescu, coordonatori, România și al doilea război mondial, Editura 
TipoMoldova, Iași, 2010, p. 69, 
19 Florin Constantiniu, op. cit, p. 342. 
20 Keith Hitchins, România. 1866-1947, Editura Humanitas, București, 1999, p. 232. 
21 Florin Constantiniu, op. cit., p. 343. 
22 Ibidem, p. 345. 
23 Practic garanțiile anglo-franceze pe care România le obținuse în urma cazului Tilea din 1939, erau nule. Mai 
multe despre cazul V. Tilea vezi în A. J. P. Taylor, op.cit., pp. 196-220. 
24 Mihai-Aurelian Căruntu, 28 iunie 1940. Între mit și realitate. Considerații asupra unui moment tragic din 
istoria Bucovinei, în Gheorghe Buzatu, Valeriu F. Dobrinescu, op. cit., Editura TipoMOldova, Iași, 2010, p. 105. 
25 Marian Popescu, op. cit., p. 54. 
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Germaniei în estul și sud-estul Europei și concluzia era că ,,Cea mai probabilă intenție a 
Germaniei în acest an-1939, este să realizeze etapa cea mai ușoară și sigură, adică penetrația 
spre sud-est prin România pentru a stăpâni gurile Dunării”26. Însă planurile Germaniei veneau 
în contradicție cu cele ale URSS-ului, și de aici și graba cu care încep negocierile germano-
sovietice cu privire la cedarea Basarabiei și a Bucovinei, după capitularea Franței.  

URSS-ul era conștient de faptul că statul român era pe moment lipsit de sprijin, spera 
ca Germania să respecte prevederile secrete cuprinse în Pactul sovieto-german și alipirea 
Basarabiei, măcar, la statul sovietic să nu întâmpine nici o dificultate. Diplomația românească 
lucra la foc continuu și cu o zi înainte de capitularea Franței, la 21 iunie 1940, ministrul 
german Fabricius primea din partea guvernului Tătărescu o nouă conformare a dorinței 
Bucureștiului de colaborare cât mai strânsă cu Berlinul, datorită condițiilor geopolitice ale 
României27. Practic neutralitatea pe care România a declarat-o pe 1 septembrie 1939, era 
acum abandonată, și totul din rațiuni strategice, în speranța păstrării granițelor României Mari. 
Din păcate această denunțare unilaterală a neutralității nu va salva nici România Mare și nici 
regimul autoritar al regelui Carol al II-lea28.  

Renunțarea la neutralitate a fost numai aparent un act benevol și unilateral. În realitate, 
asupra României se puneau foarte mari presiuni, atât din partea Germaniei, cât și a URSS-ului 
și totul pornea de la factorul petrol29, vital pentru mașina de război germană. Pentru 
orientarea României spre Germania se consideră că regele a avut un rol important, toate 
schimbările politice produse în țară după capitularea Franței vizând atragerea simpatiei celui 
de al treilea Reich. Evident că situația fiind deosebit de prielnică pentru Germania, România 
nu va mai beneficia de susținere în ceea ce privește diferendele teritoriale cu vecinii săi, așa 
cum se știa în primăvara anului 1939, că ,,… Dl Hitler nu se gândește să sprijine 
revendicările teritoriale ale Ungariei față de Iugoslavia și față de România”30. Prin urmare 
pentru România au urmat cele mai negre zile din istoria sa contemporană31.  

Începutul a fost făcut, cum era de așteptat, de URSS. Pe data de 23 iunie 194032, V. 
Molotov, ministrul de externe sovietic, îl informa pe reprezentantul Germaniei la Moscova, 
contele Friedrich von der Schulenburg că guvernul sovietic a decis să ceară României cedarea 
Basarabiei și a Bucovinei și că se dispunea inclusiv folosirea forței în cazul în care România 
nu ar fi acceptat aceste cereri. Bineînțeles că rușii dădeau asigurări că interesele economice 
ale Germaniei în România nu aveau să fie afectate ci dimpotrivă, protejate33. Germania a 
transmis că în legătură cu Basarabia nu aveau nici o obiecție, dar că Bucovina, constituie o 
noutate față de prevederile pactului Ribbentrop-Molotov, mai mult Hitler considera această 
provincie mult mai legată de Austria34, decât de URSS. Dacă pentru Molotov Bucovina era 
ucraineană, pentru cercurile germane, ea constituia ,, o provincie a coroanei austriece,(…) 
dens populată de germani”. De la iritarea produsă la Berlin, în legătură cu creșterea 
pretențiilor lui Stalin și încolțirea ideii de a organiza o expediție contra URSS-ului, nu a fost 
cale lungă.  

Până la urmă, după negocieri germano-sovietice, cererile sovieticilor se vor restrânge 
la Basarabia și nordul Bucovinei. Cert este că intervenția Germaniei a reușit să limiteze, pe 
moment, pretențiile Uniunii Sovietice la jumătatea de nord a Bucovinei, altfel, acum toată 
Bucovina s-ar afla în Ucraina! 
                                                 
26 Livia Dandara, România în vâltoarea anului 1939, Editura Militară, București, 1985, p. 120. 
27 Gheorghe Buzatu, România și marile puteri, Editura TipoMoldova, Iași, 2010, p. 82. 
28 Carol al II-lea, Însemnări zilnice, vol. II, Editura Scripta, București, 2003, p. 177. 
29 Gheorghe Buzatu, op. cit., p. 82. 
30 Marian Popescu, op. cit., p. 59. 
31 Grigore Gafencu, Jurnal, București, Editura Pro Historia, 2006, p. 7. 
32 Florin Constantiniu, op.cit., p. 346. 
33 Valeriu F. Dobrinescu, Bătălia pentru Basarabia, Editura Junimea, Iași, 1991, p. 57. 
34 Mihai Aurelian Căruntu, op. cit., p.105. 
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Dacă analizăm atent notele ultimative transmise României de guvernul sovietic pe 26 
și 28 iunie 1940, și acceptate de România pe 28 iunie 1940, sesizăm că precizările erau astfel 
formulate încât Ucraina să fie atrasă de partea Moscovei, în condițiile în care guvernul 
sovietic se transforma în purtător de cuvânt a acestei republici sovietice, în numele căreia erau 
revendicate cele două provincii35. Kremlinul încerca astfel, să atragă de partea sa această 
republică slavă, într-un parteneriat, cunoscută fiind atitudinea secesionistă a acesteia. De 
asemenea notele ultimative erau centrate pe problema naționalităților, adică a ucrainenilor din 
aceste regiuni, tocmai pentru ca la Conferința de pace viitoare și în fața istoriei să constituie 
un argument în plus față de raptul teritorial comis asupra României. 

Analizând peste ani această situație, sesizăm cât de complexă și practic cam fără 
soluții este situația actuală din Ucraina, în condițiile în care, multe din teritoriile răpite de 
sovietici de la Cehoslovacia, Polonia și România36 au fost alipite mai apoi, acestui stat. 

Față de situația dată, a reacționat nu doar presa din România ci și cea din Marea 
Britanie sau S.U.A., în unele editoriale ocuparea acestor teritorii și mai ales a Bucovinei fiind 
considerată ,,fără o scuză plauzibilă”37. În țară zilele de după 25 iunie 1940 au fost de coșmar 
pentru regele Carol al II-lea și guvernul acestuia. S-au emis ipoteze, s-au căutat soluții, fie ele 
și de compromis în Consiliile de Coroană care au avut loc, încercând salvarea acestor teritorii. 
Au avut loc consultări și cu aliații din Înțelegerea Balcanică- fără însă a primi sprijinul dorit 
și românii și-au pus ultimele speranțe în Germania. Răspunsul de la aceasta a venit deosebit 
de rapid, în sprijinul cedării de teritorii URSS-ului, ceea ce demonstra, dacă mai era necesar, 
că între cele două puteri agresoare exista o înțelegere în acest sens. Până la urmă, pe 28 iunie 
guvernul român comunică lui V. Molotov că ,, pentru a evita gravele urmări ce le-ar avea 
recurgerea la forță și deschiderea ostilităților în această parte a Europei, se vede silit să 
primească condițiile de evacuare specificate în răspunsul sovietic”38.  

Formularea răspunsului a fost atent studiată, guvernul român specificând faptul că 
admite doar o evacuare a acestor teritorii, astfel încât să nu reiasă din text că România și-a dat 
acordul, că a fost o cedare de jure liber consimțită39. Ultimele cercetări arată că într-adevăr 
exista o disproporție de forțe între trupele române și cele sovietice, deși inițial se considera că 
sovieticii erau slab pregătiți și indisciplinați, iar ,,majoritatea dintre ocupanții tancurilor erau 
beți”40. Alte surse, din arhivele fostului imperiu sovietic, demonstrează că la acea dată ,, 
slăbiciunea militară a URSS-ului era de domeniul trecutului”41. Cert este că, dacă armata 
română aflată în retragere din aceste teritorii nu ar fi fost promtă cu trupele sovietice, cu 
siguranță ar fi fost ocupate și alte orașe importante ale Bucovinei și din nordul Moldovei, cum 
ar fi Siret, Dorohoi și Botoșani. Oricum nu a existat concordanță între pretențiile formulate 
textual și harta anexată notelor ultimative, ceea ce a dus la numeroase incidente în perioada 
evacuării și prin urmare la importante pierderi pentru armata română. Prin urmare URSS-ul va 
dobândi mai bine de jumătate din Bucovina dar și un colț din vechiul regat, este vorba despre 
Ținutul Herței42. În total Moscova a anexat cu forța de la statul român o suprafață de 50762 
km2 cu o populație de 3,9 milioane de locuitori.43 

Se cuvine să revenim un pic la soluția pe care regele și ultimul Consiliu de Coroană, 
au luat-o și anume acceptarea de a ceda presiunilor URSS-ului. Sigur că nu mai putem 
                                                 
35 Vlad Georgescu, Istoria românilor. De la origini până în zilele noastre, București, 1995, p. 211. 
36 De la România au fost alipite la Ucraina nordul și sudul Basarabiei și nordul Bucovinei. 
37 Mihai Aurelian Căruntu, op. cit., p. 106. 
38 Florin Constantiniu, op. cit., p. 349. 
39 Mihai Aurelian Căruntu, op. cit., p. 109. 
40 Alexandru Duțu, C. Botoran, Al doilea război mondial. Situația evreilor din România. 1939-1941, vol. I, 
partea I, Cluj-Napoca, 1994, p. 93. 
41 Gheorghe Buzatu, România cu și fără Antonescu, p. 80. 
42 Vladimir Trebici, Bucovina. Populația și procesele demografice (1775-1993), Cluj-Napoca, 1994, pp. 28-29. 
43 Florin Constantiniu, op. cit., p. 350. 
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schimba ceea ce s-a petrecut dar, este deosebit de important să învățăm din greșelile 
trecutului. Unii istorici consideră că o parte a oamenilor politici români, unii generali, au 
acționat, la primirea notelor ultimative, din start, ca niște învinși. Tabloul prezentat de unii, 
era cu adevărat sumbru, și se părea că nu se putea face nimic. Regele Carol al II-lea aruncă 
întreaga responsabilitate pe umerii celor care participaseră la Consiliul de Coroană. Acesta 
nota în Jurnalul său: ,,Am ieșit din el (Consiliul de Coroană) amărât și dezgustat: toți cei care 
făceau pe eroii la prânz s-au dezumflat. Numai 6 voturi44 din cei 26 prezenți au fost pentru 
rezistență. Numele lor merită să fie înscrise cu litere de aur în cartea demnității 
românești…”45. Trebuie amintit că premierul Gh. Tătărăscu a votat pentru cedare, astfel încât 
sovieticii vor aprecia acest lucru în anii 1945-1947, cooptându-l în guvernul dr. Petru Groza. 

Nici opinia publică, factorii politici și militari din România nu au fost de acord în 
totalitate cu admiterea pretențiilor sovietice ca fiind singura soluție. Un protest energic a fost 
realizat de Ștefan Ciobanu, în calitate de ministru al Cultelor și Artelor, dar mai ales ca 
senator din partea circumscripțiilor electorale basarabene46, pe 2 iulie 1940 în ședința comună 
a comisiilor de politică externă ale Camerei și Senatului47. Tot acum s-a prezentat și un 
memoriu subscris de Iuliu Maniu, Nicolae Iorga, C. I. C. Brătianu, Virgil Madgearu, C. 
Angelescu, etc.  

Academia Română, forul suprem de cultură românesc, a protestat împotriva anexării 
teritoriilor românești de către sovietici, pe 12 iulie 1940, adresând un memoriu intitulat: 
,,Memoriul adresat de Academia Română lumii civilizate, opiniei publice, academiilor și 
cărturarilor din întreaga lume, în problema Basarabiei și a părții din Bucovina recent rupte 
din trupul României de Uniunea Sovietelor rusești”48. De asemenea și generalul Ion 
Antonescu, a fost primit în audiență la rege pe 1 iulie 1940 și acesta i-a înmânat o scrisoare de 
protest față de cedarea teritoriilor românești: ,,Poporul și armata au fost dezarmați fără luptă. 
Demoralizarea lor este fără limită. Lipsa lor de încredere în conducător este totală”49.  

Era posibilă o rezistență militară? Nu se știe, dar toți mai mulți analiști înclină să 
creadă că românii nu și-au jucat toate cărțile atunci. E drept că URSS-ul a mizat pe un impact 
major la București și pe acel blocaj care s-a creat în diplomație, mai ales că nu s-au acceptat 
negocieri, sovieticii fiind convinși că tergiversarea rezolvării problemei putea să aibă un alt 
final.  

Românii, având la acea dată un număr 40 de divizii, din care doar 20 ar fi putut fi 
masate pentru apărarea granițelor nord-estice, în condițiile în care inamicii - și aici au fost 
încadrați atât sovieticii cât și maghiarii și bulgarii care abia așteptau o situație de criză la 
granițele României, dispuneau de 141 de divizii, din care peste 100 erau sovietice50, ar fi 
putut rezista cel mult pe linia Prutului. Cert este că nici URSS-ul nu putea înainta mai mult de 
această linie în România, în condițiile în care se știa că Hitler avea interese majore în 
România și că acesta oricum nu ar fi permis o apropiere a sovieticilor de regiunea Ploiești. 
Germania transmisese URSS-ului pe 27 iulie 1949 că speră ca diferendele cu România să se 
soluționeze pe cale pașnică, deoarece nu își doreau ca aceste regiuni să se transforme în teatru 
de război”51. Era de fapt un avertisment pe care Moscova nu ar fi îndrăznit să îl ignore. Din 
păcate acest document nu a fost cunoscut la București pentru că altfel, cedarea nu ar mai fi 
fost considerată singura soluție viabilă. 
                                                 
44 Cei care au votat pentru rezistență au fost: Victor Iamandi, Nicolae Iorga, Ștefan Ciobanu, Silviu Dragomir, 
Traian Pop și Ernest Urdăreanu. 
45 Gheorghe Buzatu, România și marile puteri, p. 91. 
46 Ștefan Ciobanu, op. cit., p. 11. 
47 Ibidem, p. 132. 
48 Ion Agrigoroaiei, Basarabia în acte diplomatice, 1711-1947, Casa Edit. Demiurg, Iași, 2012, pp. 195-197. 
49 Ioan Scurtu, Pe marginea prăpastiei. 21-23 ianuarie 1941, vol. I, București, 1992, pp. 51-56. 
50 Petre Andrei, Jurnal. Memorialistică.Corespondență, ediție V.F. Dobrinescu și colab., Iași , 1993, p. 92. 
51 Gheorghe Buzatu, O istorie a petrolului românesc, București, Editura Enciclopedică, 1998, p. 322. 
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Între două state expansioniste și care nu aveau nici un respect pentru normele de drept 
internațional cum și cu ce ar fi putut negocia România? Binențeles că factorul petrol ar fi 
trebuit să conteze ca opțiune la oamenii politici români, care știind că petrolul și grânele 
României erau de o importanță vitală pentru Axă52, ar fi trebuit să intuiască locul și rolul 
României în proiectele germane și să ceară protecție față de agresiunea sovietică. Germania 
conta pe petrolul românesc în proporție de 30%, ceea ce era deosebit de important pentru un 
stat care dorea angajarea într-un nou conflict în Europa, de data aceasta împotriva URSS-
ului53. Guvernul român ar fi trebuit să mizeze pe rolul strategic al României în planurile 
Germaniei și să profite de rivalitățile sovieto-germane. Din păcate s-a ales varianta cedării54.  

Dar pentru a rezista, un stat trebuie să fie puternic și din păcate aici România avea 
mari probleme, datorate ambițiilor regelui Carol al II-lea de a conduce țara în mod autoritar. 
Rezultatul acestei domnii autoritare nu a fost unul pozitiv – decât poate economic, în realitate 
statul român nu era trainic, nici sub raport militar, nici al solidarității naționale, politice sau 
sociale. Nu putem să considerăm că doar factorul extern a fost decisiv, în condițiile în care 
regimul carlist își are partea sa de vină, dovadă că s-a și prăbușit în toamna anului 1940. De 
ce? Pentru că evacuarea fără luptă a Basarabiei, Nordului Bucovinei și Ținutului Herței a avut 
un efect catastrofal asupra României , declanșând procesul de dezintegrare teritorială a 
acesteia. Victor Iamandi, Iuliu Maniu, generalul I. Antonescu și mulți alții au criticat poziția 
adoptată de ultimul Consiliu de Coroană din 27 iunie 1940. De exemplu Iuliu Maniu, cu 
prilejul luării în dezbatere a arbitrajului impus României la Viena s-a referit la greșeala făcută 
în iunie și anume: ,,Cred că cedarea Basarabiei fără nici un fel de rezistență, a fost o 
profundă greșeală a cărei urmări la suferim astăzi. Trebuia, cu orice preț și cu orice 
sacrificiu, chiar cu sacrificiul de a suferi o înfrângere, să rezistăm. Națiunile suferă 
înfrângeri pe câmpul de luptă, războiul are șansele sale, bune sau rele, mari și puternice 
națiuni au fost înfrânte, poporul românesc a pierdut și el războaie, dar prin vitejia soldaților 
săi și prin puternica conștiință națională, a prins puteri de viitor, pentru înălțarea țării în 
viitor. Așa, am pierdut în Basarabia peste 2 milioane de români, fără nici cea mai mică 
rezistență. De aici, vă puteți Dv. închipui descurajarea care a cuprins toate provinciile, pe 
toți românii, și umilirea care a cuprins armata română, care ar fi voit să aibă ocazia să arate 
că, dacă diplomația românească n-a știut a lucra, ea știe să sângereze pe câmpul de luptă 
pentru salvarea onoarei naționale”. Cu același prilej și Gh. Brătianu a criticat soluția adoptată 
la cererile sovietice55. 

În ceea ce privește regretul de a nu fi respins ultimaturile sovietice, se manifestă în 
memoriile sale și regele Carol al II-lea la împlinirea vârstei de 50 de ani: ,, …Nu zic că nu am 
făcut greșeli, chiar unele mari. Azi mi se pare că cea mai mare a fost de a nu m-așeza , cum o 
doream împreună cu Călinescu, hotărât și de la început, înfruntând toate riscurile trecătoare, 
de partea Aliaților. Am făcut greșeala de a-mi apleca urechea celor fricoși, și îndeosebi lui 
Urdăreanu, care în acel moment se făcuseră campionii închinării, de frică, în fața aroganței 
germane. E adevărat că România ar fi suferit, dar nu mai mult decât acum, dar cel puțin nu 
ar fi fost umilită”56. 

În concluzie, cert este că da, România în vara anului 1940 a rămas izolată pe plan 
internațional, fără aliați, fie ei mai vechi sau mai noi, dar nici atitudinea adoptată de o parte 
importantă a clasei politice românești nu a fost corectă. Nu puteam pretinde nimănui, atunci în 

                                                 
52 Idem, România și marile puteri, p. 99. 
53 Gheorghe Buzatu, O istorie a petrolului românesc, pp. 328-330. 
54 Față de finlandezii care au știut să reziste armatelor sovietice. 
55 Mircea Mușat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 
1986-1988, vol. II, pp. 1280-1283. 
56 Regele Carol al II-lea al României, Însemnări zilnice, Editura Scripta, București, 1998, vol. V, p. 245. 
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conjunctura deosebit de critică în care ne găseam, să fie mai români decât ar fi trebuit să fim 
noi.  

