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SCURTĂ ISTORIE A OCOLULUI LIBER CÂMPULUNG 
MOLDOVENESC (PÂNĂ LA ANEXAREA AUSTRIACĂ) 

 
 

 
Ținut de legende și peisaje pitorești, înconjurat de codrii de brad și molid din Carpații 

nord-orientali, ținutul Câmpulungului Moldovenesc are o istorie îndelungată, care începe cu 
mult înainte de întemeierea Moldovei. 

Comunitățile locale din spațiul nord-carpatic erau organizate în formațiuni politice 
prestatale originale denumite obști sătești, acestea reprezentând structuri organizatorice cu o 
veche tradiție în spațiul carpato-danubiano-pontic, perpetuată pe toată perioada feudală și a 
cărei reminiscențe s-au menținut până în epoca modernă. Pentru necesităţi de folosire a unui 
teritoriu, în scopul asigurării unor condiţii similare de exploatare, ori pentru necesităţi de 
apărare, obştile s-au unit, păstrindu-şi fiecare autonomia, organele şi normele proprii. A 
apărut astfel o formă superioară de organizare, denumită „uniunea” sau „confederaţia de 
obşti”. Deşi ulterior ele au evoluat spre forme superioare, de natură politică, totuşi unele 
asemenea confederaţii de obşti s-au menţinut până târziu1, cum este și cazul Ocolului 
Câmpulung. 

Fiind o uniune de obști sătești libere, Ocolul Câmpulungului Moldovenesc, a 
funcționat timp de multe secole ca o formațiune politică prefeudală ce a fost, potrivit tradiției: 
,,primul centru al descălecătorilor din țara vlahilor de peste munți”2.  

Așa cum s-a amintit, istoria ținutului Câmpulung datează din timpuri străvechi, când 
pe văile râurilor Moldova, Bistrița și Dorna s-au statornicit și au evoluat comunități omenești 
care s-au dezvoltat neîntrerupt timp de milenii. Primele așezări din Ocolul Câmpulungului s-
au constituit într-o vreme foarte îndepărtată și dificil de precizat, când primii oameni au 
defrișat pădurea pentru a face loc pentru construcții, pășuni și fânațe pentru animalele lor, 
întemeind aici una din primele vetre străromânești din nordul Moldovei.  

În spațiul fostului ocol al Câmpulungului s-au efectuat puține cercetări arheologice, 
chiar dacă au fost semnalate artifacte de către localnici, vestigii ce datează din 
paleolitic/neolitic: cioplitoare, cuțitașe, vârfuri de săgeată sau suliță, toporașe, lame ș.a. 
descoperite în arealul localităților Pojorâta3, Breaza4, Câmpulung Moldovenesc, Sadova și 
Cârlibaba.  

Moldova, ca și întreg spațiu al Obcinilor Bucovinei ce include și ținutul 
Câmpulungului Moldovenesc, a fost cuprinsă în aria de răspândire a culturii Starčevo-Criş 
(6.500-5.300 î.Ch.), stadiul calcolitic (piatră-cupru) înscriind-o în una dintre principalele 
variante culturale europene, cultura Cucuteni5. 

O mare însemnătate o are și descoperirea în arealul localității Gura Haitii 
aparținătoare comunei Șaru Dornei, a unor megaliți pe a căror suprafață se disting cercuri 
care se pare că reprezintă o stilizare a discului solar, întâlnită uneori și sub formă de gravuri 

                                                 
1 Valeria Costăchel, P.P. Panaitescu, A. Cazacu, Viața feudală în Țara Românească și Moldova (sec. XIV-XVII), 
Editura Științifică, București, 1957, p. 83. 
2 Dimitrie Onciul, Din trecutul Bucovinei, în ,,Convorbiri literare” vol. XLIX, 1915, p. 597. 
3 Mădălina Tănase, Sondajul arheologic de la Pojorâta (judeţul Suceava), în ,,Suceava”, Anuarul Muzeului 
Național al Bucovinei, XXIV-XXV, 1997-1998. 
4 Ion Drăgușanul, Breaza, satul primei iubiri a lui Iraclie Porumbescu, Editura Mușatinii, Suceava, 2011, p. 15. 
5 http://romaniaistorica.ro/2012/02/07/cultura-cucuteni. 
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descoperite și în alte zone ale țării noastre, dar și în Europa6. Acele patru pietre se pare că au 
fost inscripționate pe la mijlocul mileniului IV. î.Ch. În legătură cu unul dintre megaliți, 
autorii lucrării ,,Munții Călimani”, Traian Naum și Emil Butnaru, fac următoarele observații: 
,,Totalitatea gravurilor de pe latura principală a megalitului sunt subordonate, prin modul în 
care au fost efectuate, cultului soarelui, marele cerc cu raze «în turbină » reprezentând 
probabil discul solar întâlnit uneori în gravurile din Franța, Portugalia, Italia etc”7. 

De menționat sunt și semnele și inscripțiile de pe unele stânci calcaroase aflate pe 
culmile muntoase Adam și Eva din Pojorâta, incizii care duc cu gândul la o scriere străveche, 
după cum precizează acei localnici care susțin că le-au văzut. 