 
 
 
 

Summary 
 
 
 
Romania after World War became an important balancing factor in Southeastern 

Europe, the interest of keeping borders the Paris-Versailles. Unfortunately, the summer of 
1940 remained internationally isolated, without allies, be they old or new, nor the attitude 
adopted by a large part of the Romanian political class was not correct. I could claim anyone, 
when particularly critical juncture where we were, to be more Romanian than it ought to be 
us. Therefore the notes sent by the USSR ultimatum Romania's political class has since 
decided to give up without a fight, hoping for a rescue of the moment. Neither economic and 
political concessions made by Germany could not stop other territorial losses. Therefore, in 
the summer of 1940, Romania Mare disappear. 
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LOCUL ŞI ROLUL CONGRESULUI DE PACE DE LA PARIS (1856) ÎN 
UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE (1859) 

STUDIU INTRODUCTIV 
 

MOTTO: 
„Cuvântul UNIRE este unul din cele dintâi, care 

au răsunat în urechile mele; tata, mama, bunica, moşii, 
mătuşile, rudele, prietenii, chiar cele mai multe din 
slugile casei erau trup şi suflet pentru Unire”1 

(Radu Rosetti) 
Epoca modernă a istoriei noastre naţionale reprezintă una dintre perioadele cele mai 

interesante şi, în acelaşi timp, prolifice din punct de vedere al evoluţiei şi dezvoltării societăţii 
româneşti, în ansamblu. 

Este perioada în care paginile istoriei relevă progrese radicale în toate domeniile 
(social, politic, economic, cultural etc.), perioada când pentru români legile evoluţiei istorice 
au fost înlocuite de o continuă revoluţie timp de aproximativ un secol. Aproape tot secolul al 
XIX-lea şi primele două decenii ale secolului al XX-lea au pus bazele unei Românii 
interbelice de anvergură europeană. Întregul proces al dezvoltării ce a avut loc în epoca 
modernă a transformat societatea românească dintr-una feudală, slab dezvoltată, fără un stat 
independent, capabil să asigure progresul, într-o societate mai apropiată de standardele 
europene occidentale, având la bază un stat în graniţele sale etnice ce reprezintă un suport 
solid în procesul de modernizare. 

Marile evenimente ale secolului al XIX-lea, începând cu mişcarea revoluţionară a lui 
Tudor Vladimirescu, care a avut ca principal efect instaurarea domniilor pământene, 
continuând cu revoluţia paşoptistă, integrată valului revoluţionar european, susţinător al 
libertăţii şi egalităţii, deziderate preluate încă de la marea revoluţie franceză, apoi actul Unirii 
Principatelor, care punea bazele unui embrion statal polarizator pentru toţi românii, opera 
reformatoare condusă de tandemul Al. I. Cuza - M. Kogălniceanu, ce a contribuit la 
schimbarea vechilor racile ale societăţii şi la modernizarea acesteia, instaurarea monarhiei 
străine, ce asigura stabilitate internă şi prestigiu extern, proclamarea şi obţinerea 
independenţei de stat, care făcea din România factor politic activ nu numai în zona sud-est 
europeană, ci chiar pe eşichierul politicii continentale, devenind pion de bază al alianţelor 
politico-militare de anvergură europeană şi, în acelaşi timp, susţinător al statu-quo-ului 
regional, proclamarea regatului, ce creştea prestigiul extern al ţării, victoria în al doilea război 
balcanic şi organizarea păcii la Bucureşti, ca o recunoaştere a rolului României în politica 
europeană, şi încheind cu Marea Unire a tuturor românilor, ce a reprezentat corolarul suprem 
al perioadei, „cheia de boltă” pentru care au luptat de secole toţi românii şi efemer realizată 
cândva de cel ce a devenit simbol al luptei pentru unitate, Mihai Viteazul, toate acestea au fost 
momente logice şi legice ale istoriei noastre naţionale, momente care trebuie scrise cu 
majuscule, cu aur în cartea de căpătâi a poporului nostru, Istoria Românilor.  

Sunt cele mai frumoase realizări ale strămoşilor noştri şi ele nu trebuie lăsate scrise în 
nişte cărţi prăfuite în sertarele ignoranţei şi uitării, ci popularizate pentru ca fiecare român ce 
are conştiinţa naţională să ştie cine i-au fost înaintaşii, ce fapte au realizat aceştia şi că noi, 
astăzi, avem obligaţia morală în faţa sacrificiilor demnilor noştri străbuni să continuăm opera 
începută de aceştia. 

Toată această perioadă este extrem de vastă şi fiecare din evenimentele înlănţuite mai 
sus îşi are rolul său bine definit în evoluţia procesului istoric, fiecare reprezentând o cărămidă 

                                                 
1 Radu Rosetti, Amintiri din copilărie, f.e., Bucureşti, 1925, p. 61; 
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fără de care realizarea edificiului naţional probabil că nu ar fi fost posibilă. În studiul de faţă 
m-am oprit la a cerceta, pe scurt, o etapă din ceea ce s-a numit „Unirea Principatelor”. 

Act complex, vis secular al tuturor românilor, Unirea Principatelor Moldovei şi 
Valahiei, cunoscută şi ca „Unirea cea Mică”, a fost opera dorinţei unui întreg popor de a locui 
în graniţele aceleiaşi entităţi statale, după secole de despărţire datorată unei conjuncturi 
istorice nefavorabile. Iar încercarea lui Mihai Viteazul, indiferent de la ce premise a pornit în 
contextul politic al timpului respectiv, a rămas simbolul suprem al luptei pentru unitate a 
tuturor celor ce „de la Râm se trag” în răsăritul Europei, al reprezentanţilor acestei „insule de 
latinitate” într-un ocean slav. 

Deşi despărţiţi politic, aflaţi sub diferite stăpâniri (otomană, maghiară, austriacă, rusă), 
sufletul şi conştiinţa tuturor românilor au rămas mereu în aceeaşi comuniune spirituală. Iar 
dorinţa supremă de a fi împreună, stăruinţa cu care s-a dorit acest fapt, s-au arătat a fi, la un 
moment dat, un val capabil să dărâme zidul tuturor conjuncturilor defavorabile, zid care nu a 
fost nici scund, nici subţire, nici de lut. Dar valul acesta de dragoste a românilor din toate 
provinciile a concentrat în el atâta forţă şi voinţă încât, cândva, trebuia să spargă acel zid 
nefavorabil, indiferent de dimensiunile lui. 

Unirea Moldovei şi Ţării Româneşti, realizată la 1859, a reprezentat piatra de temelie 
a obţinerii independenţei noului stat şi a realizării României Mari. Cercetarea acestui act şi-a 
găsit o vastă şi variată expresie în literatura de specialitate. Complexitatea evenimentelor şi 
fenomenelor, varietatea şi pluralitatea interdependenţelor, balanţa dintre factorul intern şi cel 
extern, precum şi importanţa acestui act în istoria noastră naţională a generat un interes 
deosebit în rândul istoricilor. Deşi volumul a ceea ce s-a scris este foarte mare, totuşi 
cercetările lărgesc mereu orizontul şi completează sau modifică viziunea, demonstrând 
caracterul relativ al cunoaşterii. Între cei care s-au remarcat în cercetarea evenimentelor 
deceniului şase al secolului al XIX-lea s-au aflat Dan Berindei2, D. A. Sturdza3, Ion Lupaş4, 
Stelian Neagoe5, C. C. Giurescu6, Andrei Oţetea7, Leonid Boicu8, T. W. Riker9. 

Perioada anilor realizării unirii este încă una plină de evoluţii complexe, pornind de la 
Războiul Crimeei, evenimentul extern a cărui finalizare, Congresul de Pace de la Paris a adus 
pe masa diplomaţiei europene „chestiunea românească”. Rezolvarea problemei nu s-a realizat 
încă în 1856, până la finalitatea ei parcurgându-se alte etape la fel de importante, precum 
Rezoluţiile Adunărilor ad-hoc, menite să aducă la cunoştinţa Europei dorinţele românilor, 
Convenţia de la Paris, care, teoretic, pe baza rezoluţiilor, a hotărât noua organizare a 
Principatelor, alegerea de către Adunările elective a domnitorului în cele două ţări şi în cele 
din urmă, realizarea „unirii depline” prin acţiunile energice coordonate de Al. I. Cuza. Aşadar, 
drumul parcurs a fost pe cât de lung, pe atât de sinuos şi meandrat, plin de manevre 
diplomatice, dar finalizat, în cele din urmă, aşa cum şi-au dorit românii. 

Din toţi aceşti importanţi paşi ai drumului spre Unire, în lucrarea de faţă ne-am 
concentrat atenţia asupra fazei iniţiale a „epocii unirii”, adică rolul Congresului de Pace de la 
Paris în rezolvarea „chestiunii româneşti”. Congresul de la Paris din februarie-martie 1856 s-a 
desfăşurat, însă, în urma Războiului Crimeei (1853-1856), astfel încât am încercat realizarea 
unei scurte prezentări a cauzelor şi desfăşurării războiului și mai apoi a Congresului de la 
                                                 
2 Dan Berindei, Epoca Unirii, Editura Academiei, Bucureşti, 1979; 
3 Dimitrie A. Sturdza, Acte şi documente relative la istoria renaşterii României, vol.II, Tipografia Carol Göbl, 
Bucureşti, 1889; 
4 Ion Lupaş, Istoria Unirii, Editura Scripta, Bucureşti, 1993; 
5 Stelian Neagoe, Istoria unirii românilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986; 
6 Constantin C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza Vodă, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966; 
7 Andrei Oţetea, Marile Puteri şi Unirea Principatelor Române, în vol. „Omagiu lui Ion Lupaş”, Bucureşti, 
1943; 
8 Leonid Boicu, Diplomaţia europeană şi triumful cauzei române, Editura Junimea, Iaşi, 1978; 
9 T. W. Riker, Cum s-a înfăptuit România. Studiul unei probleme internaţionale (1856-1859), Bucureşti, 1940; 
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Paris, mai precis a rezoluţiilor acestuia, referitoare la Principate, o analizare a hotărârilor prin 
prisma factorilor ce le-au determinat, dar şi a consecinţelor acestor rezoluţii. Studiul se 
încheie cu o serie de concluzii, rezultate în urma analizării hotărârilor Congresului. 

Unirea Principatelor a însemnat o cotitură radicală în istoria poporului român. Prin 
unirea Moldovei şi a Ţării Româneşti s-au pus bazele statului naţional, care la 1 decembrie 
1918 avea să-şi găsească desăvârşirea prin unirea cu Transilvania. 

Conştiinţa poporului român despre unitatea sa etnică e străveche. Cărturarii noştri, 
Grigore Ureche, Ion Neculce, Miron Costin, stăruiseră încă din secolul al XVII-lea asupra 
acestei unităţi, arătând că muntenii, moldovenii şi transilvănenii sunt acelaşi neam şi cu toţii 
„de la Râm ne tragem”, din nobila obârşie a Romei. Dar dacă există o conştiinţă populară 
asupra unităţii etnice româneşti, nu era, în schimb, şi o unitate politică, existând trei state 
româneşti. 

Mihai Viteazul a fost singurul domnitor român care a reuşit să unească sub stăpânirea 
sa, chiar dacă mai puţin de un an, toate cele trei ţări, iar fapta lui a rămas în amintirea 
urmaşilor. 

Din secolul al XIX-lea ideea unirii politice a românilor a devenit tot mai puternică şi s-
a impus ca o necesitate obiectivă. Astfel, Tudor Vladimirescu spunea despre munteni că 
„suntem de un neam cu moldovenii”, iar Regulamentele Organice, într-un articol, arătau că 
„începutul, religia, obiceiurile şi, ceea ce un fel limbă sălăşluitor într-aceste două prinţipaturi, 
precum şi cele deopotrivă trebuinţe sunt îndestule elementuri de o mai de aproape a lor unire 
care până acum s-au fost poprit şi s-au zăbovit numai după împrejurări întâmplătoare”10. 

Astfel, la izbucnirea revoluţiei de la 1848, ideea Unirii politice, mărginită din cauza 
conjuncturii internaţionale şi a raportului de forţe, numai în Ţara Românească şi în Moldova, 
a fost înscrisă între dezideratele principale ale revoluţiei. 

Mişcarea pentru progres, implicit pentru unire, din Principatele Române n-a putut fi 
stopată de înfrângerea revoluţiei de la 1848 şi prin stabilirea regimului contrarevoluţionar de 
la Balta Liman, lupta revoluţionară continuând, atât pe plan intern, cât şi în afara hotarelor, 
prin neobosita activitate a revoluţionarilor exilaţi, concentrându-se asupra ideii Unirii, care 
devenise una dominantă. 

În 1850, pe când se afla în exil, N. Bălcescu scria: „Unirea Moldovei cu Muntenia e un 
lucru câştigat pentru toată lumea… Deci România noastră va exista… Ţintirea noastră este de 
a întemeia regatul Daciei”11.  

În alt context, acelaşi revoluţionar mărturisea: „Revoluţia viitoare nu se mai poate 
mărgini ca românii să fie liberi, egali, proprietari de pământ şi de capital şi fraţi, asociaţi la 
fapta unui progres comun. Ea nu se va mărgini a cere libertatea din afară, libertatea de supt 
dominaţie străină, ci va cere unitatea şi libertatea naţională. Deviza ei va fi: Dreptate, frăţie, 
unitate. Ea va fi o revoluţie naţională”. 

Posteritatea a confirmat aprecierile entuziaste ale contemporanilor fiindcă, realizând 
unirea după cinci veacuri de dezbinare, poporul român a schimbat hotărât cursul istoriei sale 
şi fiindcă în Unirea din 1859 se cuprindeau virtual celelalte două mari acte ale veacului: 
împroprietărirea ţăranilor şi independenţa politică. 

Scopul cercetării este o analiză cât mai obiectivă, care să apropie cât mai mult de 
realitatea acelor vremuri şi care să dea cititorului o imagine asupra evenimentelor şi 
intereselor politice care au favorizat discutarea „chestiunii româneşti” şi acceptarea unor 
soluţii pentru rezolvarea acesteia în „areopagul păcii” de la Paris. 

 
 
 

                                                 
10 Emil Vîrtosu, Tudor Vladimirescu. Glose, fapte şi documente noi, Bucureşti, 1927, p. 103; 
11 Nicolae Bălcescu, Opere, IV, Corespondenţă, Ed. G. Zane, Bucureşti, 1962, p. 278; 



Locul şi rolul Congresului de pace de la Paris (1856) în unirea Principatelor Române (1859) 
 

62 
 

I. Războiul Crimeei (1853-1856): 
1. Raportul „Statutul Dunării - Războiul Crimeei - problema Unirii Principatelor 

Române” 
Evenimentul istoric internaţional, care a făcut din Unirea Principatelor o problemă 

europeană, ce a dominat activitatea diplomaţiei continentale de la 1854 până în 1859, a fost 
Războiul Crimeei. Întregul context politico-strategic şi prognoza geopolitică au fost profund 
modificate, într-o bună parte a continentului, de acest conflict, iar victoria coaliţiei franco-
anglo-turco-piemonteze a adus un nou raport de forţe în Europa, între altele, privând Rusia de 
mijloacele de intervenţie în Principatele dunărene, problemă care ne interesează în mod direct 
şi pe care o vom comenta în acest studiu. Astfel, prin conjugarea unui complex de factori, 
statutul internaţional al Moldovei şi Ţării Româneşti devenea o problemă a „echilibrului 
european”. 

Aşa cum întreaga istorie a românilor se leagă de Dunăre, acest colos ce traversează o 
mare parte a Europei, imprimând locurilor pe care le parcurge un specific deosebit, şi apariţia 
României moderne îşi extrage o parte a embrionului naşterii sale din importanţa marelui 
fluviu. Pentru că, aşa cum drumurile comerciale jucaseră, cu secole în urmă, un rol însemnat 
în apariţia statelor medievale româneşti, tot astfel şi libertatea de navigaţie pe bătrânul 
Danubius sau Istru, aşa cum îl numeau anticii, libertate pusă sub control internaţional, a 
îndeplinit o funcţie esenţială în crearea statului român modern. 

Fixând raporturile de determinare cauzală dintre Războiul Crimeei, statutul Dunării şi 
apariţia României, Grigore Gafencu spunea: „Războiul Crimeei avusese drept scop să 
stabilească în Răsărit o ordine şi o limită. Tratatul de la Paris a fixat această limită la Dunărea 
de Jos: Dunărea, fluviu european, trebuia să aparţină în întregime Europei; Basarabia, pământ 
moldovenesc, urma să revină statului care asigura libertatea Dunării; Principatele dunărene 
trebuiau să se bucure, la fel ca şi Dunărea, de garanţia Europei. Aceste condiţii justificau şi 
asigurau constituirea României, unită şi liberă”12. 

Aşadar, atunci când marile Puteri au decis implicarea în Războiul Crimeei, între 
problemele ce trebuiau rezolvate de către acesta se afla şi cea privind schimbarea statutului 
internaţional al Dunării, prin acordarea libertăţii navigaţiei şi comerţului pe fluviu. Dar 
schimbarea acestui statut implica şi noi aspecte pentru statutul Principatelor Române, 
cunoscute în epocă şi ca Principatele Dunărene. Or, se poate concluziona, din punct de vedere 
al studiului care ne interesează, că există o interdependenţă între problema statului Dunării, 
Războiul Crimeei (deşi acesta a avut şi numeroase alte determinări, fiind un conflict complex 
din punct de vedere cauzal, situaţie care nu face însă obiectul acestui studiu) şi acceptarea de 
către diplomaţia europeană de a discuta şi rezolva, într-un fel sau altul, lucru ce rămâne de 
văzut, problema românească. 

2. Evoluţia Războiului Crimeei (1853-1856): 
După înăbuşirea revoluţiei de la 1848, pe primul plan al politicii internaţionale a 

apărut din nou „Problema orientală”. 
Decăderea Imperiului Otoman şi poziţia radical opusă a Marii Britanii şi Rusiei în 

ceea ce privea viitorul teritoriilor otomane au declanşat, încă din secolul al XVIII-lea, ceea ce 
avea să se numească „Problema orientală”.  

Scopul ţarului era de a-şi asigura protectoratul asupra popoarelor slave şi ortodoxe din 
Balcani, putând astfel să domine cea mai mare parte a peninsulei, dar şi să ia în stăpânire 
strâmtorile, ceea ce i-ar fi permis să aibă ieşire la Mediterana, obiectiv urmărit încă din timpul 
lui Petru cel Mare. Aceasta venea, însă, în contradicţie cu obiectivul englezilor, care, în 

                                                 
12 apud Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1997, 
p. 230; 
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încercarea de a proteja drumul spre India, prin Orientul Apropiat, nu dorea ca Rusia să 
domine strâmtorile şi să pătrundă cu flota în Mediterana13. 

Rezultă, aşadar, că motivul real al izbucnirii Războiului Crimeei era dorinţa cercurilor 
ţariste de a ajunge la Constantinopol şi la strâmtori şi de a împărţi Imperiul Otoman. Dar cum 
aceasta ar fi însemnat o gravă atingere a „echilibrului european” şi o ameninţare directă a 
„drumului spre Indii”, deci a Imperiului colonial englez, s-a ajuns la generalizarea conflictului 
local ruso-turc şi transformarea acestuia într-unul de anvergură continentală prin implicarea 
marilor puteri europene, ce şi-ar fi putut vedea lezate o serie de interese atât în zonă, cât şi pe 
plan european, chiar mondial, în cazul Angliei. 

Pretextul izbucnirii războiului a fost însă o chestiune religioasă. Faptul că sultanul a 
ales călugări latini, sprijiniţi de Franţa, pentru a păzi „locurile sfinte”, în detrimentul unor 
călugări susţinuţi de ţar, i-a oferit acestuia prilejul de a-i adresa sultanului un ultimatum, în 
care îi solicita să accepte protectoratul rusesc. Refuzul otoman a reprezentat pretextul de care 
s-a folosit Rusia pentru a declanşa ostilităţile14. 

Astfel, în iunie 1853, ţarul Nicolae I, mizând pe o conjunctură diplomatică favorabilă, 
socotind că poate singur lichida Imperiul Otoman, l-a trimis pe generalului Gorceakov, care, 
cu o armată de 80.000 de oameni, a ocupat Principatele Române, fără să fi declarat război 
Porţii15. 