În vremea perioadei Latène în Dacia, teritoriul studiat era parte integrantă a arealului 
civilizației geto-dace. În nordul şi nord-estul Daciei, menţionat de istoricul grec Ptolemeu era 
puternica uniune de triburi a costobocilor8. Apartenenţa lor etnică la neamul trac este 
dovedită arheologic, ei fiind creatorii culturii Lipiţa, o cultură prin excelenţă dacică. 
Descoperirile arheologice localizează costobocii, în nord-est, aria lor de răspândire fiind 
bazinul superior şi mijlociu al Nistrului, bazinul superior al Prutului, regiunea Stanislav, 
Lvov şi Cernăuţi, din vestul Ucrainei până în Maramureşul istoric şi Bucovina9. Nordul 
Moldovei a fost dominat de costoboci până în anul 170 când acest control a fost preluat de 
carpi. 

Cercetările arheologice efectuate în vatra orașului Câmpulung Moldovenesc au dus la 
descoperirea unor fragmente de ceramică aparținând culturii dacice (secolele III-II î.Hr.) în 
cartierul Capul Satului10, precum și obiecte din metal (vârfuri de săgeți, cuțite, catarame) 
descoperite întâmplător în diferite zone ale orașului și împrejurimi. 

Ca și mare parte a arealului nord-tracic, ținutul câmpulungean nu a fost cucerit și 
stăpânit de romani, dar se pare că locuitorii ar fi avut relații comerciale cu aceștia ca dovadă 
monedele descoperite: una la Vama și alta la Câmpulung Moldovenesc11. 

În sprijinul vechimii de locuire a ținutului Câmpulung sunt și mărturiile despre 
mineritul practicat pe vremuri, mărturii regăsite în toponimie, în urmele vechilor mine, în 
documentele vechi, în relatările şi scrierile unor călători ce-au străbătut aceste meleaguri sau 
în legendele şi mărturiile oamenilor acestor locuri încărcate de istorie. Locuri cu denumiri ca: 
„Dealul Negru”, „Puciosul”, „Arseneasa”, „Valea Fierului”, „Pârâul Aramei”, „Bistriţa 
Aurie”, ş.a. sunt cunoscute în toponimia văilor Moldovei, a Bistriţei și Dornei. Natura 
substratului geologic face să existe o veche tradiţie în minerit datorită însemnatelor zăcăminte 
de minereuri cuprifere, mangan, baritină, fier, plumb, sulf, roci de construcţie, turbă, ape 
minerale. 

Istoricul Dumitru Boghian este de părere că resursele de subsol existente și exploatate 
în trecut în unele din sectoarele Vatra Dornei, Șaru Dornei, Cârlibaba, Ciocăneşti, 
Mestecăniş, Iacobeni, Pojorâta, Valea Putnei, Fundu Moldovei au fost utilizate, pare-se, de 
către comunităţile preistorice în anumite activităţi încă din perioada cucuteniană, 
continuându-se apoi şi la nivelul epocilor bronzului şi fierului. Dânsul coroborează aceste 
date oferite de cercetările arheologice cu o serie de lucrări ale geologului Balthasar (Belsazar) 
Hacquet, realizate în urma călătoriilor sale de la sfârșitul secolului al 18-lea, în Carpații de 
nord-est și zonele apropiate. Pe baza acestor relatări se demonstrează că existența acestor 

                                                 
6 http://semnalplus.ro/repere-istorice/megalitii-de-la-gura-haitii/. 
7 Traian Naum, Emil Butnaru, Munții Căliman, Editura Sport-Turism, București, 1989, p. 189. 
8 Nicolae Goștar, Numele și originea costobocilor, în ,,Cercetări istorice”, 1, 1970, pp. 109-117. 
9 Gheorghe Bichir, Costobocii, în „Magazin istoric”, anul X, nr. 4 (109), apr., 1976, p. 16. 
10 Mircea Matei, Emil Emandi, Habitatul medieval rural din Valea Moldovei și din bazinul Șomuzului Mare, 
Editura Academiei R.S.R., 1982, p. 46. 
11 Mircea Ignat, Contribuții numismatice la istoria dacilor din nordul Moldovei, în secolele II-III d.Hr, în 
Suceava, Anuarul Muzeului Județean, nr. 4, 1977, p. 90. 



Prof. Cătălin Lungeanu, Școala Gimnazială Sadova 

7 
 

numeroase resurse minerale au avut un impact hotărâtor pentru conturarea comunităților 
umane, având efecte favorabile și asupra densității habitatului uman din arealul studiat12. 

În privinţa perioadelor istorice îndepărtate, pornind de la eneolitic până la Evul Mediu 
inclusiv, exploatarea argintului poate fi presupusă în Carpaţii Bucovinei întrucât lipsesc 
dovezile arheologice și documentare vechi. În sprijinul acestei ipoteze este faptul că 
austriecii, după ocuparea nordului Moldovei, au prospectat și identificat surse de argint care, 
probabil, erau exploatate cu mult înainte de secolul XVIII13. 

Sunt mărturii și în ceea ce privește exploatarea aurului rezultat prin spălarea 
nisipurilor râurilor de către țiganii aurari. Astfel, manifestarea interesului din partea 
austriecilor pentru valorificarea oricărei resurse ce puteau aduce venituri, le-a adus la 
cunoștință că în tot evul mediu țiganii extrăgeau aur din aluviunile Bistriței Aurii14. În Ocolul 
Câmpulung, în zonele Ciocăneşti, Vatra Dornei, Tarniţa, Holda, precum şi pe cursul superior 
al Bistriţei Aurii, s-a practicat spălarea nisipurilor până spre mijlocul secolului XIX15. S-ar 
putea afirma, prin urmare, că aurul aluvionar a putut fi extras, la fel ca argintul şi în perioade 
istorice îndepărtate în Obcinile Bucovinei. 

Pentru secolele IV-IX, urmele materiale ca şi izvoarele scrise sunt foarte puţine, 
arealul Moldovei superioare fiind cunoscut drept o „poartă” de trecere a populaţiilor dintr-o 
parte în alta a munţilor, a trecerii migratorilor veniți dinspre est spre Transilvania şi Panonia, 
a trecerii armatelor medievale pentru a purta lupte, dar şi a colonizărilor şi migrărilor 
populaţiei sau a schimburilor comerciale. Ţinutul Câmpulungului Moldovenesc este străbătut 
de o serie de drumuri importante, cunoscute din cele mai vechi timpuri, care leagă 
Maramureşul, Ardealul şi Bucovina cu Moldova, motiv pentru care acest ţinut a fost râvnit de 
vecini pentru legătura uşoară pe care o constituia cu toate aceste provincii.  

Între secolele X-XIII românii (denumiți „vlahi”) din aria carpato-nistreană apar din ce 
în ce mai frecvent în sursele epocii. Vlahii erau grupați politic în așa-numitele „autonomii 
românești” ce erau grupări de sate ce alcătuiau „țări”16. Cercetările au scos la iveală urme 
materiale din secolele X-XI la Coșna-Floreni, sec. XI-XII la Pojorâta și Valea Putnei, sec. 
XIII-XIV la Sadova, Dorna Arini, Cârlibaba, Câmpulung, Vatra Dornei, Iacobeni17. 

Ştiri despre populaţia din nordul Moldovei sunt consemnate și în „Istoria” lui 
Nichetas Choniates şi în cronica rimată aparţinând lui Ottokar din Stiria care atestă existenţa 
unor obşti săteşti în nordul Moldovei18.  

Deși ascuns între munți, Ocolul Câmpulungului nu a fost ferit pe deplin de 
vicisitudinile vremurilor medievale caracterizate prin mișcări de populații, de trupe, 
instabilitate politică și economică.  

Dintre evenimentele care au lăsat urme adânci și durabile păstrate în toponimie în 
tradiția populară sub formă de legende, cât și urmele materiale arheologice descoperite au 
fost năvălirile migratorilor și mai cu seamă cele ale tătarilor în teritoriile locuite de români. 

                                                 
12 Dumitru Boghian, The works of Balthazar Hacquet – sources for the study of the natural resources used by 
the pre-historical and historical communityes from the north-eastern Carpathian area, în ,,Semper Fidelis”, 
Editura Istros a Muzeului Brăilei, Suceava, 2013, pp. 43-56. 
13 Florin Lucău-Dănilă, D. Rusan, Fundu Moldovei. O așezare din Ocolul Câmpulungului bucovinean, Editura 
Fundației Culturale ,,Alexandru Bogza”, Câmpulung - Moldovenesc 2000, p. 96; George Irimescu, Din istoria 
mineritului în Bucovina, în ,,Suceava”, Anuarul Muzeului Județean, 1981, p. 265. 
14 Mihai Iacobescu, Din istoria Bucovinei, vol. I, Editura Academiei Române, București, 1993, pp. 232-233. 
15 B.P. Niculică, Câteva observații privind descoperirile de bronzuri din Bucovina, în ,,Din preistoria Dunării de 
Jos”, Editura Istros, Brăila, 2013, p. 192. 
16 Mihai Bărbulescu și colab., Istoria României, Editura Corint, București, 2007, p. 121. 
17 Emil I. Emandi, Aspecte demo-economice privind zona de nord a Moldovei (din secolul IX până în prima 
jumătate a secolului XIV) în lumina cercetărilor istorice, arheologice, paleobotanice și antropogeografice, în 
,,Suceava”, Anuarul Muzeului județean, 1981, pp. 193-194. 
18 Suceava, Monografie, Editura Sport-Turism, București, 1980, p. 32. 
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Începute în secolul XIII și continuate apoi aproape 600 ani, oricine îşi poate închipui 
câtă spaimă provocau hoardele de atacatori. La început au venit hoarde mongole din Asia, 
numite de scriitorii vechi şi de popor însă tot tătari, iar mai apoi au năvălit cete sălbatice de 
tătari călări din sudul Rusiei şi dimprejurul Mării Negre care, de obicei, însoţeau şi sprijineau 
oştirile turceşti. 

Invazia ,,tătarilor” (în fapt a mongolilor) asupra Europei a fost una din ,,... 
întreprinderile războinice cele mai ample cunoscute de-a lungul timpurilor, cu rezultate 
durabile, de însemnătate majoră pentru evoluția întregii jumătăți răsăritene a 
continentului”19. Marea invazie mongolă a afectat și regiunile locuite de români, importante 
atât pentru prada ce și-o asigurau atacatorii, cât și pentru faptul că reprezentau baze de atac 
spre alte țări. Românii, care nu aveau încă formațiuni statale consolidate, armată bine 
organizată și fortificații corespunzătoare, nu au putut rezista forței cumplite, acelora care 
,,aveau o înfățișare respingătoare și inimi nemiloase; rămâneau neînduplecați la plânsetele 
mamelor, fără respect pentru părul alb al bătrânilor ... alergau cu bucurie când era vreun 
măcel, ca la o nuntă sau la o petrecere”20.  