Ţarul, sigur pe recunoştinţa Austriei datorită sprijinului acordat la 1848 împotriva 
revoluţiei maghiare şi subestimând puterea militară a Franţei, lua în calculele sale doar o 
eventuală intervenţie a Angliei alături de Imperiul Otoman, negândindu-se la o posibilă 
intervenţie a Piemontului sau Prusiei, ocupate cu problemele unificării statale. Punctul 
nevralgic în această construcţie teoretică l-a constituit, însă, fidelitatea austriacă, care a atras 
de partea sa şi Prusia, iar Piemontul, nedorind să scape momentul, s-a asociat16. 

Simţindu-se sprijinit, Imperiul Otoman, pretextând invadarea Principatelor, a declarat 
război Rusiei în septembrie 1853, dar flota otomană a fost distrusă la Sinope, în noiembrie 
185317. 

După ce ruşii au distrus flota otomană, astfel încât soarta strâmtorilor şi problema 
controlului Mediteranei orientale urmau a se hotărî fără sultan, Anglia a hotărât intervenţia 
directă în sprijinul Turciei, atrăgând şi Franţa lui Napoleon al III-lea (aflat în căutarea unei 
glorii militare pentru a-şi consolida regimul)18. Anglia şi Franţa au încheiat, în martie 1854, 
un tratat militar cu Turcia, iar în aprilie 1854 au intrat în război împotriva Rusiei. 

Prinzând curaj, Imperiul Otoman a început să ridice pretenţii asupra Crimeei şi 
Transcaucaziei, iar Palmerstone a insistat şi sfătuit pe turci să debarce în Crimeea19. Pe lângă 
aspectul militar, foarte probabil, mutarea operaţiilor de luptă chiar pe teritoriul Rusiei, stat 
care avea pretenţii de a-şi extinde hegemonia asupra întregii Europe, avea şi o latură 
psihologică. 

Spre a evita operaţiunile militare pe trei fronturi, în Caucaz, în Crimeea şi pe Dunăre, 
comandantul rus a hotărât să-şi retragă trupele din Principate, operaţiune începută din 19 iulie 
185420. În urma acestei retrageri, deja, la 10 august 1854 trupele otomane se aflau în 
Bucureşti21. 
                                                 
13 Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol.III, Editura Institutului European, Iaşi, 1998, p. 131; 
14 Ibidem, p. 131; 
15 Nicolae Ciachir, Marile Puteri şi România (1856-1947), Editura Albatros, Bucureşti, 1996, p. 42;  
16 Ibidem, p. 43; 
17 Ibidem, p. 43;  
18 S. Berstein, P. Milza, op. cit., p. 131; 
19 Nicolae Ciachir, op. cit., p. 45; 
20 Dimitrie A. Sturdza, Acte şi documente din istoria renaşterii României, vol.II, Tipografia Carol Göbl, 
Bucureşti, 1889, pp. 479-480; 
21 Nicolae Ciachir, op. cit., p. 45; 
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Dar, pe baza Convenţiei de la Boiagi-Kioi din iunie 1854, turcii permiteau austriecilor 
să-şi aducă trupele pe teritoriul Principatelor, ei urmând să-şi utilizeze forţele militare pe 
câmpul de luptă. Profitând de această dublă retragere, rusă şi otomană, Austria îşi impunea 
astfel nestingherit autoritatea militară în Principate, ba chiar încearcă să le anexeze22. Astfel, 
în mai puţin de doi ani, teritoriul românesc a fost ocupat, dar şi devastat, de trupe ruseşti, 
otomane şi austriece, ocupaţie care numai consecinţe pozitive nu putea avea. 

După ce ruşii au părăsit Principatele Române, războiul s-a mutat în Crimeea, unde 
flota aliaţilor anglo-franco-otomani a debarcat în dimineaţa zilei de 2 septembrie 185423. În 
realitate, sprijinul anglo-francez pentru apărarea integrităţii Imperiului Otoman era o mască 
sub care englezii doreau să împiedice supremaţia Rusiei în Mediterana Orientală şi Asia Mică, 
supremaţie ce ar fi ameninţat drumul spre Indii şi o mască sub care Napoleon al III-lea 
urmărea să rupă coaliţia din 1814, să distrugă opera tratatelor de la Viena (1815), Rusia fiind 
un obstacol în calea acestui proiect24. 

Coaliţia antirusă şi-a valorificat superioritatea, în ciuda rezistenţei ruseşti, organizate 
de ofiţeri talentaţi (Nahimov, Kornilov, Todleben)25. Astfel, asedierea Sevastopolului, portul 
militar cel mai important al Rusiei la Marea Neagră, s-a încheiat cu ocuparea acestuia în 
septembrie 185526. 

Ocuparea Sevastopolului şi a altor puncte cheie din Crimeea, a determinat Rusia să 
cedeze şi să ceară pace27, noul ţar, Nicolae al II-lea acceptând tratativele28. 

3. „Credo diplomatic european” - preambul al Congresului de la Paris 
Ţările aliate împotriva Rusiei au purtat o serie de tratative încă din iunie 1854, acestea 

având ca obiectiv stabilirea condiţiilor ce urmau a fi impuse Petersburgului.  
În urma acestor contacte diplomatice, s-a adoptat, în august, de către Anglia, Franţa, 

Austria şi Turcia, un document în patru puncte, cunoscut sub denumirea de „Credo diplomatic 
european”. La unul dintre puncte se prevedea înlocuirea protectoratului ţarist cu garanţiile 
Marilor Puteri europene, idee ce avea să se impună, aducând astfel Principatele Române pe 
agenda permanentă a diplomaţiei europene. 

Prin acel „Credo diplomatic european”, formulat la Viena şi reluat în cadrul 
Conferinţei europene tot de la Viena din 1855, problema Principatelor a devenit una de interes 
general european. Celelalte trei puncte ale Memorandumului vizau libertatea navigaţiei pe 
Dunăre, revizuirea tratatului din 1841 în privinţa strâmtorilor şi neutralitatea Mării Negre şi 
renunţarea Rusiei la protectoratul creştinilor din Imperiul Otoman. Marile Puteri doreau 
soluţionarea „crizei orientale” şi adoptarea unor măsuri care să împiedice regenerarea ei. 

Dar, înlocuirea protectoratului rus însemna schimbarea statutului de organizare internă 
a Principatelor, astfel încât, s-a pus problema, pentru prima oară într-o conferinţă europeană, a 
unirii Moldovei şi Ţării Româneşti. Franţa, prin reprezentantul ei la Conferinţa de la Viena, 
Bourqueney, a avansat atunci această soluţie a creării unui stat român tampon sub garanţia 
Marilor Puteri, sustras unei influenţe exclusive, o barieră naturală contra încercărilor de a 
ameninţa Imperiul Otoman. Se argumenta evidenţiindu-se că Unirea Principatelor se întemeia 
pe identitatea de limbă, de obiceiuri, „de legi şi interese”, că era unanim dorită şi preconizată 

                                                 
22 Idem, Istoria popoarelor din sud-estul Europei în epoca modernă, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1998, p. 
203; 
23 Idem, România şi Marile Puteri …, p. 46; 
24 Andrei Oţetea, Unirea Principatelor, în vol. „Studii privind Unirea Principatelor”, Editura Academiei, 
Bucureşti, 1960, pp. 23-24; 
25 Nicolae Ciachir, op. cit., p. 46; 
26 S. Berstein, P. Milza, op. cit., p. 132; 
27 Nicolae Ciachir, Istoria popoarelor…, p. 204; 
28 S. Berstein, P. Milza, op. cit., p. 132; 
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încă prin Regulamentul Organic. În plus, se propunea şi o domnie ereditară, cu un prinţ 
indigen, sau unul ales dintr-o familie domnitoare europeană29. 

Prin oficializarea ei, prin înscrierea şi acceptarea „chestiunii române” în agenda de 
lucru a diplomaţiei europene, i s-a recunoscut caracterul complex, internaţional, iar ceea ce s-
a făcut la Viena avea să fie reluat cu un alt ecou la Congresul de Pace de la Paris. 

II. Congresul de la Paris (februarie-martie 1856) 
Odată încheiate ostilităţile Războiului Crimeei, locul deciziei armelor urma să fie luat 

de decizia diplomaţilor. Or, momentul reprezenta unul esenţial pentru întreaga Europă. Din 
1815, de la Congresul de la Viena, congres ce hotărâse soarta Europei postnapoleoniene, 
bătrânul continent nu mai cunoscuse o asemenea efervescenţă diplomatică.  

Marii politicieni ai Europei trebuiau să se întâlnească pentru a decide viitorul acesteia. 
Era un moment crucial, întrevăzându-se schimbări radicale ale raportului de forţe existent. 
Locul de desfăşurare al congresului de pace a fost ales în capitala Franţei, semn că această 
ţară începea să redevină o forţă a Europei, după ceea ce se întâmplase în 1855. 

Aşadar, la 25 februarie 1856 s-au deschis lucrările Congresului de Pace de la Paris. În 
Sala Ambasadorilor de la Ministerul Afacerilor Externe s-au întrunit reprezentanţii marilor 
puteri. Ne putem permite să enumerăm şefii şi adjuncţii delegaţiilor: contele Colonna 
Walewski şi baronul de Bourqueney (Franţa), lordul Clarendon şi lordul Cowley (Marea 
Britanie), contele de Buol-Schauenstein şi baronul Hübner (Austria), contele Orlov şi baronul 
Brunov (Rusia), contele Cavour şi marchizul Villamarina (Piemont), Aali Paşa şi Mehmett 
Djenil-bey (Turcia). La propunerea ministrului austriac de externe, contele Buol, preşedinte al 
Congresului a fost ales contele Walewski, ministrul francez de externe30. 

Trebuie menţionat că, atât în ajunul, cât şi în timpul Congresului, emigraţia română, la 
fel ca şi patrioţii din ţară, a desfăşurat o amplă campanie în favoarea creării statului naţional 
unitar, nelipsind chiar revendicarea deplinei independenţe şi unificarea tuturor provinciilor 
româneşti31. 

În primele două şedinţe s-a hotărât ca bază pentru negocierile de pace să fie luate 
propunerile consemnate în Protocolul de la Viena, din 1 februarie 1856, de reprezentanţii 
Franţei (Bourqueney), Marii Britanii (Seymour), Austriei (Buol-Schauenstein), Rusiei 
(Gorceakov) şi Turciei (Hizam). În Protocol, problema Principatelor figura la chiar primul 
punct şi era redactată astfel:  

„Desfiinţarea completă a protectoratului rusesc. Rusia nu va exercita nici un drept 
particular sau exclusiv de protecţiune sau de ingerinţă în afacerile interne ale Principatelor 
Dunărene. 

Principatele îşi vor păstra privilegiile şi imunităţile lor sub suzeranitatea Porţii şi 
sultanul va mai acorda sau confirma acestor Principate, în înţelegere cu puterile contractante, 
o organizaţie interioară conformă cu nevoile şi dorinţele populaţiunii. 

În înţelegere cu puterea suzerană, Principatele vor adopta un sistem defensiv 
permanent, reclamat de situaţiunea lor geografică; nici o piedică nu se va pune măsurilor 
extraordinare de apărare, ce ele vor fi nevoite să ia pentru a respinge orice atac din afară. 

În schimbul fortăreţelor şi teritoriilor ocupate de armatele aliate, Rusia consimte la o 
rectificare a graniţei sale dinspre Turcia europeană. Această graniţă rectificată în chip 
conform cu interesele generale, va începe din apropierea Hotinului, va urma linia dealurilor, 
ce se întinde în direcţiunea sud-estică şi va înceta la lacul Salzyk. Traseul va fi definitiv 

                                                 
29 D. Vitcu, Curs special de istorie modernă a românilor: Unirea Principatelor; 
30 Dimitrie A. Sturdza, Acte şi documente relative la renaşterea României, vol.II, Bucureşti, 1889, p. 991; 
31 Leonid Boicu, Diplomaţia europeană şi triumful cauzei române, Editura Junimea, Iaşi, 1978, p. 14; 
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reglementat prin Tratatul de pace şi teritoriul cedat va fi înapoiat Principatelor şi suzeranităţii 
Porţii”32. 

La 8 martie, în şedinţa a VI-a, Congresul a început să examineze propunerile 
referitoare la organizarea Principatelor. Contele Walewski, susţinut de lordul Clarendon, a 
solicitat că trebuie „a se şti dacă Moldova şi Valahia vor fi pe viitor unite într-un singur 
Principat sau dacă vor continua să aibă o administraţie separată, dar reprezentantul Turciei, 
susţinut de acela al Austriei, arăta că „separaţiunea datează din vremurile cele mai vechi” şi că 
este „urmarea naturală a obiceiurilor şi deprinderilor, care se deosebesc într-o provincie şi în 
cealaltă”, iar contele Buol sublinia că „nimic n-ar justifica Unirea celor două provincii” şi că 
„… moldovenii şi valahii doresc înainte de toate să-şi conserve instituţiunile lor locale şi 
separate”33. 

Reprezentanţii Marilor Puteri se pierd apoi în discuţii pro şi contra unirii celor două 
Principate, fiecare parte aducând argumentele sale. Dacă reprezentanţii Piemontului, Rusiei şi 
Angliei susţineau, din diferite motive, proiectul unirii, reprezentanţii Austriei şi Turciei se 
aflau la celălalt pol, având propriile lor interese. Neajungându-se la nici o înţelegere, s-a 
hotărât amânarea discutării chestiunii, pentru o altă şedinţă, pentru a da delegaţiilor austriacă 
şi turcă răgazul necesar de a primi instrucţiuni de la curţile imperiale34. 

În şedinţa a VII-a, din 10 martie, contele Walewski a readus în discuţie viitoarea  
organizare a Principatelor. Din nou discuţiile au fost lungi şi controversate, pentru că la o 
astfel de problemă nici nu puteau avea o altă evoluţie. În cele din urmă a fost acceptată 
propunerea contelui Buol, prin care Congresul urma să desemneze o comisie care să 
alcătuiască şi să prezinte la următoarea şedinţă textul articolelor ca să fixeze viitoarea 
organizare a Principatelor.  

Comisia, desemnată de Congres pentru a îndeplini misiunea respectivă, urma să fie 
alcătuită din contele de Buol, baronul de Bourqueney şi Ali Paşa35.Comisia a lucrat la textul 
solicitat în ziua de 11 martie, zi liberă acordată întâlnirilor şi discuţiilor neoficiale. 

În şedinţa a VIII-a, din 12 martie, baronul de Bourqueney a prezentat raportul 
Comisiei, raport care se baza pe trei principii: 

• să se încheie pace fără a lăsa vreun act diplomatic nerezolvat; 
• să se ia măsuri cu scopul de a afla dorinţa populaţiei asupra chestiunilor divergente în 

rândul Marilor Puteri; 
• să fie respectate drepturile puterii suzerane, dar să nu se treacă cu vederea nici 

drepturile puterilor garante. 
Având ca bază aceste principii, comisia propunea trimiterea unor delegaţi la Bucureşti, 

care să se întâlnească în capitala munteană şi cu un comisar otoman36. 
La Bucureşti şi Iaşi trebuiau să se întrunească Divanuri ad-hoc, alcătuite pe baza 

reprezentativităţii, şi care să reprezinte doleanţele locuitorilor celor două Principate. 
Hotărârile Divanurilor urmau să facă obiectul unui raport al comisiei, iar pe baza respectivului 
raport urma să se încheie o convenţie, referitoare la organizarea Principatelor.  

Făcând o scurtă analiză a acestui traseu alcătuit de comisie pentru rezolvarea 
problemei Principatelor, se poate constata că el este unul corect, democratic, cel puţin teoretic. 
Comisia şi-a dat seama că problema unei naţiuni nu poate fi discutată de mai-marii Europei 
fără a şti dorinţa adevărată a acelei naţiuni în privinţa viitoarei sale organizări interne, deşi 
decizia finală urma să fie luată tot de Marile Puteri pe baza raportului întocmit de comisia 

                                                 
32 Dimitrie A. Sturdza, Însemnătatea divanurilor ad-hoc din Iaşi şi Bucureşti în istoria renaşterii românilor, 
Bucureşti, 1912, p. 288l; 
33 Stelian Neagoe, Istoria unirii românilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, pp. 285-286; 
34 Ibidem, p. 287; 
35 Ibidem, p. 287; 
36 Ibidem, p. 288; 
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specială trimisă la Bucureşti. În realitate însă, drumul va fi mult mai sinuos, lucru pe care, cu 
siguranţă, opozanţii unirii românilor îl ştiau, dar pe care, prin diferite acţiuni, au încercat să-l 
meandreze şi mai mult, cu speranţa că dorinţele românilor nu vor deveni şi realitate. 

În şedinţa din 25 martie, articolele referitoare la Principate au fost redactate din nou, în 
forma lor finală, fiind consemnate în protocol sub noua lor redactare. Vom rezuma, pe scurt, 
prevederile lor: 

• Principatele urmau să se bucure, în continuare, de autonomie; 
• era menţinută suzeranitatea otomană, fiind înlăturat protectoratul rusesc şi înlocuit de 

garanţia Marilor Puteri europene; 
• nicio protecţie exclusivă nu se putea exercita asupra lor de vreuna din Puterile garante; 
• nu va exista niciun drept de amestec în afacerile lor interne; 
• Poarta era obligată să le asigure administraţia independentă şi naţională; 
• libertatea cultului, a legislaţiei, a comerţului şi a navigaţiei; 
• legile şi statutele în vigoare urmau a fi revăzute, iar pentru stabilirea revizuirilor urma 

să se constituie o comisie care avea ca sarcină să se informeze la faţa locului despre 
starea Principatelor şi să propună bazele viitoarei lor organizări; 

• sultanul trebuia să convoace, în fiecare din cele două provincii, câte un Divan ad-hoc 
reprezentativ, Divanurile având obiectivul de a exprima dorinţele populaţiei faţă de 
organizarea definitivă a Principatelor; 

• raporturile comisiei cu divanurile urmau să fie stabilite printr-o instrucţiune a 
Congresului; 

• pe baza dorinţelor exprimate de Divanuri, comisia trebuia să redacteze un raport şi să-l 
transmită şedinţei conferinţei; 

• înţelegerea finală cu puterea suzerană relativ la viitoarea organizare a Principatelor 
urma să fie realizată printr-o Convenţie încheiată la Paris între marile puteri, iar un 
hatişerif, respectând prevederile Convenţiei, va stabili definitiv organizarea 
Principatelor, aşezate de atunci sub garanţia colectivă a tuturor puterilor semnatare; 

• pentru asigurarea pazei în interior, dar şi a graniţelor, urma să se organizeze o armată 
naţională; 

• în cazul unui atac din afara graniţelor, nicio putere nu putea împiedica măsurile 
extraordinare de apărare, pe care Principatele le adoptau, în înţelegere cu Înalta Poartă; 

• în cazul unei ameninţări a stabilităţii interne a Principatelor, Înalta Poartă urma să se 
înţeleagă cu celelalte puteri asupra măsurilor ce trebuiau luate pentru a menţine sau 
restabili ordinea legală; 

• în Principate nu putea avea loc nici o intervenţie armată fără acordul tuturor puterilor 
garante37. 
La 27 martie 1856 s-a mai adăugat prevederea privind alipirea teritoriului din sudul 

Basarabiei la Principatul Moldovei38. 
Făcând o scurtă analiză a hotărârilor Congresului, referitoare la Principate, se poate 

remarca faptul că acestea urmau să se bucure, în continuare, de autonomie, sub aceeaşi 
suzeranitate otomană, dar fără protectoratul rusesc (instaurat oficial în 1829 prin Tratatul de la 
Adrianopol, dar care fiinţa încă din 1774, după Tratatul de la Kuciuk-Kainargi), înlăturat după 
27 de ani şi înlocuit cu garanţia Marilor Puteri europene, cu amendamentul că niciuna dintre 
puterile garante nu putea exercita o protecţie exclusivă.  

Era, fără îndoială, un pas înainte, teritoriul Principatelor devenind acum subiect de 
interes pentru întreaga Europă, iar amestecul ţarist neîngrădit era înlocuit cu o supraveghere 
din partea întregii Europe, ceea ce era o mare diferenţă, o întărire a autonomiei cu largi 
                                                 
37 Ibidem, p. 290; 
38 Ibidem, p. 291; 
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perspective, dacă luăm în calcul şi interzicerea oricărui drept de amestec în afacerile interne 
ale celor două Principate. 