În anul 1241 o mare oaste mongolă condusă de Batu-han s-a îndreptat spre Ungaria 
pentru a o supune, urmând ca de aici să plece următoarele atacuri asupra altor state 
europene21. 

O parte a oastei invadatoare aflată sub comanda lui Cadan, fratele lui Batu-han a 
trecut pe la sfârșitul lunii martie 1241 pe un drum aflat în partea nordică a Moldovei pentru a 
ataca și cuceri bogata cetate a Rodnei (bogății datorate mai ales din exploatarea minelor de 
argint și aur din apropiere) care avea pe atunci o populație majoritar săsească22. 

Fără îndoială că locuitorii câmpulungeni au fost supuși unor incursiuni prădalnice în 
timp ce hoardele tătărăști traversau munții spre Ardeal și Maramureș. În sprijinul afirmației 
sunt numeroasele denumiri toponimice ce amintesc de prezența tătarilor în aceste locuri. 
Aceste denumiri se referă la râuri (,,Tătarca” „Gura Văii Tătarului“), munți (,,Tătarca”, 
,,Tătarul”, „Vârful Tătărcii”, „Obcina Tătărcii“, „Bâtca Tătărcii”, „Fața Tătarului”, „Dosul 
Tătarului”), plaiuri („Plaiul Tătarilor“), cătune sau părți de sate („Tătarul”, „Tătarca”), zone 
din pădure („Poiana Tătarului”).  

De asemenea sunt demne de luat în seamă și legendele culese de folcloristul Simion 
Florea Marian și consemnate în lucrarea „Tradiții poporane din Bucovina” privitoare la 
interacțiunea localnicilor câmpulungeni cu hoardele tătărăști. Astfel, o legendă locală - 
,,Românca şi tătarii”, auzită de renumitul folclorist ,,... de la mai mulţi români din Vama ...”, 
în care se povesteşte despre salvarea satului şi locuitorilor de către o femeie care, cu 
sacrificiul copilului ei, a anunţat locuitorii satului pentru ca aceştia să ia măsuri de apărare23.  

O altă legendă îi prezintă pe românii de prin părțile Câmpulungului luptându-se cu o 
hoardă de tătari care se întorceau cu pradă din părțile Ardealului: „ Ajungând la locul, unde 
hotărâră să întâmpine pre tătari, se puse la pândă pe locul care-i venea mai la îndemână. Iar 
când au ajuns tătarii în dreptul lor, au început care dincotro a împinge copacii asupra lor cu 
nişte prăjini lungi anume făcute spre acest scop. Copacii fiind numai întinaţi … se şi 
cumpăneau la vale şi cădeau cu o repeziciune mare asupra tătarilor, care treceau pe plaiul 
în jos cântând şi hălăcăind fără nici o grijă că li s-ar putea întîmpla vre-o nenorocire… Şi 

                                                 
19 Victor Spinei, Ultimele valuri migratoare de la nordul Mării Negre și al Dunării de Jos, Editura Helios, Iași, 
1996, p. 211. 
20 Violeta-Anca Epure, Invazia mongolă în Ungaria și spațiul românesc, ROCSIR - Revista Româna de Studii 
Culturale (pe Internet), citându-l pe cărturarul armean Kirakos. 
21 Mihai Bărbulescu și colab., op. cit., p. 125 
22 Virgil Șotropa, Tătarii în Valea Rodnei, în „Arhiva someșană. Revistă istorico-culturală”, nr. 28, Năsăud, 
1940, pp. 36-37. 
23 Simion Florea Marian, Tradiții poporane din Bucovina, Imprimeria Statului București, 1895, pp. 16-26. 
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aşa toţi tătarii, în număr cam la vre-o 200 de inşi, parte călări şi parte pedeștri, fură în vre-o 
câteva ceasuri zdrobiţi, turtiţi şi amestecaţi cu pădurea răsturnată peste dânşii. Astfel 
scăpară românii ardeleni şi maramureşeni de urgia tătărească…”24. 

Tot în lucrarea ,,Tradiții poporane din Bucovina”, Simion Florea Marian mai amintea 
o legendă referitoare la fuga minerilor argintari de la baia (mina) din Benea (limita de nord a 
comunei Fundu Moldovei în evul mediu) de groaza invaziei tătarilor din 1241, băieșii din 
Benia refugiindu-se în Ardeal, anunțând și pe cei întâlniți în cale de pericolul năvălirii 
străinilor25. 

Incursiunile prădalnice se păstrează și în denumirea faimosului ,,drum al tătarilor” 
nume care s-a impus după marea năvălire mongolo-tătară din 1241-1242. ,,Plaiul tătarilor” 
sau ,,Drumul tătarilor” avea la intrare în Obcinile Bucovinei două brațe: unul care începea la 
Solca – Pietrele Muierilor – Poiana Mărului, celălalt care începea din satul Marginea, mergea 
peste Obcina Mare – Câmpul Dragoșei – Vatra Moldoviței – Câmpulung – Pojorâta (prin 
punctul Piatra Străjii) – Culmea Obcinei Mestecăniș (prin punctul Piatra Sterpariului de lângă 
Ciocănești). De aici drumul se ramifica spre Transilvania pe aliniamentul Ciocăneşti - 
muntele Suhard - Poiana Coşnei - muntele Cucureasa - Rodna Nouă şi intra în Ardeal, iar 
cealaltă variantă de la Piatra Sterpariului peste munţii Rodnei și ducea spre Maramureş26. 

Din vremea trecerii tătarilor pe aici datează și monedele tătărăști din argint 
descoperite pe teritoriul comunei Vatra Moldoviței precum și piese de factură militară: 
cămăși de zale, fragmente dintr-o armură tip ,,coș metalic”, scări de șa, buzdugane, săbii, 
cuțite, descoperite la Vatra Moldoviței, Câmpulung Moldovenesc, Fundu Moldovei, Sadova, 
Pojorâta, Coșna-Floreni, Cârlibaba27. 

Aceste dovezi pot reprezenta dovezi că populația Câmpulungului s-a ridicat în 
apărarea teritoriului său contribuind la slăbirea puterii inamicului, așa cum au făcut-o de altfel 
și alți români, dar și popoare vecine. 

Întrucât obligația cea mai importantă a câmpulungenilor față de domnitorii Moldovei 
era de a face strajă la hotar, dar și datorită faptului că invaziile de jaf și cotropire devin din ce 
în ce mai dese și se fac cu forțe tot mai numeroase, se presupune că ar fi existat pe teritoriul 
Ocolului Câmpulung și fortificații. Folosirea fortificațiilor, atât izolat, cât și în centre de 
rezistență, reprezentă o moștenire preluată de la înaintașii daci. În secolul al XIV-lea și mai 
ales în cele următoare, fortificațiile capătă o importanță aparte datorită, în primul rând, 
consolidării statului medieval moldovenesc și a instituției armatei. Sistemul de fortificații era 
reprezentat mai ales de cetăți izolate, situate de-a lungul frontierelor, folosite în scopul 
supravegherii granițelor și ca principale puncte de rezistență. 

Moldova a avut un sistem amplu de fortificații în timpul evului mediu târziu, pe lângă 
cele cunoscute existând și întăririle amenajate în trecătorile Carpaților Orientali ce formau un 
prim front de apărare la periferia țării28. Aceste prime obstacole în calea atacatorilor aveau 
rolul de a le întârzia pătrunderea în teritoriu şi de a anunţa puterea centrală în cazul că 
domnul nu aflase, prin iscoade, despre atac.  

Cercetătorii Ioan Iosep și Dragomir Paulencu presupun că ar fi existat aşezări 
fortificate și în zona Obcinilor Bucovinei, invocând în sprijinul acesteia toponimia ce face 
trimitere la acest aspect. Aşezările întărite, atestate prin toponime, puteau fi locuite 
permanent sau numai temporar, ca puncte de refugiu a populaţiei în perioadele nesigure. 

                                                 
24 Simion Florea Marian, Plaiul Tătarilor. Legendă populară din Bucovina, în „Vatra. Foaie ilustrată pentru 
familie”, Anul I, Nr. 14, 1894, pp. 423-424. 
25 Simion Florea Marian, Tradiții poporane din Bucovina, Imprimeria Statului, București, 1895, pp. 241-248. 
26 Idem, Plaiul Tătarilor. Legendă populară din Bucovina, p. 424. 
27 A. Vasilescu, Drumuri ,,tătărăști” în lumina noilor descoperiri arheologice din județul Suceava, în „Studii și 
materiale. Istorie”, Muzeul județean, Suceava, 1969, pp. 50-63. 
28 Pentru mai multe detalii, vezi: http://www.armyacademy.ro/e-learning/working/capitol_2.html. 
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Astfel, semnificaţia câtorva denumiri de locuri nu poate fi trecută cu vederea: pârâul 
Ceteţe sau Cetăţelii, pe hotarul estic al satului Vama; Valea Cetăţuia de pe Pârâu Negrei din 
comuna Breaza, locul ,Cetatea pe Valea Boului (com. Vatra Moldoviţei)29. 

Un alt toponim interesant este Deia. Acesta este întâlnit în mai multe locuri situate în 
arealul Obcinei Feredeului desemnând între altele un sat, un pârâu și o pădure în comuna 
Frumosu de lângă Câmpulung; un pârâu, deal și cartier în Câmpulung Moldovenesc. 
Toponimul ,,Deia” ne duce cu gândul la apelativul tracic „dava”, semnificând un tip de 
așezare întărită/fortificată30. Iosep și Paulencu concluzionează că, deși aşezările fortificate n-
au fost identificate deocamdată, nu este decât o dovadă  indirectă a vechimii lor: odată cu 
părăsirea şi distrugerea lor, pe măsura trecerii timpului, poziţia exactă a fost uitată, dar 
toponimia le-a conservat amintirea31. 