Puterea suzerană era obligată să asigure şi să respecte administraţia naţională, precum 
şi libertatea cultului, a legislaţiei, a comerţului, a navigaţiei, dreptul de organizare a unei 
armate naţionale pentru paza graniţelor şi securitatea internă, organizarea apărării în cazul 
unui atac extern. Erau aceştia paşi importanţi pe drumul procesului de afirmare a intereselor 
naţionale româneşti, de afirmare a individualităţii şi drepturilor legitime ale românilor, de 
modernizare a societăţii româneşti. 

În sfârşit, dar la fel de importantă, era hotărârea convocării Divanurilor ad-hoc, care să 
exprime, prin hotărârile lor, dorinţele populaţiei. Hotărârile urmau să fie subiectul unui raport 
al comisiei special înfiinţate, iar raportul urma să fie discutat în cadrul unei Convenţii 
încheiate tot la Paris între Marile Puteri, Convenţie care să stabilească definitiv organizarea 
Principatelor dunărene. 

Toate acestea erau semne clare că „problema românească”, datorită unei conjuncturi 
speciale, dar şi a unei evoluţii constante, devenise una dintre chestiunile vitale în 
reorganizarea continentului european. Dacă în 1815, la Viena, problema naţionalităţilor fusese 
marea învinsă a Congresului, iar în Europa se instaura conservatorismul Sfintei Alianţe, acum, 
în 1856, la Paris, situaţia se inversase radical, ceea ce demonstra că vechiul legitimism al 
marilor imperii conservatoare era aproape de a-şi găsi sfârşitul, iar concepţia de naţionalism 
începea să câştige teren, idee demonstrată de evoluţia evenimentelor europene în următoarele 
două decenii, pe termen scurt, şi şase decenii, pe termen mai lung.  

În această privinţă, Congresul de la Paris, prin dezbaterea problemei româneşti era 
reversul, contrapunctul, opusul Congresului de la Viena. Chiar dacă problema românească nu 
era rezolvată în totalitate, ci doar schiţată în linii generale şi urma a fi reluată, chestiunea 
naţionalităţilor devenea acum cea mai importantă problemă diplomatică, ea nu mai putea fi 
ocolită, iar marile puteri refractare acesteia, sufereau o primă şi importantă lovitură. 

Dacă ordinea instaurată în 1815 părea de lungă durată şi fără perspectiva de a se 
clătina măcar, anul 1848 a demonstrat că voinţa naţionalităţilor poate învinge voinţa oprimării 
lor de către marile imperii, iar anul 1856 a însemnat momentul efectiv al începutului 
prăbuşirii edificiului de la Viena, prăbuşire încheiată la Paris, în 1918. 

Privind obiectiv evoluţia evenimentelor istorice din perspectiva luptei naţionalităţilor 
pentru realizarea idealurilor naţionale, remarcăm rolul şi contribuţia „chestiunii româneşti” în 
această problemă, chestiune a cărei rezolvare a reprezentat precedentul unor modificări 
spectaculoase, pe baza principiului naţionalităţilor, a hărţii politice a Europei, în doar jumătate 
de veac.  

Este drept că au existat multe alte cauze ale acestor modificări, cu o pondere poate mai 
însemnată, dar rolul rezolvării problemei naţionalităţilor a fost însemnat, iar aici „chestiunea 
românească” şi-a avut, fără îndoială, locul său. 
III. Locul, rolul şi semnificaţiile Congresului de la Paris în Unirea Principatelor Române 

Încă de la începutul secolului al XIX-lea, ideea Unirii Principatelor Române 
cunoscuse progrese remarcabile, reprezentând o problemă vitală pentru destinul naţional al 
românilor. 

Ce anume şi cât datorează Unirea din 1859 Congresului de Pace, desfăşurat la Paris în 
1856, este o chestiune, în care rolul proporţiilor a fost deseori operat cu o balanţă 
dezechilibrată. 

J. B. Duroselle nota că România, o naţiune europeană, „practic independentă […], lua 
naştere la Congresul de la Paris”, în timp ce A. J. P. Taylor afirma că Tratatul de la Paris a 
dus, în cele din urmă, la independenţa României și că, de atunci, în mod fundamental, 
România a intrat în existenţa publică ca un original stat-tampon, garantat de rivalitatea dintre 
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cele două mari vecine ale sale şi ca o barieră împotriva invaziilor ţariste în Balcani şi a 
dominaţiei Austriei asupra Dunării39. 

Deşi Congresul de Pace de la Paris a consfinţit caracterul internaţional al „chestiunii 
româneşti”, iar Tratatul încheiat la 30 martie 1856 a reprezentat un prim şi important pas 
înainte pe anevoiosul drum al Unirii Principatelor sub un singur domnitor, ales de propriile lor 
Adunări elective40, totuşi „areopagul” Marilor Puteri de la Paris nu a dat românilor, aşa cum 
şi-ar fi dorit aceştia, un stat unitar, şi cu atât mai puţin independent. 

Datorită opoziţiei ireductibile a Austriei şi Turciei, în special, bazată pe interesele lor 
bine definite în zona balcanică, Congresul de la Paris nu a hotărât Unirea, ci s-a mărginit la a 
aşeza administraţia Principatelor sub garanţia colectivă a Marilor Puteri şi să constituie o 
comisie europeană, care să cerceteze starea internă a Principatelor şi să propună bazele 
viitoarei lor organizări. Şi fiindcă Austria susţinea că populaţia Moldovei şi Ţării Româneşti 
nu dorea Unirea, s-a hotărât convocarea în fiecare Principat a câte unui Divan ad-hoc, care să 
exprime dorinţa populaţiei. 

Un merit deosebit de important al Congresului a fost discutarea problemei româneşti 
în cadrul oficial al acestui forum european, deschizându-se astfel, în mod public, principiul 
naţionalităţilor, iar problema românească va prinde aripi şi în mai puţin de trei ani va pune 
Europa în faţa unui fapt împlinit: Unirea Principatelor Dunărene.  

Iar dacă crearea statului naţional român n-a fost hotărâtă la Paris, ci în Principate şi în 
urma unei lupte purtate de români cu o abilitate şi o decizie ireversibilă, totuşi, însemnătatea 
Tratatului de la Paris rezidă, însă, în recunoaşterea europeană oficială a legitimităţii 
aspiraţiilor naţionale româneşti. Importanţa internaţională a „chestiunii româneşti” a fost 
atunci dezvăluită în întreaga ei amploare. 

Tratatul de la Paris a contribuit la o consolidare a autonomiei Principatelor, de data 
aceasta garantată colectiv de puterile europene, înlăturându-se protectoratul ţarist unilateral. 
Iar prin această instituire a garanţiei colective, statutul politic al Principatelor Române, încă 
lipsite de independenţă, a intrat în dreptul public european. 

A fost, în fond, una dintre principalele realizări ale păcii din 1856, căci garanţia 
colectivă, dată fiind imposibilitatea realizării unui consens al celor şapte puteri, a dat mână 
liberă românilor, ameninţaţi numai de consensul Marilor Puteri. În realitate, puterile n-au 
putut ajunge la un compromis şi din această cauză ele au amânat rezolvarea chestiunii 
româneşti. 

O izbândă a constituit-o, însă, şi hotărârea convocării celor două adunări ad-hoc, în 
fapt o decizie a Congresului de a apela la procedeul autodeterminării românilor, procedură 
prin intermediul căreia românii aveau să-şi poată exprima punctele de vedere. 

În afara acestor aspecte pozitive, Congresul n-a dat însă românilor unirea, ci doar a 
înlesnit lupta pentru înfăptuirea ei, iar Thovenel recunoştea că problema Principatelor „n-a 
fost, tocmai datorită importanţei sale, decât insuficient rezolvată de Congres”41. 

Tratatul n-a fost aclamat de români, ci mai degrabă primit cu răceală, reproşându-i-se , 
mai ales, evidenţierea legăturilor cu Poarta. Dar speranţele n-au fost spulberate, ci, din contră, 
reanimate prin pista de acţiune oferită de consultarea dorinţelor ţării42. 

Deşi triumful actului unirii de la 1859 a fost opera poporului român, nu trebuie 
subestimat nici contextul internaţional, deşi mai mult ostil decât favorabil, dar care, totuşi, a 
reprezentat fundalul extern pe care s-a grefat acţiunea naţională de Unire a Principatelor. Iar 
evenimentul internaţional decisiv l-a reprezentat Războiul Crimeei, în urma căruia, prin 
Tratatul de Pace de la Paris, a fost înlesnită lupta finală a românilor pentru Unire.  
                                                 
39 apud Leonid Boicu, Diplomaţia europeană şi triumful cauzei române, Editura Junimea, Iaşi, 1978, p. 9; 
40 Stelian Neagoe, Istoria Unirii Românilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 304; 
41 Leonid Boicu, op. cit., p. 24; 
42 Ibidem, p. 24; 
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Revenind la Războiul Crimeei, D. Brătianu atribuia acestuia rolul unei binefaceri 
cereşti pentru viitorul patriei, iar unii istorici străini au văzut în articolele referitoare la 
Principatele Dunărene, singurul rezultat fericit şi trainic al conflictului militaro-politic43, în 
timp ce Andrei Oţetea considera că „Unirea Principatelor a fost singurul rezultat definitiv al 
Războiului Crimeei şi marea problemă a diplomaţiei europene de la 1856 până la 1859”44. 

Amploarea şi importanţa „chestiunii româneşti” i-au conferit acesteia un caracter 
internaţional pe care diplomaţia europeană avea să-l recunoască în cadrul unor conferinţe şi 
congrese. 

Cu toate că problema unirii românilor n-a fost cauza principală a „Crizei Orientale”, în 
general, şi a Războiului Crimeei, în special, ea a fost des invocată în timpul războiului şi la 
negocierile de pace care i-au urmat, fiind totodată şi una dintre principalele consecinţe ale 
Războiului Crimeei şi Congresului de la Paris. Acceptând această idee, nu trebuie totuşi să 
acordăm contextului internaţional un aport exacerbat în comparaţie cu contextul intern şi lupta 
românilor pentru unire, pentru că, în cele din urmă, unirea a fost opera românilor înşişi, o 
operă clădită în pofida unor puternice adversităţi. 

Privind obiectiv evoluţia evenimentelor, fără îndoială că românii au beneficiat de o 
situaţie favorabilă, atât pe plan intern, cât şi internaţional, pe care au concretizat-o pragmatic, 
fără a lăsa impresia că încalcă într-un mod excesiv tratatele internaţionale. 

Profitând de interesele distincte ale Marilor Puteri, românii au ştiut să obţină ceea ce 
îşi doreau de multe decenii, deşi problema lor reuşise să capteze atenţia diplomaţiei europene 
abia în ultimii ani. Navigând cu abilitate politică şi tact diplomatic printre aceste interese 
disjuncte ei au găsit contextul oportun exploatării, în favoarea lor, a disfuncţiilor şi 
divergenţelor diplomatice între coloşii Europei. 

„Anul 1856” a pregătit „anul 1859” şi edificarea statului naţional român, momente ce 
au constituit o etapă importantă a procesului de făurire a statului român modern, un preambul 
al cuceririi independenţei de stat în 1877-1878 şi al desăvârşirii unităţii naţional statale în 
1918. 

 
 

Summary: 
 
 

Modern era Romanian history is a particularly dense in national achievements. This 
article focuses on the importance of the Paris Peace Congress in achieving the Romanian 
modern state, based on the ideal of union seniority, moving to a brief overview of the 
Crimean War (1853-1856) and later the Congress of peace and its importance in the Union of 
Romanian Principalities, the provisions relating thereto and especially the possibility of 
consulting the union Romanians in ad hoc meetings.At the Paris meeting established ad hoc 
divans and then based on their judgment, it should be followed to decide the fate of the 
Romanian Principalities in the union. Paris also established that all principalities could not 
intervene against armed without the guarantor powers.Political and legal status of the 
Danubian principalities such change substantially and this time it was to the advantage 
Romanians and their union. 

 

                                                 
43 Ibidem, p. 9; 
44 Andrei Oţetea, Marile Puteri şi Unirea Principatelor Române, în vol. „Omagiu lui Ion Lupaş”, Bucureşti, 
1943, p. 667; 
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IPOSTAZE FEMININE MEDIEVALE 

 
„Cele trei măşti ale sexului feminin – fecioară, femeie, bătrână.” 

(Margaret L. King) 
 
Această temă este o provocare pentru cine vrea să facă dintr-o zeitate cu trei capete, 

aşa cum apare în motto, una singură care să ofere imaginea de ansamblu a femeii medievale; 
dar cu cât o provocare este mai mare, cu atât se naşte o dorinţă şi mai mare. Poate, dacă la 
aceste trei capete am mai fi adăugat încă două, prostituată sau sfântă, dar care nu fac obiectul 
cercetării acestui material, imaginea ar fi fost completă.  

Evul Mediu a fost pentru femei o perioadă destul de dificilă datorită faptului că s-au 
moştenit unele tradiţii ale antichităţii, iar trecerea spre o societate în care acestea să aibă şi 
oarecare drepturi sociale, nemaivorbind de cele politice care vor apărea mai târziu, se va face 
destul de anevoios. Ele reprezentau capcana diavolului, fiind văzute ca elemente ale 
maleficului, iar excluderea se datora faptului că iubirea bărbatului pentru femeie, întruparea 
răului şi a ispitei, nu era compatibilă cu dragostea pentru Dumnezeu şi îi primejduia 
mântuirea1. Tocmai de aceea în perioada medievală femeia a evoluat de la o eroare a naturii, 
afirmaţie ce data de la Aristotel, la un bărbat neizbutit sau imperfect cum spunea Toma 
d’Aquino. Dar în acelaşi timp ele erau văzute şi ca mirese a lui Hristos, fapt ce le mai atenua 
din vina păcatului. Dar înainte de a fi ţărancă, castelană sau sfântă, femeia era definită prin 
trupul său, sexul său, relaţiile cu grupurile familiale. 

Textele medievale care au în centrul atenţiei femeia sunt tot mai numeroase începând 
cu secolul al XV-lea2 ( în acest secol şi în cel următor ar fi apărut aproximativ 1000 de lucrări 
ce avea ca subiect femeia); dar interesantă este întrebarea care avea deja un răspuns negativ 
Sunt femeile oameni sau nu?, apărută la sfârşitul acestei perioade în spaţiul german. Ele ar fi 
necesare doar pentru a naşte copii şi au o valoare mai mică decât bărbaţii în concepţia 
intelectualilor acelor vremuri; în acelaşi timp, orice femeie vrea să fie bărbat pentru a fi liberă 
şi a scăpa de supremaţia bărbaţilor3.  

În mistica medievală femeile au jucat un rol important implicându-se în politica acelor 
vremuri, de exemplu, Hildegarde de Bingen (1098-1179) şi Elisabete de Schönau ( 1129-
1164), care în viziunile lor politice şi religioase4 au avut reacţii împotriva scrierilor catolice. 
Unele regine chiar s-au ocupat cu magia, Caterina de Medici, soţia lui Henric al II-lea, regele 
Franţei, fiind cel mai bun exemplu; pentru ea talismanele, otrăvurile, erau principalele arme. 
Răspândirea creştinismului a însemnat restrângerea drepturilor femeilor; deşi biserica creştină 
ar fi trebuit să susţină egalitatea între sexe, ea era cea care afirma că femeia trebuie să fie 
supusă bărbatului şi de aici decurge statutul inferior al femeii medievale. Dar interesant este 
faptul că deşi clericii scriau împotriva curtezanelor, ca să dăm un exemplu, mulţi papi au fost 
supuşi acestora arătând asfel decăderea morală a bisericii.  

Dar preocupările pentru supremaţia femeilor se regăsesc cel mai evident în lucrările 
Christinei de Pisan, care a trăit la curtea regelui Carol al V-lea (1364-1380); afirmaţiile ei au 
stârnit în epocă controverse pentru că întreba dacă femeile sunt „şerpi, lupi, lei, dragoni” sau 
„duşmani ai naturii umane, pe care trebuie să-i ademeneşti şi să-i birui”5. Ca simbol al 
supremaţiei femeilor, Christine spunea că fetele ar trebui să urmeze aceleaşi şcoli ca şi băieţii, 

                                                 
1 Gisela Bock, Femeia în istoria Europei: din Evul Mediu până în zilele noastre, Editura Polirom, 2002, p. 10. 
2 Nu ne propunem să facem un inventar al acestora, ele fiind amintite în lucrarea Giselei Bock. 
3 Ibidem, p. 13. 
4 Ilie Grămadă, Femeia în Evul Mediu, Editura Vasiliana’98, Iaşi, 2003, p. 55. 
5 Cisela Bock, op.cit., p. 17. 
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iar acest lucru nu se face pentru că ar dăuna moralei, dovada fiind că bărbaţii nu sunt prea 
deştepţi temându-se că femeile i-ar putea întrece în cunoaştere.  

Pentru perioada de început medievală ar trebui să analizăm statutul femeii la celţi, 
germani, bizantini şi alte popoare migratoare din spaţiul european pentru a avea baza viitoarei 
femei europene. 

La celţi, femeia lupta cu săbii şi topoare alături de bărbaţi, iar când era înfrântă îşi 
sugruma copiii6 şi uneori lua decizii fără să ţină cont de părerea bărbaţilor; Strabon relatează 
că la gurile Loirei exista o comunitate asemeni amazoanelor, iar rolul femeilor celte era şi de a 
ţine locul vrăjitoarelor ce provocau furtuni, vindecau boli sau prevesteau viitorul7.  

În lumea germanică femeile nu se deosebea de ceilalţi membri ai societăţii; erau 
luptătoare, cunoşteau interpretarea runelor, iar încheierea tratatelor era întărită prin ostatici 
femei8 aspect care va fi păstrat şi în societatea medievală prin acele alianţe regale, căsătoria 
femeilor fiind de fapt o înţelegere a bărbaţilor.  

La burgunzi şi vizigoţi rolul tatălui este asemănător celui medieval în care femeia era 
oferită spre căsătorie, aşa cum credea de cuviinţă capul familiei în schimbul unui cadou; 
exemplul regelui Clovis, care în 493, cerând în căsătorie pe Clotilda, nepoata regelui burgund, 
a oferit unchiului o monedă romană, un dar simbolic după obiceiul francilor9 fiind elocvent. 
Păstrând acelaşi spaţiu, pentru a vedea rolul femeii este interesant conflictul dintre 
Fredegonda, regina Neustriei şi Brunhilda de Austrasia în care cele două s-au urât atât de mult 
încât se ajunge la conflicte militare încheiate de fiul Fredegondei, Clothar al II-lea (612-629) 
care o va lega de cozile a patru cai şi o va rupe în bucăţi10 pe regina Brunhilda în 613, ajunsă 
la 80 de ani.  

Aşa cum aminteam şi anterior, perioada de început a Evului Mediu este pentru femeile 
regatului franc plină de convulsii; dacă cele de rând trebuie să-şi urmeze soţul şi nu se pot 
căsători decât cu cei din categoria lor socială, femeile nobile au o oarecare importanţă. În 
timpul lui Carol cel Mare cultura era una din ocupaţiile doamnelor de la curte, existând chiar 
biblioteci cu cărţi de rugăciune, medicină, drept sau literatură. Văduva regelui Lothar al 
Italiei, otrăvit în 950, va ajunge să fie încoronată alături de Otto cel Mare în 962 şi îl va învăţa 
pe acesta şi apoi pe fiul lor limba italiană, ceea ce dovedeşte faptul că femeile aveau o cultură 
mult mai vastă.  

Secolele X-XI au însemnat perioada cruciadelor şi a războaielor fără sfârşit pentru 
bărbatul medieval; de aceea femeia devenea stăpâna castelului în care principalele ocupaţii 
erau brodatul, educaţia copiilor, sau îngrijirea bolnavilor. Distracţiile de la castel puteau fi 
vânătoarea, participarea la turniruri sau călăritul. Sau în alte cazuri, femeia devine 
responsabilă cu citirea şi transmiterea orală a literaturii epocii, Chanson de Roland, Tristan şi 
Isolda11, în care statutul femeii evoluează de la lovirea femeii dacă contrazice bărbatul la 
povestea în care femeia şi iubirea au rolul principal. Literatura de curtoazie medievală în care 
femeia este prezentă în opera trubadurului evoluează de la pesimism la optimism; imaginea 
femeii devine tot mai importantă pentru că ea este cea care îi facilitează intrarea la curte şi ea 
este subiectul principal. Doamna din înalta societate este prezentată ca iubită a servitorului 
care poate fi şi cavalerul ce o vede asemeni Fecioarei Maria; de partea cealaltă, tânăra 
păstoriţă, iubită de seniorul său, este naivă, dar sinceră, inteligentă, dar ajunge rareori să fie 

                                                 
6 Ilie Grămadă, op.cit., p. 30. 
7 Ibidem, p. 31. 
8 Ibidem, p. 33. 
9 Ibidem, p. 34. 
10 Ibidem, p. 37. 
11 Ibidem, p. 48. 