Atunci când situația o cerea, câmpulungenii își organizau apărarea în fața dușmanilor 
prin construirea de palisade din lemn și piatră. Asemenea fortificații erau amenajate de obicei 
la intrările în Ocol. Puține informații au rămas cu privire la această modalitate de apărare. O 
dovadă, indirectă, a existenţei unor ,,întărituri puternice” aproape de Câmpulung, atunci când 
regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, încearcă să intre în Moldova în 139532. Pe la 
1758, un român din Rodna informa autoritățile la întoarcerea sa de la Câmpulung ,,că la 
Vama se construieşte o întăritură puternică împotriva tătarilor, iar Câmpulungul era ocupat 
de soldaţi, cari permiteau oamenilor numai un singur loc de intrare şi ieşire din comună”33. 
Asemenea fortificații pare-se că erau amplasate la Prisaca Dornei la limita de est a Ocolului, 
acolo unde albia râului Moldova se îngustează. 

De la începutul secolului al XV-lea, odată cu cele dintîi acte păstrate ale cancelariei 
moldovenești sunt şi primele atestări documentare ale satelor din Ocol. Așa cum este știut, 
așezările sunt cu mult mai vechi decât prima lor menționare în actele domnești. Cea mai 
veche atestare documentară a unei localități din Ocol este datată la 14 aprilie 1411, când 
domnul Moldovei, Alexandru cel Bun, dăruia mănăstirii Moldovița satul Vama, care se află: 
,,... mai jos de satul Câmpulung”34. Din secolul XV, Ocolul Câmpulungului apare menționat 
mai frecvent în documentele epocii în urice și hrisoave din vremea domnitorilor Ștefan cel 
Mare, Bogdan cel Orb, Petru Rareș, care dăruiesc unor mănăstiri sau boieri munți și văi din 
perimetrul Ocolului. 

În anul 1541, armatele domnitorului moldovean Petru Rareș au luptat cu cele ale 
voievodului Transilvaniei Ştefan Mailath pentru recuperarea posesiunilor înstrăinate de Ioan 
Zápolya, Ciceul şi Cetatea de Baltă35. După încheierea conflictului, trupele moldovenești 
victorioase ,, s-au întors de la Bistriță, fără nici o zminteală și trecând muntele au ieșit la 
Câmpu Lungu”36. 

Prin Câmpulung au trecut în 1556 și trupele domnitorului Alexandru Lăpușneanu în 
drum spre Transilvania, trimis de turci să o readucă pe tronul din Cluj pe regina Izabela37. 

                                                 
29 Ioan Iosep, Dragomir Paulencu, Au existat în Obcinile Bucovinei așezări fortificate (cetățui)?, în ,,Suceava”, 
Anuarul muzeului județean, vol. XIII-XIV, 1986-1987, p. 421. 
30 Gelu Florea, Dava et Oppidum. Débuts de la genèse urbaine en Europeau deuxième âge du Fer, Académie 
Roumaine, Centre d’ÉtudesTransylvaines, Cluj-Napoca, 2011, p. 177; http://dexonline.ro/definitie/dava; ,,Cum 
s-a născut denumirea Moldova”, în http://www.literaturasiarta.md. 
31 Ioan Iosep, Dragomir Paulencu, op. cit., p. 425. 
32 Teodor Balan, Din istoricul Câmpulungului, Editura Științifică, București, pp. 62-63. 
33 Virgil Șotropa, Bejenii în secolul XVIII, în ,,Arhiva someșană. Revistă istorică-culturală”, Nr. 16, 1932, 
Năsăud, p. 61. 
34 D.R.H.A. Moldova, vol. 1, Editura Academiei, București, 1975, pp. 422-423. 
35 Mihai Bărbulescu și colab., op. cit., p. 167. 
36 Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei, Ediție de P. P. Panaitescu, Editura de Stat pentru Literatură și 
Artă, București, 1958, p. 177. 
37 Istoria României. Transilvania, Vol. I, Editura „George Bariţiu”, Cluj-Napoca, 1997, p. 309. 
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În primavara anului 1600, o parte din armata lui Mihai Viteazul, aflată sub 
conducerea lui Baba Novac, trecu prin pasul Rodnei, urmând apoi traseul prin depresiunile 
Dornelor și Câmpulungului, având ca țintă cetatea Sucevei pentru a-l înlătura de la domnia 
Moldovei pe interpusul polonezilor Ieremia Movilă. Este știut că trupele moldovene au trecut 
de partea gloriosului ,,domn al Ţării Românești, al Ardealului și a toată Ţara Moldovei”38. 

Cronicarul Miron Costin scria de o luptă purtată aici de trupele lui Gheorghe Ștefan 
cu câțiva nobili transilvăneni susținători ai domnitorului Vasile Lupu. Aceștia se întorceau 
din Polonia prin Câmpulung. Domnul moldovean ,,... a trimis în Câmpul Lungu de le-au ținut 
calea. Mare osândă pre oameni. Câți s-au topit atunci ungurii în țeară la noi în munți”39. 
Luptele se soldează cu detronarea lui Vasile Lupu şi cu urcarea în tronul Moldovei a 
logofătului Gheorghe Ştefan (1653 - 1658)40. 

Câțiva ani mai târziu (1659-1660), pe drumul dinspre Dorna a trecut domnitorul 
Valahiei Constantin Șerban, care era urmărit de tătari41. 