Prof. Bejenaru Constantin, Colegiul Vasile Lovinescu Fălticeni 

73 
 

acceptată de cei nobili. În acest fel este descrisă şi în opera lui Chrétien de Troyes12 femeia 
medievală.  

Dar Eva cea seducătoare din operele medievale are şi ea defectele sale; numai că 
acestea apar în lumea orăşenească în care femeile sunt mincinoase, necredincioase, 
schimbătoare sau cuceritoare mergând până la curtezane. Opera lui Guillaume de Lorris şi 
Jean Chopinel, Romanul trandafirului13, prezintă tocmai ceea ce nu voia biserica să spună, 
educaţia morală şi cea intelectuală având un rol imens prin exemplele de iubire. Dar acest 
model a atras şi opoziţia preoţilor care considera romanul ca o ciumă ce trebuia oprită; să 
înţelegem aşadar, că femeia trebuia privită ca o Madonă şi nu ca o Maria Magdalena, 
curtezana biblică.  

De partea cealaltă, femeia de rând era supusă tuturor poverilor vieţii; chiar şi şerbia se 
transmitea prin mamă. Femeia era socotită inferioară, munca ei în agricultură era aproape 
echivalentă cu cea a bărbatului. Multe sunt servitoare în casele seniorilor, bucătărese sau au 
grijă de copiii acestora sau dacă sunt mai înstărite pot fi cârciumărese sau vânzătoare. 
Servitoarele trebuiau să asculte de stăpână, iar stăpânii se foloseau de ele de cele mai multe 
ori ca de nişte curtezane. Li se cerea să fie respectuoase, ascultătoare, credincioase. De aceea 
ciuma din 1348-1349 în Italia, de exemplu, adusese o criză a servitoarelor și astfel s-au adus 
şi sclave din Orient care să le ia locul.  

Femeia eroină apare în Franţa secolului al XV-lea unde Războiul de 100 de ani o 
aduce în prim plan pe Jeanne D’Arc; curentul patriotic şi naşterea sentimentului naţional au 
făcut din Jeanne un personaj asemănător Sfântului Gheorghe care ucide balaurul reprezentat 
de englezul ce ataca Franţa. Nemulţumirea curtenilor şi nobililor care nu puteau accepta faptul 
că o femeie, şi tărancă pe deasupra, era cu mult peste valoarea lor, l-au determinat pe Carol al 
VII-lea să o condamne indirect pe această fecioară. Învinuirea de vrăjitorie, de farmece şi 
profeţii false, de a se fi îmbrăcat cu haine bărbăteşti, erau standardele pentru condamnarea 
femeii ce încerca fragil în Evul Mediu să lanseze mişcarea feministă, dacă putem folosi acest 
termen contemporan.  

Îmbrăcămintea femeilor varia de la o rochie şi o cămaşă folosite în zilele de sărbătoare 
pentru simpla ţărancă, pentru că la munca câmpului în unele zone din Belgia, Franţa de nord, 
femeile şi bărbaţii lucrau vara pe câmp goi14 la o mulţime de veşminte pentru cele cu o 
oarecare avere. Extravaganţa se va observa până în secolul al XV-lea când decolteul devine 
prea mare sau coafura, reprezentată de perucă, prea stufoasă pentru ca o femeie să arate bine. 
Tocmai de aceea modelul spaniol prezentat de poetul maur Mutamid este mai spre încântarea 
feminităţii: ea este o antilopă prin gât, gazelă prin ochi, grădină de parfum, iar cât priveşte 
talia, iarbă suplă care ţâşneşte din pământul nisipos15. Apogeul modei medievale este atins în 
timpul Regelui Soare, când damele de la curte cheltuiau averi consistente pe tot ceea ce 
apărea nou pentru a fi vedete ale balurilor sau carnavalurilor nesfârşite, un rol de seamă 
avându-l şi cameristele care ajung să deţină controlul apartamentelor şi garderobelor.  

Tot în această perioadă apar şi unele manuale despre comportamentul femeii în 
societate; astfel în Comentarii asupra unor sonete de dragoste, Lorenzo de Medici avea la 
bază principii despre modul de ţinere al mâinilor, picioarelor, cum trebuia deschisă gura, cum 
să zâmbească o femeie16, la acestea adăugându-se multe alte domenii. Moda italiană a 
Renaşterii mai prevedea folosirea unor unguente, parfumuri şi culori pentru femeia care se 
dorea a fi perfectă.  

                                                 
12 Ibidem, p. 57. 
13 Ibidem, p. 59. 
14 Ibidem, p. 52. 
15 Ibidem, p. 65. 
16 Ibidem, p. 102. 
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Materialele din care erau confecţionate veşmintele erau lâna, mătasea, sau diferite 
stofe brodate cu aur şi împodobite cu diferite blănuri. Spre deosebire de nobili sau cei înstăriți, 
costumaţia zilnică a populaţiei de rând era alta; majoritatea ţărăncilor şi a orăşencelor purtau o 
fustă pliată strânsă prin centură şi un corsaj strâns în şireturi. Coafura nu era prea elegantă, 
rolul principal avându-l o basma17. Spre sfârşitul Evului Mediu au apărut coafurile înalte şi 
împodobite; la ţară, femeile umblau îmbrăcate în costum naţional, purtau breton sau părul 
lins. Piesele de îmbrăcăminte principale rămâneau corsajul închis până la gât şi rochiile, care 
în cazul Ţărilor de Jos erau asortate cu şorţuri. Gulerele, manşetele şi bonetele erau la modă în 
acea perioadă. Fetele se ocupau cu torsul, ţesutul, brodatul, pentru ca acestea să nu o ia razna 
în visări primejdioase18, şi mai puţin se vor juca, râde sau dansa, mai ales cele din familii mai 
înstărite.  

Cu toate acestea, femeia era pentru bărbatul medieval un obiect de decor, folositor în 
cazul unei căsătorii. Însăşi naşterea ei nu era privită bine şi infanticidul era des practicat în 
rândul oamenilor săraci care considera fata o povară pentru familia sa dacă se considera că nu 
poate fi obiectul unei tranzacţii matrimoniale.  

Înainte de căsătorie, femeia trebuia să se supună tatălui, fratelui sau tutorelui; părerea 
ei era luată în seamă de puţine ori. Apropierea femeilor prin constrângere sau violenţă 
prezentă la începutul Evului Mediu, devine tot mai rară spre sfârşitul acestuia.  

Căsătoria în Evul Mediu se situează la răscrucea dintre natural şi supranatural, fiind 
întemniţată între drept şi ceremonial19. Era văzută ca o „pace” între două familii, uneori la 
capătul unui război. Dar cu toate acestea, existau şi reguli20 în privinţa căsătoriei persoanelor 
înrudite, chiar dacă erau uneori încălcate de cei nobili, sau vor fi transformate, cum a fost la 
Conciliul de la Lateran din 1215, când restricţia căsătoriei coboară de la al şaptelea grad la al 
patrulea.  

Un rol important îl avea dota, acea avere care intra în casa soţului şi devenea bunul 
său. Evoluţia acesteia21 trebuie luată în seamă pentru că ne oferă o imagine de ansamblu a 
acestei afaceri. Motivele unei asemenea deposedări a femeii de averea sa îşi au origini mai 
îndepărtate, în Legea Salică22. Excluderea se datora şi faptului că femeia era văzută ca o 
înşelătoare, existând frica uneori ca averea să treacă într-o altă familie. Această lume 
dominată de bărbaţi excludea cealaltă jumătate a căsătoriei.  

Perioada aceasta nu era una prea fericită pentru femeia căsătorită; secolul al XIV-lea 
prezentat de Cristine de Pisan era dureros, nenumărate femei cumsecade sunt tratate cât se 
poate de rău de soţii lor plini de toane ducând o viaţă jalnică din cauza asprimii soţilor, 
suferind mai mult decât dacă ar fi fost „sclavele sarazinilor”23. Şi trebuie amintit că sarazinii 
erau sperietoarea acelor vremuri.  

Căsătoria era bine stabilită prin legi încă din timpul lui Carol cel Mare; căsătoria era 
monogamă, în condiţiile în care aristocraţia menţinuse înainte de fapt o poligamie24, încheiată 
de bună voie şi indisolubilă, partenerii să nu fie rude apropiate, dar cu toate acestea regulile 

                                                 
17 Ibidem, p. 103. 
18 Jacques Le Goff, Omul Medieval, p. 283. 
19 Georges Duby, Evul mediu masculin, Editura Meridiane, Bucureşti, 1992, p. 9.  
20 Jacques Le Goff, op.cit., p. 266. 
21 Ibidem, p. 267. 
22 În lucrarea lui Francisc Pall, Crestomaţie de Istorie Universală Medie, Editura Didactică şi Pedagogică,  
Bucureşti, 1970, se regăseşte un document intitulat Societatea francă în lumina Legii Salice în care este  
prezentată problema dotei şi a moştenirii pe linie feminină. 
23 Gisela Bock, op.cit. , p.26. 
24 Jacques Le Goff, Evul Mediu şi naşterea Europei, Editura Polirom, Iaşi, 2005, p. 74. 
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erau încălcate adeseori şi chiar de regi nu numai de oamenii simpli25, chiar dacă aceste situaţii 
erau dezaprobate de o parte a clerului. În urma căsătoriei se aşteptau cât mai mulţi fii care să 
moştenească averea, dar şi fete care puteau fi căsătorite din interes.  

Cel mai simplu mod de a crea şi păstra patrimoniul era prin intermediul dreptului 
primului născut de sex masculin, conform căruia întreaga proprietate revenea fiului mai mare; 
dar din secolul al XIII-lea se observă că în unele teritorii sunt noi legi, în nordul şi vestul 
Franţei părţi egale între fraţi, iar în spaţiul mediteranean era folosit testamentul prin care 
moştenirea era la latitudinea defunctului. Existau cazuri în care un grup de bărbaţi îşi deţineau 
pământurile şi bunurile în comun, exemplu în Provence sau Toscana26. Excluderea liniei 
materne a fost un pas important spre reducerea pretenţiilor asupra proprietăţii de către un 
număr mare de rude; scopul transmiterii domeniilor de la o generaţie la alta fără a fi 
fragmentate era astfel îndeplinit. Totdeauna s-a făcut apel la legea salică care excludea 
femeile de la conducerea unui stat. Totuşi, începând cu dinastia capeţienilor apare un nou 
concept datorat faptului că fiii mai mici aveau averi tot mai mari, astfel fiul cel mare devenea 
capul familiei având un control asupra tuturor problemelor familiei, morale, financiare etc.  

În dreptul comun englez, Common Law, din 1188, drepturile femeii practic nici nu 
existau. Tânăra fată era supusă tatălui, apoi soţului, iar în cazul succesiunii nu avea nici un 
drept. După căsătorie pierdea orice bun, soţul fiind cel care deţine întreaga proprietate. La 
moartea soţului, ea îşi poate lua propriul bun dacă nu a fost deja înstrăinat, iar la moartea ei, 
fiii trebuiau să aştepte moartea tatălui. Dar soţul putea fixa o dotă stabilită la cel mult o treime 
din valoarea averii sale27. Şi mai existau şi văduvele sau copilele orfane care primeau 
protecţie regală, adică acea dotă necesară căsătoriei, foarte apreciată de vasali28. 

Dacă la începuturile acestei perioade căsătoria era doar un contract civil, treptat 
biserica va încerca să impună căsătoria consimţită de ambele părţi, ceea ce va ameliora 
statutul femeii. Căsătoria era una din tainele sfinte aparţinând doar preoţilor şi pentru aceasta, 
din secolul al XVI-lea, ea se oficia în biserică şi nu în faţa ei ca până atunci29. 

Dar căsătoria trebuia să fie pentru unele persoane şi o modalitate de îmbogăţire; acest 
lucru se realiza prin recăsătorie. Contesa de Shrewsbury, moartă în anul 1608 adunase în urma 
celor trei recăsătoriri o avere depăşită în epocă doar de cea a reginei Elisabeta. În Anglia 
secolului al XVI-lea căsătoria începea practic de la 7 ani, când seniorul făcea apel la vasali 
pentru formarea dotei. Fata se căsătorea la vârsta de 12 ani, pentru ca la 15-16 ani să aibă 
primii copii. Această vârstă fragedă era dată şi de educaţia primită. Dreptul soţiei nu exista: 
dacă îşi omora soţul era arsă pe rug sau spânzurată, dar dacă bărbatul îşi bătea nevasta, el nu 
era pedepsit pentru că ea nu avea calitate juridică30. Trebuie menţionat că soţul de cele mai 
multe ori era un bărbat trecut de 30 de ani care se săturase de războaie şi care se gândea doar 
la moştenitori. 

Introdusă cu atâtea reguli în noua casă, soţia rămânea o străină la început; treptat 
lucrurile se schimbau, pentru ca apoi onoarea casei să depindă de conduita acesteia31. Tocmai 
de aceea soţilor le revenea sarcina de a le apăra de orice fel de ispite.  

Dorinţa de a avea moştenitori transforma femeia într-un mijloc al obţinerii acestora; 
nu conta vârsta soţiilor, amintită anterior, ci numărul copiilor. Soţiile îşi petreceau cea mai 
mare parte a vieţii de adult cu sarcini şi naşteri; media la Florenţa era de zece copii, iar 
                                                 
25 Exemplul lui Filip I al Franţei care a fost excomunicat pentru divorţul de soţia sa Bertha de Frisia, sau Filip al 
II-lea care în 1193 a alungat-o pe Ingeborg de Danemarca după o noapte, devenind bigam prin căsătoria cu 
Agnes de Méranie, dar la moartea acesteia în 1201 a reprimit-o pe soţia sa.  
26 R. I. Moore, Prima revoluţie europeană (cca 970 – 1215), Editura Polirom, Iaşi, 2004, p. 92. 
27 Ilie Grămadă, op.cit., p.128. 
28 Georges Duby, op.cit., p. 132. 
29 Jacques Le Goff, op.cit., p. 75. 
30 Ilie Grămadă, op.cit., p 130. 
31 Georges Duby, Cavalerul, femeia şi preotul, Editura DU Style, Bucureşti, 1997, p. 49. 



Ipostaze feminine medievale 

76 
 

ţărăncile din Franţa, nouă32.  Aceasta se datora faptului că până în secolul al XII-lea toate 
conciliile au înăsprit pedepsele împotriva comportamentelor ce aveau ca scop prevenirea sau 
suprimarea sarcinii33; după această dată, dezvoltarea medicinei a atras şi o nouă perspectivă 
asupra naşterii. Dar la sfârşitul Evului Mediu mortalitatea infantilă era foarte mare şi datorită 
vârstei fragede a soţiilor sau bolilor de tot felul, astfel încât doar doi-trei copii supravieţuiau, 
iar una din şapte mame murea la naştere. Numărul mare de copii era dat în familiile mai 
înstărite de faptul că femeia nu alăpta, fiind preferată o doică, aparţinând categoriei ţăranilor 
de obicei, care în felul acesta câştiga bani, ca şi cum ar fi avut o slujbă.  

În această lume a copiilor un rol aparte îl aveau cei nelegitimi; dacă în comunităţile 
rurale aceste situaţii erau de cele mai multe ori evitate prin căsătorii, la oraş, soarta acestora 
era alta. În cele mai multe cazuri ei erau victime ale mamelor, care puteau fi sărace sau 
prostituate, uneori victime ale violenţei. De multe ori, dacă copilul fusese botezat, ele erau 
tratate cu înţelegere; dar de cele mai multe ori, pruncuciderea era pedepsită cu moartea34 prin 
înnecare, ardere pe rug, iar mai târziu prin decapitare. O soluţie a fost înfiinţarea orfelinatelor 
care se vor înmulţi din secolul al XVI-lea. 

Educaţia tinerelor fete era pe un plan secund fără a se pune problema viitorului lor. 
Cultul Fecioarei Maria a stat la baza educaţiei fetelor medievale, astfel acestea erau convinse 
să intre la mănăstire unde modelul învăţat era cel al soţiei fidele şi virtuoase. S-au creat astfel 
„comune” ale femeilor exemplul beghinelor35 în secolul al XIII – lea, în Franţa, care locuiau 
în case individuale, sau locuite de un număr mic dintre ele, în acelaşi cartier al oraşului, dar 
ducând o viaţă cucernică aflată între viaţa monahală şi cea laică. Tot în această perioadă 
dispar şi mănăstirile mixte, călugării fiind despărţiţi de călugăriţe36. 

Dezvoltarea oraşelor mai accentuată din secolul al XI-lea şi apariţia nucleelor de 
studenţi a dus la un conflict cu orăşenii din cauza femeilor; studenţii se conduceau după 
principiul „Wein,Weib und Gesang”37, în traducere vin, femei şi cântec, iar femeile erau 
tocmai nevestele orăşenilor. De aceea femeia era uneori plasată la marginea societăţii, dar 
începând cu secolul al XII-lea, a lua în căsătorie o prostituată devenise o faptă meritorie38; 
chiar şi Biserica  s-a implicat în rezolvarea situaţiei femeii prin crearea ordinului feminin al 
Mariei-Magdalena care adăpostea în rândurile sale prostituatele bătrâne sau pocăite.  

Perioada Renaşterii şi a Umanismului au reprezentat un pas spre acceptarea femeii în 
societatea medievală sau mai bine spus ca pe o acceptare a cotidianului. Şi asta tot datorită 
depravării care mergea până la cele mai înalte funcţii, cea papală, avându-l ca principal 
reprezentant pe cardinalul Rodrigo Borgia, viitorul papă Alexandru al VI-lea, căruia amantele 
Vanozza Catana i-a oferit patru copii, iar Giulia Farnese, doi39. Modelul papal era urmat şi de 
Cezar Borgia, care în 1500 cucerind oraşul Capua îşi alege 40 de fecioare dar unele se vor 
sinucide, făcând astfel posibil modelul prinţului machiavellic, prinţul care îşi îndeplineşte 
scopul prin orice mijloace. Dar societatea italiană era departe de trecerea barierelor feministe, 
nu puţine fiind cazurile când soţiile adultere rămâneau fără cap sau erau prezentate în operele 
literare scene în care victimile feminine erau jupuite, rupte cu cleştele, trase pe roată, înecate 
cu plumb topit, după ce li se smulsese inima, dinţii, limba, sânii40. Aceste cruzimi se vor 
regăsi şi mai târziu în perioada Inchiziţiei. 

                                                 
32 Gisela Bock, op.cit., p. 27. 
33 Jacques Le Goff, Omul Medieval, p. 276. 
34 Eugenio Garin, Omul Renaşterii, Editura Polirom, Iaşi, 1999, p. 247. 
35 Jacques Le Goff, Naşterea purgatoriului, Editura Meridiane, Bucureşti, 1995, vol. II,. p. 234. 
36 Ilie Grămadă, op.cit., p. 52. 
37 Ibidem, p. 54. 
38 Le Goff, Jacques, Evul Mediu şi naşterea Europei, pag. 136. 
39 Despre viaţa amantelor papei Alexandru al VI-lea vezi cartea citată anterior, pp. 77-79.   
40 Ilie Grămadă, op.cit., p. 77. 
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Un capitol interesant din viaţa cotidiană a femeilor medievale îl reprezintă includerea 
lor în Summa de Officio Inquisitionis din 1270 prin care vrăjitoarele erau arse pe rug; şi 
tocmai femeile par să domine acestă lume a vrăjitoriei, nu pentru că erau mai multe decât 
bărbaţii vrăjitori, ci pentru că erau femei. Până în secolul al XIII-lea biserica privise cu 
îngăduinţă magia, dar treptat mai multe concilii au denunţat în termeni drastici vrăjitoria. 
Domini canes, câinii lui Dumnezeu, cărora papalitatea le încredinţase Inchiziţia, au făcut din 
vrăjitorie o modalitate de a supune populaţia, eliminând astfel orice opoziţie. Şi vrăjitoria 
aparţinea în special femeilor pentru că era un rău necesar, o tentaţie naturală, o cauză a 
păcatului originar41. 