În contextul politic internațional de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când Poarta 
Otomană este înfrântă dramatic sub zidurile Vienei (1683) și Imperiul Habsburgic devine 
unul dunărean, regele Poloniei Ian Sobieski visează să ocupe și să stăpânească Moldova42. 
Astfel, în anii 1687 și apoi 1691, nordul Moldovei (inclusiv Ocolul Câmpulungului) a fost 
ocupat vremelnic de trupe poloneze, iar în satul Câmpulung a fost instalat comandamentul 
militar de ocupație43. 

Înainte de ocuparea nordului Moldovei (teritoriu denumit apoi Bucovina), primele 
încercări din partea Austriei de a se extinde în Moldova datează de la începutul domniei 
fanariotului Nicolae Mavrocordat. În aşa-numitul prim război turcesc al Austriei, contingente 
austriece intră, în iarna anului 1716, pe la Câmpulung, ocupând temporar regiunea Dornei, 
încurajaţi de unii boieri ai ţării, până la Iaşi, dar au fost alungați44.  

Următorul domnitor al Moldovei, Mihail Racoviță, a trecut cu armata sa compusă din 
oșteni moldoveni, turci și tătari pe la Câmpulung în anul 1718, trimis de turci pentru a sprijini 
răscoala ungurilor din Transilvania. Întors victorios din campania contra austriecilor, 
domnitorul poruncește ridicarea unui monument care să amintească de fapta sa în satul Vama, 
lângă Câmpulung45. Monumentul cunoscut ca ,,stâlpul lui Vodă”, sau cum îi spun localnicii 
,,Crucea tătarilor” sau ,,Piatra tătarilor” se păstrează și astăzi, având inscripționat pe laturile 
sale motivele și principalele momente ale campaniei victorioase de represiune din 
Transilvania. 

Pretenţiile Austriei asupra Moldovei nu slăbesc, totuşi, nici în urma intervenţiei 
Rusiei, care ia, la congresul de la Niemrow, Principatele Române sub protecţia ei proprie şi 
pune, la rândul său, pe generalul Munich să ocupe (1739) partea de nord a Moldovei, lăsând 
populaţia, oraşele, satele şi mănăstirile pradă cazacilor sălbatici. 

În cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Europa a fost marcată de o serie de 
conflicte militare şi politice între marile imperii, habsburgic, ţarist şi otoman, istoria 
continentului şi geografia acestuia înregistrând semnificative schimbări.  

                                                 
38 Dinu C. Giurescu, Istoria ilustrată a românilor, Editura Sport-Turism, București, 1981, pp. 153 și 158. 
39 Miron Costin, Letopisețul Țării Moldovei. Opere, ESPLA, București, 1958, p. 177. 
40 Aurelian D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, Vol IV. De la Mateiu Basarab și Vasile Lupu 
până la fanarioți, Tipo-Litografia H. Goldner, Iași, 1890, pp. 271-276. 
41 Miron Costin, op. cit. p. 195. 
42 Susana Andea, Transilvania, Ţara Românească şi Moldova. Legături politice (1656-1688), Editura Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1996, pp. 332-334. 
43 Teodor Balan, op. cit., p. 10. 
44 Aurelian D. Xenopol, op. cit., vol. V., pp. 50-51. 
45 Ibidem, pp. 52-53. 
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Într-o scrisoare trimisă de împăratul austriac Iosif al II-lea către mama sa împărăteasa 
Maria Tereza (iunie 1773) se face referire la posibilitatea achiziționării unei părți din nordul 
Moldovei care ,,valorează militar și politic cel puțin cât Valahia cisalutană (Oltenia)” 46. 

În urma jocului abil al marilor puteri – în care fiecare dintre cele trei imperii au folosit 
forţa, şantajul şi corupţia47, printre însemnatele teritorii dobândite, cu complicitatea Rusiei, 
de habsburgi a fost şi partea de nord-vest a Moldovei, cu ținutul Cernăuți și 2/3 din cel al 
Sucevei, împreună cu ocoalele Câmpulung Moldovenesc și Câmpulung pe Ceremuș, numită 
după anexare Bucovina. Prin tratatul încheiat la Ţaringrad la 7 mai 1775 între Austria şi 
Turcia, aceasta din urmă recunoaşte cedarea către Austria a acestei părţi de nord a 
Moldovei48. 

După acest eveniment tragic şi Ocolul Câmpulungului Moldovenesc a fost 
dezmembrat, partea de ,,sus”, cea mai mare, fiind încorporată Austriei şi ulterior trecută în 
administraţia Guvernământului Galiţiei, rămânând Principatului Moldovei numai o mică 
parte din vechiul Ocol al Câmpulungului Moldovenesc49.  

De la început, întreaga Bucovină şi implicit ţinutul Câmpulungului Moldovenesc 
(porţiunea anexată) a fost pusă sub administraţie militară austriacă, până în noiembrie 1786, 
când este pusă sub administraţie civilă, fiind încorporată Guvernământului civil din Leov, 
administraţia Galiţiei, ca al 19-lea cerc administrativ al acestei provincii50. 
 