Secolul al XV-lea a adus şi majoritatea proceselor vrăjitoarelor, acest lucru datorîndu-
se şi lui Tomas de Torquemada la Sevilla sau a dominicanilor germani, Jacop Sprenger şi 
Heinrich Institoris, care în Dicţionarul inchizitorilor sau în Malleus maleficarum ( Ciocanul 
vrăjitoarelor), lucrare tipărită în 1486, spuneau că erezia este a vrăjitoarelor, vrăjitorii fiind 
prea puţini la număr42. 

Interogatoriul şi torturile erau dintre cele mai crude; aruncată în temniţă, femeia nu era 
ferită de brutalităţi, torturi sau violuri. Dacă năştea în această perioadă, copilul, considerat al 
Satanei, era ucis. După 25 de probe prin care acuzata trebuia să-şi recunoască vinovăţia, urma 
arderea pe rug. Bunurile condamnatei reveneau seniorului, două treimi, judecătorului, 
preotului, călăului şi denunţătorului, o treime; tocmai de aceea vrăjitoria era şi o bună 
modalitate de îmbogăţire.  

Frica de femei se datora faptului că adeseori era văzută ca un diavol domestic43 , fiind 
înşelătoare, vanitoasă, stricată şi cochetă; unul dintre predicatorii medievali, Maillard, o 
aseamănă chiar cu o jivină, datorită purtărilor ei. În acelaşi mod, sau mai rău, o trata şi 
franciscanul Alvaro Pelayo care în lucrarea Plângerea Bisericii, capitolul XLV, cel mai întins 
al volumului, face o incursiune în lumea femeilor acuzându-le de tot ce era mai rău44. 

Mai apoi, femeile din perioada Renaşterii au beneficiat de studiul limbilor clasice, 
greaca şi latina, dar şi de diferite ramuri ale ştiinţelor epocii; arta era la modă ca ştiinţă, dar se 
întâlneau şi tinere femei care participau în sălile universitarilor la cursuri de filosofie sau 
teologie.  

Căsătoriile erau aranjate de părinţi şi în această perioadă; problema dotei aparţinea mai 
mult celor bogaţi, în Franţa, de exemplu, cu dota unei soţii se puteau plătii datoriile sau se 
putea avansa în societate. Dar divorţul era ceva mai rar, pentru că în general acesta era 
împiedicat de religie. La Veneţia o femeie divorţată trebuia să poarte un costum special, ca şi 
leproşii fiindu-le interzise participarea la reuniunile publice45. 

Un aspect important al vieţii femeilor l-a reprezentat legătura cu biserica. În Germania 
reforma lui Luther a adus numeroase schimbări privind statutul femeii în societate. Din punct 
de vedere juridic, femeia nu putea face afaceri sau încheia contracte, reprezentantul său fiind 
tatăl, fratele, soţul. Femeile celibatare puteau avea o ocupaţie, servitoare, lucrătoare la ferme, 
sau angajată în diverse ateliere orăşeneşti. 

La 1530, Luther insista să se creeze şcoli pentru fete şi băieţi, dar abia în perioada 
următoare în spaţiul german vor apare astfel de instituţii. Pentru văduve şi femei necăsătorite 
s-au creat un fel de mănăstiri-azil numite „casele lui Dumnezeu”; la Strasbourg existau 60 de 
asemenea cămine-azil, la Basel, 30, la Köln peste 2000. Căsătoria pentru Luther era „un rău 

                                                 
41 Ibidem, p. 153. 
42 Jacques Le Goff, op.cit., p. 203.  
43 Jean Delumeau, Frica în occident (secolele XIV-XVIII). O cetate asediată, Editura Meridiane, Bucureşti, 1986,  
vol. II, p. 211. 
44 Ibidem, pp. 216-218. 
45 Ilie Grămadă, op.cit., p.86. 
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necesar”46 care avea rolul de a-l face pe bărbat să nu mai păcătuiască, iar divorţul era admis 
doar dacă exista incapacitatea vieţii conjugale, adulterul sau refuzul vieţii conjugale. Reforma 
lutherană aducea cu sine şi condamnarea mănăstirilor pe care le considera mlaştini nămoloase 
ale diavolului şi bordeluri47; însă una dintre fostele călugăriţe, Katharina von Bora îi va 
deveni soţie în 1525 când Luther avea 42 de ani.  

Dacă Evul Mediu aduce femeia contrastelor, nobilă sau din popor, Renaşterea a adus 
îmbunătăţirea situaţiei femeii, a instituţiei căsătoriei, evoluţie datorată umaniştilor, dar şi 
reformelor lutherane.  

Pe parcursul Evului Mediu este evident că statutul femeii în societate s-a îmbunătăţit. 
Dar lumea femeii care uneori era ca o mică monarhie, adesea tiranică, devine tot mai largă, şi 
în acelaşi timp tot mai deschisă spre noutate, ca în cazul mamei lui Ludovic cel Sfânt care a 
terorizat soţiile fiilor şi le umilea pe servitoare48.  

În casele nobililor femeia era supusă aceloraşi reguli. Soţul putea pedepsi sau ucide 
atât propria soţie cât şi pe surorile şi fiicele, văduvele şi fiicele orfane ale fraţilor, verilor şi 
vasalilor săi49. Singurul loc mai ferit era camera doamnelor, unde soţiile îşi petreceau cea mai 
mare parte a vieţii lor şi timpul se scurgea în aşteptarea soţului sau a celor care aveau voie să 
o viziteze. Principalele activităţi erau reprezentate de creşterea copiilor, rugăciunile şi ţesutul. 

Spre deosebire, soţiile şi fiicele ţăranilor participau la muncile agricole, adunau turma, 
mulgeau vacile, cărau fânul, pregăteau inul şi cânepa de la ogor şi până la realizarea ţesăturii, 
aveau grijă de grădina de legume şi de masa zilnică a casei50; dar nici muncile câmpului, 
destinate în special bărbaţilor, nu le erau străine. Nici cele de la oraş nu duceau lipsă de 
ocupaţii.  

În acest ev mediu masculin îşi face loc şi femeia călugăr. Mănăstirile erau la început 
ca un refugiu, un azil pentru fetele nobililor, dar treptat lucrurile se vor schimba. La jumătatea 
secolului al XVI-lea aproximativ 15% din femeile marilor centre urbane, Florenţa, Veneţia, 
Milano, erau călugăriţe51. Dar multe dintre ele se aflau aici împotriva voinţei lor, fiind o 
modalitate de a controla averea prin neîmpărţirea ei sau de a scăpa de acele fete nedorite 
cărora părinţii trebuiau să le asigure o dotă; la acestea se adăugau şi fetele abandonate şi luate 
din milă. O imagine mai completă poate fi regăsită în lucrarea călugăriţei florentine, Beatrice 
del Sera (1515-1586), Iubire de virtute, în care este deplânsă soarta femeii captive într-o 
mănăstire. Dar idealul castităţii, atât de promovat de Biserică, rămânea o constrângere, ca şi 
cum religia era un mod de viaţă obligatoriu.  

Călugăriţele vor fi cele care vor avea grijă de oropsiţii vremurilor, de bolnavi şi 
bătrâni, de nebuni şi copii; şi nu trebuie uitate nici şcolile mănăstireşti pentru fete care devin 
tot mai numeroase. Şi acest lucru le va fi răsplătit prin înfiinţarea ordinelor călugăreşti sau 
canonizarea unora dintre ele52.  

Intenţionat am lăsat la urmă acest aspect, al femeii călugăr pentru a nu rămâne cu 
impresia pe care o avea omul medieval; şi chiar dacă o vom regăsi la marginea societăţii, vina 
nu îi aparţine ei în totalitate. Cele trei măşti ale sexului feminin pot fi regăsite în arta 
medievală, unde primează frumosul; fecioara veşnic seducătoare, femeia care conduce 
bărbatul, bătrâna cea înţeleaptă. 
 

                                                 
46 Ibidem, p. 121. 
47 Gisela Bock, op.cit., p. 32. 
48 Georges Duby, Evul mediu masculin, p. 130. 
49 Georges Duby, Phhilippe Ariès, Istoria vieţii private de la Europa feudală la Renaştere, Editura Meridiane,  
Bucureşti, 1995, vol. III, p. 100. 
50 Eugenio Garin,op.cit., p. 253. 
51 Ibidem, p. 260. 
52 Nu s-a insistat pe femeia ca personaj sfânt, ci doar o scurtă prezentare a călugăriţelor. 
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Summary 
 
Although medieval society was stratified by timing interests, those who pray, those 

who fight and those who work fields, an important role had other human prototypes in dark 
ages; the next study it has in the foreground, woman of Western Europe, as a complement to a 
world dominated by men of those times. 

Middle Ages was for women a difficult period because human society kept some 
mentality of antiquity along with some religious ideas led to disregard them. The status of 
women is analyzed from a multiple perspective in an attempt to capture as many instances; 
woman queen, noble woman, rural woman, the woman at the court of kings, religious woman, 
woman witch. 

The reader will find useful information on some issues that were considered to have 
chosen the theme, but without going into too many details about the characteristics of each 
issue; material provides an overview, if complying with human rights among other medieval 
prototypes. 
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MOTO: 

,,Pacea nu poate veni din dorinţa de pace, ci de la 
suprimarea instinctelor de război“. 

(Nicolae Iorga) 
Disciplina: Istorie Universală 
Tipul lecției: Evaluare ( ERR ) 
Subiectul: Provocările dramatice ale sec. al XX-lea. Conflicte globale 
Clasa: a VII-a 
Competențe specifice: 
1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici secolului al XX-lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă 
sau orală; 
2.2. Rezolvarea în echipă a unor probleme/ situaţii-problemă, prin negocierea soluţiilor identificate; 
3.5. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor istorice din secolul al XX-lea, pe baza surselor 
istorice; 
3.6 Prezentarea unui fapt istoric referitor la secolul al XX-lea, utilizând informaţii selectate din surse 
istorice;  
3.8. Stabilirea relaţiei de cauzalitatepentru un fapt istoric din secolul al XX-lea, în surse istorice date; 
Obiectivul general: analiza obiectivă a surselor istorice pentru cunoaşterea aprofundată a problemelor 
fundamentale specifice conflictelor globale care au marcat istoria sec. al XX-lea; 
Obiective operaționale: 
Cognitive-elevii să fie capabili : 

• să utilizeze cunoştinţele/ noţiunile istorice fundamentale dobândite anterior în contexte de 
învăţare şi comunicare diferite; 

• să demonstreze capacităţi de analiză a surselor istorice, pe baza unor criterii date; 
Atitudinale -elevii să fie capabili : 

• să-şi dezvolte gândirea critică, abilităţile de comunicare, spiritul de originalitate şi creativitate în 
abordarea evenimentelor istorice; 

• să probeze disponibilităţi de empatie cu trecutul, pornind de la informaţiile /stările /sentimentele 
sugerate de sursele istorice;  

• să-şi formeze atitudini pozitive, de promovare a soluţiilor pacifiste şi condamnare a conflictelor, 
pe baza valorificării experienţelor tragice din trecut;  

Metodologice-elevii să fie capabili: 
• să dovedească spirit de echipă prin asumarea responsabilităţilor individuale şi de grup; 

Condiții prealabile: elevii deţin cunoştinţe despre cauzele, declanşarea, desfăşurarea şi consecinţele 
generate de războaiele mondiale, fapt care permite plasarea lor în ipostaza de a extrage şi interpreta 
informaţii suplimentare prin analiza unor documente/imagini/caricaturi, folosite ca surse istorice; 
Resurse de timp: 50 minute; 
Resurse materiale: 

• surse vizuale şi scrise, primare şi secundare, despre conflictele globale; hărți istorice; film; fişe de 
lucru; laptop; videoproiector. 

Resurse umane: elevii clasei a VII-a; 
Resurse procedurale: 

• Brainstorming, explicaţia, expunerea, conversaţia, concursul cu itemi obiectivi, analiza şi 
interpretarea surselor istorice, empatia, miniprocesul, eseul de cinci minute, autoevaluarea. 
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Forma de organizare a activității: frontală, pe grupe şi individuală; 
Evaluarea: 

• de conţinut- va viza corectitudinea, aria de cuprindere şi gradul de valorificare/valorizare a 
informaţiilor furnizate de sursele istorice; 

• de utilizare a operaţiilor gândirii- va urmări modul de prelucrare şi aplicare a informaţiilor istorice 
dobândite anterior sau prin intermediul analizei surselor istorice primare/secundare, spiritul creativ, 
originalitatea şi obiectivitatea dovedite în abordarea informaţiilor, alături de capacitatea de empatie 
cu trecutul istoric; 

Bibliografie: 
• Pierre Milza, Serge Berstein, Istoria Europei, Institutul European, 1998, vol. V; 
• Camil Mureşan - coordonator, Culegere de texte pentru istorie universală, Epoca modernă; 
• Mihai Manea, Eugen Palade, Nicoleta Sasu, Predarea istoriei şi educaţia pentru cetăţenie 

democratică :dimensiuni didactice inovative, Editura Educaţia 2000+, Bucureşti, 2006; 
• Valentin Băluţoiu, Istoria secolului al XX-lea şi educaţia pentru cetăţenie democratică, Editura 

Educaţia 2000+, Bucureşti, 2006; 
• Felicia Adăscăliţei, Marilena Bercea, Elemente de didactică a istoriei, Editura Nomina, 2010; 
• Laura Căpiţă, Carol Căpiţă, Tendinţe în didactica istoriei, Editura Paralela 45, 2005; 
• Sorin Oane, Maria Ochescu, Manual de istorie pentru cl. A VII-a, Editura Humanitas; 
• Florin Constantiniu, Norocica-Maria Cojescu, Manual de istorie pentru cl. a VII-a, Editura Corint 
• Internet; 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
EVENIMENTUL  

DIDACTIC 
CONŢINUTUL 

DIDACTIC 
STRATEGII DE REALIZARE FORMA DE 

ORGANIZARE 
 A  
ACTIVITĂȚII 

EVALUARE 
Procedurale Materiale 

I. Organizarea clasei. 
Crearea unui climat 
relaxant şi stimulativ 
pentru desfăşurarea 
demersului didactic  

• 1 min. 

 -Expunerea 
 
-Explicaţia 
 
-Conversaţia 
 

-Organizarea 
grupelor 
-Repartizarea 
materialelor 
-Laptop 
-Videoproiector 

-Activitate 
frontală 

 

 

II. Captarea atenţiei 
• 6 min. 

 
 
 
 

-Definirea 
războiului 
 
-Anunţarea temei lecţiei  
noi şi a obiectivelor 
operaţionale 

-Analiza filmului 
didactic 
-Brainstorming 

-Laptop 
 
-Videoproiector 
 
-Film 
 

-Activitate: 
frontală/ 
individuală 
 
 
 

-Valorifică informaţiile  
transmise prin film în  
definirea războiului; 
 

III. Desfăşurarea lecţiei 
1. Evocarea  
Reactualizarea 
informaţiilor  
anterioare 
 

• 8 min. 
 

Provocările dramatice 
ale sec. al XX-lea. 
Conflictele globale: 
-Alianţe politico-militare, 
-Definirea  
termenilor-cheie, 
-Ideologiile totalitare ale 
secolului al XX-lea, 
-Operaţiuni militare, 
-Evenimente istorice 
reflectate în imagini. 
 

-Concurs cu itemi 
obiectivi cu alegere 
duală, cu alegere 
multiplă, de tip 
asociere şi cu 
exerciţiul de 
recunoaştere a  
imaginilor cu  
conţinut istoric 
 

-Laptop 
 
-Videoproiector 
 
-Hărţi istorice 
 
-Imagini 
 
-Fişa de notare  
a scorului grupelor 
  

-Activitate: 
pe grupe şi  
individuală 
 

-Numeşte alianţele politico-militare din care 
 au făcut parte statele indicate pe hărţile 
istorice; 
-Realizează corespondenţa dintre termenii/ 
noţiunile istorice şi definiţiile formulate; 
-Abordează comparativ ideologiile  
sec. al XX-lea prin indicarea unui răspuns  
dintr-o listă de alternative;  
-Identifică relaţia de cauzalitate legată de 
operaţiunile militare prin alegerea uneia din 
cele două variante posibile de răspuns: 
Adevărat/Fals 
-Recunoaşte o serie de evenimente  
desfăşurate în timpul războaielor mondiale,  
pe baza observării imaginilor; 
-Demonstrează disponibilitatea 
de luare a deciziilor în situaţii limită şi de 
asumare a riscurilor; 
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2. Realizarea sensului 
Dobândirea de  
noi cunoştinţe  

• 30 min. 
 

Probleme fundamentale 
care au marcat  
declanşarea, desfăşurarea 
şi consecinţele generate 
de conflictele globale 
-Atentatul de la Sarajevo, 
-Tratatul de la Versailles, 
-Documente internaţionale 
parafate în contextul  
specific celui de-al doilea 
război mondial, 
-Acuzaţii, verdicte şi  
sentinţe formulate pentru 
,,vinovaţii” de război. 

 
-Analiza şi  
interpretarea 
surselor istorice  
din perspective 
multiple 
 
 
 
-Empatia 
 
 
-Jocul de rol- 
miniprocesul 
 
 
 
 

 
 

• Surse vizuale 
imagini/fotografii/ 
caricaturi 
 
• Surse istorice 
scrise primare şi 
secundare 
 
• Laptop 
 
• Videoproiector 
 
• Fişa de lucru 
 

-Activitate  
pe grupe 
 

-Abordează critic surseleistorice care  
Prezintă atentatul de la Sarayevo  
din perspective multiple;  
-Analizează obiectiv Tratatului de la  
Versailles, ca factor generator de  
nemulţumiri şi conflicte; 
-Studiază comparativ documentele  
diplomatice indicate, în scopul înţelegerii  
unor limite majore care au marcat relaţiile  
internaţionale în perioadaconfruntărilor  
globale: inconsecvenţă, minciună, dezicere  
la principii asumate etc.); 
-Valorizează cunoştinţele anterioare  
într-un nou context de învăţare-miniprocesul  
-Formulează judecăţi de valoare  
despre problematica  
responsabilităţilor de război; 
-Dovedeşte empatie cu trecutul istoric prin  
asumarea unor roluri şi responsabilit  
specifice unor personalităţi politice; 

3. Reflecţia 
Învăţarea  
propriu-zisă. 

• 5 min. 

Rolul istoriei în viaţa 
prezentă şi ca factor de 
predicţie a schimbărilor 
 

-Eseul de cinci 
minute 
 
-Autoevaluarea  
 

-Imagini 
 
-Fişa de  
evaluare 

 
-Scara de  
clasificare a  
întregii activităţi  
desfăşurată în  
cadrul grupelor. 

-Activitate  
Individuală. 
 

-Utilizează capacitatea de asociere a  
trecutului cu prezentul din perspectiva unor 
lideri/ evenimente/ practici politice sugerate d  
imagini relevante în acest sens; 
- Afirmă abilităţi de căutare a soluţiilor 
pacifiste pentru conservarea ordinii şi 
securităţii lumii contemporane.  
- Autoevaluează obiectiv întreaga 
activitate prin completarea scării de  
clasificare. 
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FIŞĂ DE LUCRU 
GRUPA I 
Analizaţi sursele şi răspundeţi întrebărilor de mai jos: 
Sursa A 

,, Pe 28 iunie1914, vizitând cu ocazia marilor manevre oraşul Sarajevo din Bosnia, 
arhiducele moştenitor de Austria, Francisc Ferdinand şi soţia sa (...), ducesa de Hohenberg, 
sunt asasinaţi de un student bosniac, Prinzip, membru al unei societăţi secrete ,,Mâna Neagră” 
legată de mişcarea naţionalistă iugoslavă. Guvernul de la Belgrad nu are, probabil, nici un 
amestec în această afacere, dar anumiţi ofiţeri sârbi au participat totuşi la pregătirea 
atentatului.” 

(Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei) 
Sursa B 
Atentatul de la Sarajevo văzut de Şeful Statului Major austriac Franz Conrad von 
Hotzendorf 

,,Am văzut limpede, din primul moment, toată gravitatea catastrofei, precum şi 
urmările ce trebuiau să decurgă dintr-însa. Asasinatul de la Sarajevo încheia – drept ultima 
verigă - o lungă înlănţuire. El nu era fapta unui singur fanatic, ci opera unei acţiuni bine 
organizate: declaraţia de război făcută Austro-Ungariei de Serbia. Or, răspunsul nu putea fi 
decât războiul. 

(Histoire, LꞌEurope et le monde du Congres de Vienne a 1945, Klett/Nathan, 2008) 
Sursa C 

,,Cercurile militare austriece, în frunte cu acelaşi general Franz Conrad von 
Hotzendorf, care şi în 1908, cu prilejul anexării de către Austro-Ungaria a Bosniei şi 
Herţegovinei, insistase pentru o intervenţie împotriva Serbiei, pretextul binevenit al 
declanşării războiului, pentru a înăbuşi în sânge aspiraţiile naţionale ale slavilor de sud. ”  

(C. Mureşan – coord., Culegere de texte pentru istorie universală, Epoca modernă) 
1. Precizaţi natura surselor.  
2. Menţionaţi, pe baza sursei A, victimele şi autorul asasinatului de la Sarajevo. 
4. Ce ne spun sursele B şi C despre impactul asasinatului de la Sarajevo pentru izbucnirea 
Primului Război Mondial. 
5. Formulaţi un punct de vedere personal despre factorii care poartă responsabilitatea 
declanşării Primului Război Mondial. Susţineţi opinia voastră cu informaţii preluate din 
sursele A, B, şi C. 
 
GRUPA A II-A 
 
Analizaţi sursele şi răspundeţi întrebărilor de mai jos: 
Sursa A:                       Sursa B: 
 

Extrase din Tratatul de la Versailles 
Art. 42, 43: este interzis Germaniei să menţină sau să construiască 
fortificaţii în stânga Rhinului, iar în dreapta fluviului până la distanţa 
de 50 km. 
Art. 51: Teritoriile cedate Germaniei în virtutea Preliminariilor de pace 
semnate la Versailles la 26 februarie 1871 şi a Tratatului de la 
Frankfurt din 10 mai 1871 sunt reintegrate sub suveranitate franceză.  
Art. 80, 81, 87: Germania recunoaşte independenţa Austriei, 
Cehoslovaciei şi Poloniei. 
Art. 119 Germania renunţă la drepturile ei asupra coloniilor. 

Art. 160 Armata germană nu poate depăşi cifra de 100.000 de oameni. 
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Art. 173 Orice serviciu militar obligatoriu va fi abolit în Germania. 
Art. 231 Germania recunoaşte că ea şi aliaţii ei sunt responsabili de toate pierderile şi 
stricăciunile. 
Se cere: 
1. Precizaţi contextul istoric sugerat de cele două surse, 
2. Descrieţi sursa A şi relevaţi un simbol care se regăseşte în informaţiile consemnate în sursa 
B. Interesele cui le reprezintă sursa A? În ce scop poate fi folosită? 
3. Menţionaţi, pe baza sursei B: 
- prevederea legată de securitatea Franţei; 
- o clauză militară; 
- dispoziţia referitoare la problema reparaţiilor de război; 
- o clauză teritorială; 
4. Identificaţi, pe baza sursei B, articolele care au provocat nemulţumirea Franţei. 
5. Asociaţi acţiunile politico-militare indicate cu prevederile Tratatului de la Versailles 
încălcate. 

- Planul Dowes ………. 
-  Planul Young ..............  
- Anschluss  ………… 
- Acordul de la Munchen ………  
- Pactul Ribbentrop-Molotov………… 
- Remilitarizarea zonei rhenane……… 
- Reintroducerea serviciului militar obligatoriu în Germania……… 

6. Formulaţi un punct de vedere personal despre impactul Tratatului de la Versailles pentru 
declanşarea celui de-al doilea război mondial. Valorificaţi în acest sens şi mesajul transmis de 
sursa A. 
 
GRUPA A III-A 
Analizaţi sursele şi răspundeţi la întrebări: 
Sursa A 
,,Articolul I. În eventualitatea unor rearanjamente politice şi teritoriale în regiunile ce aparţin 
Statelor Baltice (Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania), hotarul de nord al Lituaniei va 
reprezenta hotarul sferelor de influenţă ale Germaniei şi U.R.S.S. În această privinţă interesul 
pentru Lituania în regiunea Vilna este recunoscut de ambele părţi. 
Articolul II. În eventualitatea unor rearanjamente politice şi teritoriale în regiunile ce aparţin 
Poloniei, sferele de influenţă ale Germaniei şi ale U.R.S.S. vor fi limitate conform liniei 
râurilor Narev, Vistula şi San.(...) 
Articolul III. Privitor la Sud-estul Europei, atenţia este atrasă de către partea Sovietică 
privitor la interesul acesteia în Basarabia. Partea Germană declară dezinteresul politic total în 
această regiune.” 

(Protocolul adiţional secret al Pactului Ribbentrop-Molotov) 
Sursa B 
,,1. Ţările lor nu urmăresc nici o mărire teritorială sau de altă natură. 
2. Ei nu doresc să vadă nici o modificare teritorială care să nu fie în acord cu voinţele liber 
exprimate ale popoarelor interesate. 
3. Ei respectă dreptul ce are fiecare popor de a alege forma de guvernământ sub care vrea să 
trăiască; ei doresc să fie redate drepturile suverane şi liberul exerciţiu de guvernare celor care 
au fost privaţi de ele prin forţă.” 

( Carta Atlanticului, adoptată de F. D. Roosevelt şi W. Churchill, 14 august 1941) 
Sursa C 
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„Acordul de procentaj” de la Moscova din 9 octombrie 1944, este înţelegerea dintre 
Churchill şi Stalin prin care se fixau, într-o manieră neobişnuită în practica diplomatică, adică 
prin procente, influenţa Marii Britanii (în înţelegere cu S.U.A.) şi a Uniunii Sovietice în ţările 
Europei de Sud - Est. U.R.S.S. dobândea 90% influenţă în România, Marea Britanie 10%. În 
Grecia era invers. În Iugoslavia şi Ungaria procentul era de 50%-50%, iar pentru Bulgaria 
influenţa sovietică era de 75%, aliaţii rămânând cu 25 %. 

( www.Tribuna-Basarabiei.ro ) 
1. Precizaţi contextul istoric general în care se desfăşoară evenimentele sugerate în sursele A, 
B şi C. 
Sursa D 

2. Comentaţi sursa D din perspectiva cauzelor care au motivat 
parafarea alianţei consemnate în sursa A. 
3. Comparaţi sursele A şi B şi identificaţi un element de asemănare. 
4. Asumaţi-vă ipostaza celor doi dictatori, nazist şi comunist şi 
formulaţi o replică rostită de fiecare în momentul care a urmat 
semnării Pactului Ribbentrop- Molotov. 
5. Analizaţi principiile promovate de documentele consemnate în 

sursele B şi C. Ce constataţi? 
6. Imaginaţi-vă că aveţi posibilitatea să intraţi într-un dialog cu W. Churchill, unul dintre 
autorii evenimentului descris în sursa C. Ce întrebare i-aţi adresa? Ce credeţi că v-ar 
răspunde? 
 
GRUPA a IV-a 

Asumaţi-vă din perspectiva prezentului, calitatea de avocat, procuror şi judecător. Folosiţi 
ca probe în proces, informaţiile dobândite anterior în cadrul orelor de curs sau prin 
documentare individuală/de grup şi realizaţi: 

• o listă de ,,acuze”/,,greşeli” prezentată de procuror prin care să stabiliţi 
responsabilitatea fiecărui stat indicat în declanşarea războiului: Germania, URSS, 
Marea Britanie, Franţa, Italia, Japonia, SUA; 

• o pledoarie de apărare susţinută de avocat în sprijinul unor state a căror politică de 
toleranţă faţă de conflict poate fi  într-o oarecare măsură justificată; 

• un verdict urmat de o sentinţă pronunţată de judecător în raport cu gradul de 
vinovăţie atribuit fiecărui stat condamnat sau achitat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.tribuna-basarabiei.ro/


Proiect didactic: Provocările dramatice ale sec. al XX-lea. Conflicte globale 

 87 

 FIŞĂ DE CONCURS 
 

RUNDA I 
Numiţi alianţele politico-militare din care au făcut parte statele indicate pe hărţile 
istorice: 10 puncte fiecărei grupe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RUNDA A II-A 
Realizaţi corespondenţa dintre termenii/ noţiunile 
istorice şi definiţiile formulate mai jos: 10 puncte 
fiecărei grupe 
  
 
 

 
 

 
 

1. Principiu în baza căruia o naţiune are dreptul de a-şi alege, fără amestec din afară, statutul 
politic şi calea de dezvoltare economică, socială şi culturală. 
2. Război desfăşurat pe o linie de front stabilă, întărită cu numeroase lucrări de apărare. 
3. Război rapid, atacarea inamicului prin surprindere cu forţe mari şi scoaterea lui din luptă. 
4. Politică a statelor învinse, care urmărea schimbarea frontierelor stabilite prin tratate 
internaţionale. 
5. Acţiune de împăcare a Germaniei, prin cedări repetate, făcute de Marea Britanie şi Franţa 
sdin 1933. 
6. Atitudine ostilă faţă de evrei, întemeiată pe discriminarea rasială sau religioasă. 
RUNDA A III-A 
Citiţi enunţurile de mai jos şi indicaţi litera corespunzătoare variantei corecte de 
răspuns: 10 puncte fiecărei grupe 
GR.I   
1. O asemănare între regimul nazist şi comunism a fost: 
a) antisemitismul;                         b) sistemul corporatist;                 c) cultul personalităţii; 
GR.A II-A  
2. O asemănare între regimul fascist şi nazist a fost:  
a)antisemitismul;                          b) sistemul corporatist;        c) demagogie şi propagandă; 
 
GR.A III-A  
3. O deosebire existentă între regimul fascist şi nazist a fost: 
a) cenzura;                                      b) antisemitismul;                   c) demagogie şi propagandă; 

GRUPA I 

GRUPA A II-A 

……………………… 

 

GRUPA A III-A 

GRUPA A IV-A 

 

………………………………
 

GR. I 
,,Război fulger” 

 
GR. A II-A 
Autodeterminare 

GR. A III-A 
Revizionism 

GR. A IV-A 
Conciliatorism 

1
 

4
 

2
 

3
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GR.A IV-A  
4. O deosebire existentă între regimul fascist şi comunism a fost: 
a)alianţa cu Biserica Catolică;                 b) cenzura;                   c) demagogie şi propagandă; 

 
PIERZI TOTUL SAU CÂŞTIGI? 

RUNDA A IV-A 
1. Răspundeţi enunţurilor formulate cu DA sau NU: 30 puncte fiecărei grupe 

GR. I 
• Bătălia de pe Marna s-a finalizat cu înfrângerea germanilor şi cu eşecul războiului 

fulger …………… 
GR. A II-A 

• Armata română a luptat în campania din 1917 la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, reuşind 
să evite ocuparea Transilvaniei de către Puterile Centrale.……………  

GR. A III-A 
• Rezistenţa britanicilor, atacaţi în 1940, a determinat eşecul tentativei germane de a 

debarca în Marea Britanie şi declanşarea ulterioară a războiului din 
Răsărit.…………… 

GR. A IV-A 
• Bătălia de la Stalingrad a pus capăt ofensivei germane din est , fiind urmată de 

începutul contraofensivei ruse spre est.…………… 
2. Recunoaşteţi evenimentele sugerate de imaginile indicate: 30 puncte fiecărei grupe 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FELICITĂRI! 
 
 

GR. I GR. A II-a GR. A III-a 

GR. A IV-a 
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FIŞĂ DE EVALUARE FINALĂ 

 
Eseul de cinci minute: Folosiţi informaţiile sugerate de imaginile prezentate de profesor, 
realizaţi o asociere între trecut şi prezent, prin intermediul unor lideri politici/ evenimente care 
au reprezentat/ reprezintă riscuri pentru menţinerea păcii şi a securităţii internaţionale. 
Formulaţi soluţia voastră pentru ca în lumea contemporană să nu se mai repete experienţele 
dramatice din trecut. Daţi un titlu eseului vostru. 
NOTE: 

Lecţia proiectată mai sus, propune un alt gen de abordare a istoriei în şcoală, în care accentul 
cade pe modul în care se analizează, se interpretează şi se utilizează principiile gândirii critice. 
Aşadar, valoarea demersului didactic propus este dată de încadrarea acestuia în noua tendinţă de 
predare a istorie, cea a multiperspectivităţii. Formularea obiectivelor, selectarea resurselor 
materiale şi procedurale, conceperea sarcinilor de lucru pentru elevi, s-a raportat la nevoia 
evaluării evenimentelor istorice din perspective multiple: învins- învingător, indivizi/ personalităţi 
politice din trecut şi prezent sau de naţionalităţi diferite. 

Această nouă viziune de abordare a proceselor/ faptelor istorice amplifică rolul istoriei în 
viaţa prezentă şi ca factor de predicţie a schimbărilor. Elevii plasaţi în ipostaze diferite de analiză 
şi interpretare, vor înţelege că în lumea contemporană nu există adevăruri universal valabile, că 
globalizarea specifică contextului de viaţă actual, presupune şi o abordare a evenimentelor 
istorice din perspective pluraliste, şi nu doar locale, naţionale sau regionale, că sursele istorice 
sunt arareori imparţiale iar aceeaşi realitate istorică poate căpăta interpretări diverse de la un 
istoric la altul. În concluzie, multiperspectivitatea este susţinută de presupunerea fundamentală că 
elevii trebuie să înţeleagă faptul că oricine studiază trecutul trebuie să accepte şi să tolereze 
discrepanţe, contradicţii, ambiguităţi, voci opuse, jumătăţi de adevăruri şi puncte de vedere 
parţiale, subiectivităţi şi idei preconcepute. Această ipoteză ar trebui să ghideze activitatea 
dascălului de istorie cu privire la tipurile de întrebări şi de exerciţii aplicabile oricăror surse care 
prezintă o multiplicitate de perspective.  

• Secvenţa de captare a atenţiei se realizează pe baza unui film care trebuie să-i ajute pe  
elevi să empatizeze cu experienţele tragice ale trecutului abordat. Este foarte importantă maniera 
de realizare a filmului, care trebuie să fie scurt, să conţină imagini relevante şi de impact pentru 
război, montate pe un fond muzical adecvat.  

În etapa de evocare, reactualizarea informaţiilor specifice conţinutului ştiinţific evaluat, se 
realizează sub forma concursului care poate să creeze o atmosferă de competiţie, de cooperare dar 
şi de autodepăşire individuală sau de grup. Toate întrebările sunt vizualizate cu ajutorul 

ETAPELE 
CONCURSULUI 

GRUPA I GRUPA A II-
A 

GRUPA A 
III-A 

GRUPA A IV-
A 

PUNCTAJ-10 PUNCTAJ-10 PUNCTAJ-10 PUNCTAJ-10 
RUNDA I     

RUNDA A II-A     
RUNDA A III-A     

TOTAL     
PIERZI TOTUL SAU CÂŞTIGI? 

 GRUPA I GRUPA A II-
A 

GRUPA A 
III-A 

GRUPA A IV-
A 

RUNDA A IV-A PUNCTAJ-60 PUNCTAJ-60 PUNCTAJ-60 PUNCTAJ-60 
    

TOTAL     
OFICIU 10 10 10 10 

NOTA FINALĂ     
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videoproiectorului, iar prin schemele de animaţie utilizate sunt indicate şi variantele corecte de 
răspuns. Runda a IV-a de concurs este propusă pentru a-i stimula pe elevi să-şi asume riscurile 
care le poate aduce victoria. Deşi a avut un caracter opţional, toate grupele s-au înscris la această 
secvenţă de evaluare, pentru că orice răspuns corect reprezenta dublul scorului obţinut de grupe la 
cele trei întrebări anterioare, obţinerea victoriei finale fiind condiţionată, în consecinţă, de acest 
moment. 
Totodată, menţionez că la itemii de concurs au răspuns elevi diferiţi care au valorificat 
cunoştinţele referitoare la cele două războaie mondiale şi au contribuit la scorurile totalizate de 
grupele lor. 

• În etapa de realizare a sensului, cele patru grupe de elevi au analizat diverse surse  
istorice( distribuite în avans) din perspective multiple. La fel ca şi în etapa anterioară, s-a folosit 
suportul electronic pentru prezentarea surselor şi a sarcinilor de lucru specifice unor evenimente 
istorice cu impact major pentru cauzele, desfăşurarea şi consecinţele celor două conflicte globale 
ale sec. al XX-lea. Miniprocesul este o metodă deosebit de complexă care plasează elevii în 
ipostaze extrem de diferite( avocat, procuror, judecător) ce presupun o interacţiune profundă şi 
complexă între fapte/evenimente/personalităţi din trecut cu valori, convingeri, sentimente din 
prezent. Din aceste poziţii, elevii construiesc argumente, exersează atitudini, analizează 
comportamente şi formulează soluţii sau decizii pe care şi le asumă. 

• Etapa finală a lecţiei este construită pe aceeaşi necesitate de abordare globală a  
a trecutului şi prezentului, prin asocieri care să ofere, în ultimă instanţă, o viziune obiectivă 
asupra evoluţiei naţiunilor/statelor, a relaţiilor dintre ele, a aspectelor care caracterizează sau 
influenţează, apropie sau separă, viaţa comunităţilor umane din trecut şi prezent. 

 
 

 

 



Prof. Irina Gafița, Școala Gimnazială Ion Irimescu, Fălticeni 
 

 91 

 
PROIECT DIDACTIC 

 
 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnaziala Ion Irimescu, Fălticeni 
Clasa: a V-a  
Disciplina: Istorie 
Unitatea de învăţare: Orientul Antic 
Lecţia: Omul şi mediul. Popoarele Orientului Antic 
Tipul lecţiei: Predare-învăţare 
Durata: 50 min. 
Competenţe specifice:  
3.2. Stabilirea, pe baza surselor istorice, a elementelor evoluţiei grupurilor umane şi 
civilizaţiei omeneşti, 
3.3. Localizarea în timp şi spaţiu a faptelor istorice din Antichitate, pe baza surselor istorice. 
Obiectiv fundamental:  
Organizarea activităţii individuale a elevilor de dobândire a cunoştinţelor privind, mediul 
geografic al Orientului Antic, popoarele care au locuit în acest spaţiu istoric precum şi a 
ocupaţiilor specifice acestora. 
Obiective operaţionale: 
La finalul lecţiei elevii vor şti:  
 1. Să definească corect termenii istorici: agricultură, păstorit, meşteşug, comerţ, căi de 
comunicaţie; 

2. Să localizeze pe hartă principalele state ce au apărut în această regiune; 
 3. Să precizeze principalele forme de relief din această regiune; 
 4. Să enumere popoarele care au locuit în acest spaţiu istoric; 
 5. Să prezinte ocupaţiile oamenilor în legătură cu mediul geografic. 
Strategii didactice : 
a) metode şi procedee: - metoda cubului, conversaţia euristică, expunerea, explicaţia, 
problematizarea, munca individuală şi pe grupe, rebus istoric, lucrul cu documentul istoric, 
tehnica lotus, tehnica spider web. 
b) mijloace didactice: - manual, fişe de lucru, laptop, videoproiector, prezentare Power Point, 
tabla, creta, harta. 
c) forme de activitate: - frontală, individuală, pe grupe. 
d) evaluarea: - continuă: întrebări frontale; analiza răspunsurilor la fişele de lucru. 
 
Bibliografie: 

• Valentin Băluțoiu, Constantin Vlad, Istorie, Manual pentru clasa V-a ,Editura ALL, 
București, 2001. 

• Mihai Manea, Adrian Pascu, Atlas Școlar de Istorie Universală, Grupul Editorial 
Corint, București, 2003. 

• Horia C. Matei, Enciclopedia Antichității ,Editura Meronia, București, 1995. 
• Magdalena Rangu, Marcela Țugulea, Cornelia Boboc, Caiet metodic al profesorilor de 

istorie clasa V-a , Editura Universitas XXI, Iași, 2005. 
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Etapele lecţiei/ 
timp 

Obiective 
operaţio- 

nale 

Conţinutul lecţiei Activitatea 
profesorului 

Activitatea elevilor Strategia didactică 
metode mijloace forme 

1.Moment 
organizatoric 
3 min. 

  Notează absenţele. 
Pregăteşte materialele 
necesare desfăşurării 
lecţiei. 

Elevul de serviciu 
prezintă situaţia 
absenţelor. Elevii îşi 
pregătesc manualele 
şi caietele. 

-dialogul -manuale 
-caiete 
-harta 
istorică 

-frontal 

2.Reactualizarea 
cunoştinţelor 
însuşite anterior 
7 min. 

 Organizarea 
socială şi viaţa 
spirituală 
 

Profesorul adresează 
elevilor întrebări cu 
privire la organizarea 
socială şi viaţa 
spirituală a oamenilor 
preistorici. 
Solicită elevilor, 
împărţiţi în şase grupe, 
să răspundă la un set de 
întrebări pe baza cărora 
se va completa un tabel 
conceput cu ajutorul 
metodei cubului (fişa 
nr.1).  

Elevii vor răspunde la 
întrebările adresate pe 
baza cunoştinţelor 
dobândite anterior şi 
vor completa tabelul. 
Liderul grupei va 
prezenta restului 
clasei răspunsul la 
cerinţa pe care a 
rezolvat-o 

-metoda 
cubului 
-dialogul 
-explicaţia 

- fişa de 
lucru 
nr. 1 

-exerciţiu 
-activitate pe 
grupe 

3.Anunţarea lecţiei 
noi şi planului de 
predare-învăţare şi 
a obiectivelor 
5 min. 
 
 
 
 
 

 Popoarele 
Orientului Antic 
a) Mediul 
geografic 
b)Popoarele 
Orientului Antic 
c) Ocupaţiile 
locuitorilor din 
Orientul Antic 
 

Profesorul scrie pe 
tablă/prezintă slide-ul 
care conţine titlul 
lecției noi și planul de 
predare învățare al 
acesteia astfel încât 
prin respectarea lui să 
rezulte schema lecției. 
Prezintă obiectivele 
lecţiei şi le discută 

Elevii noteaza în 
caiete titlul lecţiei şi 
planul de predare. 

-explicaţia 
-conversaţia 

 -frontal 
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 împreună cu elevii. 
4. Transmiterea de 
noi cunoştinţe 
 
25 de min. 

O1, O2, O3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2, O4 
 
 
 
 
 
 
 

a) Mediul 
geografic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Popoarele 
Orientului Antic 
 
 
 
 
 
 

Profesorul prezintă 
slide-ul care conţine o 
hartă a Orientului Antic 
 
Profesorul le cere 
elevilor să identifice 
principalele state care 
au existat în Orientul 
Antic cu ajutorul fişei 
de lucru nr. 2 şi să le 
indice ulterior la hartă 
 
 
 
 
 
Profesorul utilizează 
tehnica lotus pentru a 
nota pe tablă aceste 
state precum şi mediul 
geografic specific 
acestora 
 
Profesorul le cere 
elevilor să citească 
textele cuprinse în fişa 
de lucru nr. 3 şi să 
identifice principalele 
popoare ale Orientului 
Antic 
 

Elevii identifică la 
hartă regiunea 
Orientului Antic 
 
Elevii rezolvă fişa de 
lucru nr. 2 
identificând 
Mesopotamia, 
Egiptul, Palestina, 
Fenicia, Persia, India, 
China. 
Elevii indică la hartă 
poziţionarea statelor 
respective, precum şi 
principalele forme de 
relief 
Elevii notează în 
caiete schema 
realizată de profesor 
la tablă 
 
 
 
Elevii identifică cu 
ajutorul fişei de lucru 
nr. 3 principalele 
popoare ale 
Orientului Antic 
 
 
 

-expunerea 
-explicaţie 
-conversaţie 
 
 
-expunerea 
-explicaţia 
-conversaţia 
-tehnica 
lotus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-conversaţia 
euristică 
-tehnica 
„spider 
web” 
 

-harta 
istorică 
 
 
 
-fişe de 
lucru 
-harta 
istorică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-fişă de 
lucru 
 
 
 
 
 

-frontal 
-activitate 
individuală 
 
 
 
-frontal 
-activitate 
individuală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-activitate 
individuală 
-frontală 
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O1, O5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Ocupaţiile 
locuitorilor din 
Orientul Antic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesorul realizează 
pe tablă o schemă 
utilizând tehnica 
„spider web” cu 
ajutorul răspunsurilor 
venite din partea 
elevilor 
 
 
 
Profesorul le explică 
elevilor care erau 
principalele ocupaţii 
ale locuitorilor 
Orientului Antic 
 
Profesorul îi îndeamnă 
pe elevi să descopere 
principalele ocupaţii 
ale locuitorilor din 
Babilon şi Fenicia, 
precum şi legătura 
dintre condiţiile de 
mediu şi ocupaţiile 
acestora 
 
 
Profesorul realizează o 
schemă pe tablă cu 
ajutorul metodei 
„organizatorului grafic” 
 

Elevii răspund la 
întrebările 
profesorului; aceştia 
îşi notează schema 
realizată de profesor 
la tablă, pe caiet; 
 
 
 
 
Elevii sunt atenţi la 
explicaţiile 
profesorului 
 
 
 
Cu ajutorul fişei de 
lucru nr. 4, elevii 
identifică principalele 
ocupaţii ale 
locuitorilor din 
Babilon şi Fenicia; 
elevii explică legătura 
dintre mediul 
geografic şi acestea. 
 
Elevii colaborează cu 
profesorul la 
realizarea schemei şi 
îşi notează 
informaţiile de pe 
tablă pe caiet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-explicaţia 
problematiz
are 
-
organizator
ul grafic 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-fişă de 
lucru 
-document 
istoric 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-activitate 
individuală 
-frontală 
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5. Reflecţii 
 
6 min. 

O1, O2, O3, 
O4, O5 

 Solicită elevilor să 
realizeze un eseu scurt 
în care să folosească 
termenii: egiptean, Nil, 
comerţ, agricultură 

Elevii vor rezolva 
cerinţa dată, în mod 
individual, apoi vor 
prezenta în faţa clasei 
răspunsul 

-explicaţia 
-munca 
individuală 
-eseul scurt 

-caietul 
elevului 

-activitate 
individuală 

6. Aprecierea şi 
notarea elevilor 
 
2 min. 

  Apreciază răspunsurile 
elevilor şi implicarea 
acestora în predarea 
lecţiei noi, cu note în 
catalog. 

 
 

 
 

 
 
-catalog 

 

 
7. Tema pentru 
acasă 
 
2 min. 

  Profesorul le indică 
elevilor tema pentru 
acasă: rezolvarea fişei 
de lucru nr. 5 care 
conţine un rebus istoric 

Elevii notează tema şi 
ascultă explicaţiile 
oferite pentru 
efectuarea acesteia. 

 
-explicaţia 
-rebusul 
istoric 

 
 
-fişa de 
lucru 
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Fişa de lucru nr. 1 
GRUPA SARCINA DE LUCRU 

1.Descrie !  Descrieţi o familie preistorică. 

2. Compară !     Comparaţi relaţiile pe care omul din preistorie le avea cu vecinii cu 
relaţiile pe care le are omul contemporan cu vecinii. 

3. Asociază !     Asociaţi sedentarizarea omului preistoric cu condiţiile pe care i le 
oferea natura. 

4.Analizează !     Analizaţi relaţiile de rudenie care existau în preistorie. 

5.Aplică !    Aplicaţi ceea ce aţi învăţat despre preistorie pentru a explica cum a 
evoluat omul de-a lungul timpului. 

6. Argumentează !     Menţionaţi câte un argument pentru care omul preistoric avea un 
număr atât de mare de zei. 

 
Fişa de lucru nr. 2 
Statele vechiului Orient s-au constituit pe un imens teritoriu. În spaţiul originar intră 

Africa nord-estică, Semiluna fertilă, platourile Asiei Mici şi Iranul, Asia Centrală, zona indo-
gangetică şi Câmpia Chinei Centrale. Dimpotrivă, statele orientale apar în condiţii de mediu şi 
regim climatic extrem de diverse - de la câmpii aluvionare (Egipt, Mesopotamia Centrală şi de 
Sud, India, China) la platouri aride, semideşerturi, oaze şi câmpii costale (Persia, Fenicia, 
Palestina). 

 
Fişa de lucru nr. 3 
Popoarele Orientului antic sunt primele popoare care au inventat scrierea. Primul 

popor care a inventat scrierea sunt sumerienii acest popor fiind localizat în vestul Asiei, 
această scriere inventată de ei fiind cuneiforma adică nu foloseau litere şi cifre ci simboluri şi 
semne; Kramer , istoric şi arheolog , spunea că „istoria a luat naştere în Sumer”. În Orientului 
Antic s-au constituit mai multe grupe de popoare, acestea fiind popoare indo-europene: hitiţi, 
mezi, perşi şi arieni; popoare semito-hamite: egipteni, fenicieni, evrei, asirieni, akkadieni, 
babilonieni şi popoare simto-tibetane: chinezii şi popoarele din podişul Tibet. Un caz aparte îl 
constituie indienii. 
 

Fişa de lucru nr. 4 
A. ,,În Asiria se află multe oraşe destul de însemnate, dar cel mai vestit şi cel mai 

puternic, care după căderea Ninivei ajunsese cetate de scaun, era Babilonul. Iată care era 
înfăţişarea acestui oraş. Oraşul se află aşezat într-o câmpie întinsă, e pătrat şi fiecare latură 
avea o întindere de o sută douăzeci de stadii (…) Oraşul întrece în frumuseţe toate celelalte 
oraşe despre care avem cunoştinţă. Mai întâi este înconjurat de un zid adânc şi lat, plin cu apă; 
urmează un zid de întărir(…) Sus pe coama zidului au clădit la margine nişte turnuri cu o 
singură încăpere (…) În zid, de jur împrejur, sunt deschise o sută porţi cu totul de aramă (…) 
Oraşul se împarte în două: el este tăiat drept pe la mijloc de un fluviu mare, adânc şi repede 
numit Eufrat”. 

Herodot, Istorii 
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B. ,,Învăţaţii persani susţin că fenicienii (… ) veniţi de pe ţărmurile Erythreei (M. 
Roşie), pe cele ale Mediteranei (…) se apucară îndată de un intens negoţ pe mare, cărând cu 
corăbiile lor mărfuri din Egipt şi din Asia în diferite locuri.” 

Herodot, Istorii 
 

Fişa de lucru nr. 5 
Rebus istoric: Popoarele Orientului antic 
                                                                  A 

 1             
  2            
 3             
4              
    5          
    6          
   7           
8              
  9            
  10            
   11           
    12          

                                                                  B 
Verticala A-B = grup de populaţii care vorbeau limbi foarte apropiate, localizate din 

mileniul al III-lea î. Hr. în Europa şi Asia.  
Orizontal:  

1 - Locuitorii din nordul Mesopotamiei.  
2 - Locuiau în preajma fluviului Galben. 
3 - Locuitori din centrul Mesopotamiei.  
4 - Scăldată de apele fluviilor Tigru şi Eufrat 
5 - Au format un stat puternic împreună cu perşii. 
6 - Locuitorii din sudul Mesopotamiei, creatorii scrierii cuneiforme.  
7 - Locuitori din Persia. 
8 - Au creat statul Babilon. 
9 - Au construit piramidele. 
10 - Datorită lor a apărut Biblia. 
11 - Locuitori ai Feniciei. 
12 - Cel mai important fluviu din Egipt.  
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PERFORMANŢA ŞCOLARĂ LA DISCIPLINA ISTORIE 

 
 

Savantul francez Henri-Irénée Marrou susţinea că ,,istoria este una dintre vocaţiile 
cele mai înalte asupra cărora oamenii li se pot consacra”. Împrejurarea ca elevi de vârf, 
talentaţi, să participe la olimpiada şi concursurile de istorie, la diferite nivele, este semnul 
convingător al nevoii de orientare, ce caută satisfacere prin interogaţii proaspete şi cultivate. 

Într-o vreme în care, nu de puţine ori,valorile sunt inversate iar eticheta unora este dată 
de suportul financiar şi de relaţiile ancorate la toate nivelurile, pentru mulţi dintre noi, 
dascălii, performanţa şcolară ar putea părea o utopie. Mergând pe firul acesta logic, legat de 
existenţa anumitor realităţi, ne putem lesne întreba: Ce va oferi viitorul acestei ţări în care 
tinerii (cei mai muţi dintre ei) surmează exemplul noilor modele popularizate de mass-media 
românească? Atunci,pe bună dreptate, noi, educatorii, am putea fi întrebaţi, în mod sigur 
retoric, de către societatea civilă, la un moment dat, să spunem, cum rămâne cu deontologia, 
demnitatea, onestitatea noastră a dascălilor, care avem misiunea nobilă de a forma, modela şi 
cizela caractere? Sunt absolut convins că, pentru mulţi dintre profesorii care vor lectura aceste 
rânduri, prima reacţie va fi de genul: ,,tipul este sărac cu duhul” ori ,,naivitate deşănţată în 
plin proces de globalizare”sau pur şi simplu: ,,vorbe goale”.  

Adevărul crud este cât se poate de evident, în faţa noastră se conturează două 
alternative, şi anume: să acceptăm implacabilul care se instaurează încet dar sigur, sau să 
încercăm să punem umărul la instaurarea unei societăţi sănătoase în care valorile să fie 
unanim recunoscute şi respectate, unde tinerii să se poată integra şi afirma. Desigur, aceasta 
presupune să ne implicăm în măsura posibilităţilor şi conştiinţei fiecăruia dintre noi.  

Cu certitudine, performanţa înseamnă în primul rând dorinţă, apoi voinţă, înseamnă 
implicare totală, tact, răbdare şi, deseori, renunţare. Nu este mai puţin adevărat că, latinii 
aveau o vorbă interesantă: non omnia possumus omnes (nu toate le putem toţi sau, altfel 
spus, fiecare cu darul şi priceperea lui). Dar, pentru a verifica veridicitatea acestei maxime 
celebre trebuie cu adevărat să ne implicăm. 

Pe de altă parte performanţa nu ar trebui să însemne pentru profesori cuantificarea 
unor anume rezultate sau acapararea unor diplome în vederea îmbogăţirii cv-ului, ci mai 
degrabă, să degajeze o anumită atitudine faţă de elevi şi părinţi, în particular şi faţă de 
societate în general. 

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

Oradea – 2015 
 

Nr. 
Crt. 

Numele şi 
prenumele 

Clasa  Unitatea şcolară de 
provenienţă 

Media 
obţinută 

Profesorul 
îndrumător 

Profesor 
însoţitor  

1. Bejenar 
Anastasia 

VIII Colegiul de Artă 
Ciprian Porumbescu 

Suceava 

7,80 Cardaş 
Liliana 

Scripcaru 
Ciprian 

2. Galeş 
Georgiana 

IX Colegiul Naţional 
,Ştefan cel Mare 

Suceava 

6,90 Petrişor 
Didina 

Scripcaru 
Ciprian 

3. Ieţcu 
Lavinia 

X Colegiul Naţional 
Eudoxiu Hurmuzachi 

Rădăuţi 

9,20 

 
Menţiune 

Olaru 
Elena 

Scripcaru 
Ciprian 
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4. Macar 
Ioana 

XI Colegiul Naţional 
Dragoş Vodă 
Câmpulung 

Moldovenesc 

9,40 

Premiul 
II 

Ciocan 
Petrică 

Scripcaru 
Ciprian 

5. Ailenei 
Miluţa 

XII Colegiul Naţional 
Nicu Gane Fălticeni 

8,10 Vasiliu 
Anişor 

Scripcaru 
Ciprian 

 

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

2015 
Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 
elevului 

Clasa Unitatea de 
învăţământ Titlul comunicării 

Secţiunea 
și premiul 

obținut 

Profesor 
îndrum. 

1. 
Tofan-
Cătălin 
Andrei  

XII 
C. N. Nicu 

Gane 
Fălticeni 

,,Metamorfoza 
comunistă a 

Fălticeniului: repere 
social economice, 

politice şi culturale“ 

Istoria 
Românilor 

 

Benţa 
Codrin 

2. 
Moscal 
Andrei-
Nicolae 

XII C. N. Petru 
Rareș 

Suceava 
,,O noapte de fier” 

Istoria 
Românilor 

Premiu 
special 

Glaser 
Antonela 

 
Premianţii Concursului judeţean „Clio”-2015 

Nr. 
Crt. 

Nume şi 
prenume elev 

Unitatea şcolară Clasa Nota Premiul Profesor 
îndrumător 

1. Țugui 
Cosmin 

Școala Gimnazială Mihai 
Eminescu Rădăuți 

V 9,80 I Maleş Nadia 

2. Andoni 
Maria 

Şcoala Gimnazială Nr.8 
Suceava 

V 9,60 II Rangu Magdalena 

3. Rădășanu 
Diana 

Colegiul Național ”Nicu 
Gane” Fălticeni 

V 9,50 III Bența Codrin 

1. Găitan 
George 

Scoala Gimnazială 
Bosanci 

VI 9,70 I Knurek Ştefania 

2. Filimon 
Antonia 

Școala Gimnazială Nr. 1 
Vatra Dornei 

VI 9,40 II Sandu Teodora 

3. Vultur 
Lavinia 

Colegiul Național Nicu 
Gane Fălticeni 

VI 9,10 III Vasiliu Anişor 

1. Cusiac 
Andrei 

Școala Gimnazială Mihai 
Eminescu Rădăuți 

VII 9,80 I Maleş Nadia 

2. Strugariu 
Teodora 

Georgiana  

Şcoala Gimnazială nr.8 
Suceava 

VII 9,50 II Rangu Magdalena 

3. Teodosiu 
Emilia 

Rădășanu 
Diana 

Colegiul Național Nicu 
Gane Fălticeni 

VII 9,00 III Tivodariu 
Mihaela 
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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 7 martie 2015, găzduită de Colegiul Tehnic Petru Muşat 
Suceava, au participat un număr de 102 elevi din diferitele zone ale judeţului. S-au acordat 32 
de premii şi menţiuni, după cum urmează: 5 premii I, 5 premii II, 5 premii III şi 17 menţiuni. 
S-au remarcat următoarele unităţi şcolare: C. N. Ştefan cel Mare Suceava, C. N. Nicu Gane 
Fălticeni, C. N. Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi, C. N. Dragoş Vodă Câmpulung Moldovenesc, 
Colegiul Militar Ştefan cel Mare Câmpulung Moldovenesc, C. N. Mihai Eminescu Suceava, 
Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava, Liceul Tehnologic Ion Nistor Vicovu de Sus, 
Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Rădăuţi, Şcoala Gimnazială Ion Creangă Suceava, Şcoala 
Gimnazială Ion Irimescu Fălticeni, Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Câmpulung 
Moldovenesc, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei, Şcoala Gimnazială Neagra Şarului ş.a. 

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

La Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal, 
care s-a derulat în luna mai 2015 la Colegiul Naţional Nicu Gane Fălticeni, s-au prezentat 
nouă lucrări de la liceele din judeţ. Nivelul competiţiei a fost unul mediu şi, tocmai datorită 
acestui fapt, aria de selecţie pentru etapa naţională a fost destul de restrânsă. În final, 
experienţa şi competenţa celor care au jurizat şi-a pus amprenta, fiind selectate cu adevărat 
cele mai valoroase lucrări din concurs, care aveau să confirme ulterior. La etapa naţională, 
desfăşurată în luna iulie la Piteşti, cele două lucrări care ne-au reprezentat judeţul, s-au 
bucurat de aprecierea unanimă a membrilor juriului, strădania dascălilor şi a elevilor fiind 
răsplătită cu un premiu special. 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. 

Tot anul acesta școlar la disciplina Istorie s-a desfăşurat a doua ediţie a concursului 
Clio, adresat elevilor din clasele gimnaziale (V-VII). Menirea concursului este aceea de a 
descoperi, stimula şi motiva elevii pasionaţi de istorie încă de pe băncile învăţământului 
gimnazial, în condiţiile în care există riscul ca aceşti copii talentaţi să se îndrepte spre alte 
discipline umaniste, unde deja s-au implementat astfel de concursuri. La faza judeţeană 
desfășurată pe 9 mai 2015 la Școala Gimnazială Nr. 4 din Vatra Dornei, au participat un 
număr de 82 elevi din diferitele zone ale judeţului. S-au acordat cu multă generozitate 40 de 
premii şi menţiuni, diplomele fiind însoţite, începând cu anul acesta, de cărţi valoroase de 
istorie, 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, Şcoala 
Gimnazială Bogdan Vodă Câmpulung Moldovenesc, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei, 
C. N Nicu Gane Fălticeni, C. N Ştefan cel Mare Suceava, Şcoala Gimnazială Nr.3 Suceava, 
Şcoala Gimnazială Bosanci, Şcoala Gimnazială Ion Irimescu Fălticeni, Şcoala Gimnazială Nr. 
4 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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