 

Summary 
 
 

The Câmpulung Moldovenesc area has created favorable premises for the appearance 
of an ancient settlement that has, over the years, led to the establisment of a network of 
densely populated settlements. Being a union of free village communities, the Câmpulung 
Moldovenesc county was for many centuries considered as a republic. In the space of the 
former county of Câmpulung, few archaeological researches were carried out, even if 
artifacts were reported by locals, vestiges dating from the paleolithic/neolithic period. Many 
objects have been discovered that prove an old and continuous dwelling, the historical 
evolution of the area being complemented by medieval writings, but also legends and stories 
transmitted from generation to generation. Câmpulung has an ancient history, sometimes with 
important events, the locals still retaining those characteristics of their ancestors to be free 
and proud people. 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
46 Ion Nistor, Istoria Bucovinei, Editura Humanitas, București, 1991, p. 9. 
47 Mihai Iacobescu, op.cit., p. 24. 
48 Ibidem, pp. 65-69. 
49 Teodor Balan, op. cit., p. 7. 
50 Mihai Iacobescu, op. cit. p. 115. 
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BUCOVINA ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL (II) 
 
 
 

Până în iunie 1916, rușii au încercat, în mai multe rânduri, să reia teritoriile pierdute în 
Bucovina și Galiția. Deși a fost o relativă stabilitate a frontului, evenimentele de pe frontul 
bucovinean arată că, încă în Ajunul Crăciunului din anul 1915, rușii au bombardat intensiv, 
încât locuitorii au petrecut cu grijă sărbătorile. La 18 și 25 ianuarie 1916, după sărbătorile pe 
stil vechi ale ortodocșilor, ofensiva rușilor a fost respinsă, în ambele cazuri, la Boian și 
Zaleszcziki. Până la 20 martie 1916, a fost liniște în Bucovina, când, profitând de venirea 
primăverii, țarul însuși a preluat comanda pe Frontul de Răsărit și a concentrat impresionante 
efective militare, pentru a declanșa o puternică ofensivă pe un front de 1 500 de km, de la 
Boian la Riga. Informațiile istorice, pe care le avem la dispoziție, arată că pentru această 
ofensivă au fost folosite 40 de corpuri de armată, tunuri japoneze pentru vasele militare și, 
deși au spart frontul inițial, la Ocna – Zaleszcziki, rușii au fost respinși din nou1.  

La 11 iunie 1916, în ziua de Rusalii, părintele C. Ursache consemna faptul că lipovenii 
din Fântâna Albă și Climăuți erau, din nou, transportați la Rădăuți: „Era primul semn al unei 
invazii”2. În după-amiaza aceleiași zile, prin Frătăuții Noi au trecut cirezi imense de vite. 
Atunci, cirezile de vite ale țăranilor din districtele nordice, precum Cernăuți, au trecut spre 
Rădăuți, cele din Storojineț au fost trimise spre Straja și Seletin, iar cele din districtul Sucevei 
au fost trimise spre Gura Humorului. În aceeași zi de Rusalii, din 1916, a fost pus un tren 
special pentru cei ce vroiau să se refugieze. Mitropolitul, Consistoriul, amploiații se retrag 
spre munți, cu gândul de a ajunge cât mai aproape de Ardeal. Atunci a fost demontată linia 
ferată până la Hliboca (Adâncata). În ziua de marți, 13 martie 1916, un tren militar cu 
refugiați a ajuns la Vicov, iar unele trăsuri ale refugiaților au ajuns la Rădăuți. Erau toate 
semnele unei mari înfrângeri a austriecilor. Sub presiunea evenimentelor, „Comisia de 
asentare” (recrutare) din Rădăuți s-a deplasat la Câmpulung și, de acolo, la Dorna. Mulți 
bărbați s-au dus pe jos, pentru a îndeplini ordinele, alții nu s-au prezentat la chemarea 
acesteia, rămânând în localitățile de baștină3. 

În perioada premergătoare invaziei rusești de la 18 iunie 19164, austriecii au aruncat în 
aer podul de cale ferată de la Prut (14 iunie). Pe 15 iunie, jandarmii au mobilizat oameni din 
toate satele, pentru a săpa noi tranșee. De pe 17 și până la 19 iunie 1916, rușii au continuat 
ofensiva, străpungând frontul la Ocna – Dobronăuți – Toutri. Pe 19 iunie, orașul Storojineț a 
fost puternic bombardat de ruși, care au reușit să-i înfrângă pe austrieci la Camenca și să 
intre, seara, în Storojineț5. Până la 26 iunie 1916, rușii au pus stăpânire pe localitățile Gura 
Humorului și Câmpulung. Pe 29 iunie, rușii au numit o administrație proprie în Rădăuți și 
primar pe dr. Iliuț. La mijlocul lui iulie 1916, rușii au lărgit ecartamentul căii ferate și, din 
august, au început a circula trenurile militare spre unitățile din munți6.  

Armata austriacă s-a retras pe aliniamentul cel mai favorabil, Mestecăniș – Cârlibaba, și 
a rămas aici un an și două luni. Era cea de-a treia invazie a rușilor în Bucovina. Pe timpul 
ocupației rusești, au fost aduse mărfuri din Rusia, lipovenii fiind aceia care au avut de profitat 

                                                 
1 Constantin Ursache, Condica cronicală a Parohiei Frătăuţii Noi, în Viorel Dutceac, Cronica de la Frătăuții 
Noi, Suceava, Biblioteca Bucovinei I. G. Sbiera, 2011, p. 75. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem, p. 76. 
4 Teodor Balan, Bucovina în Războiul Mondial, extras din „Codrii Cosminului”. Buletinul Institutului de Istorie 
și Limbă de la Universitatea din Cernăuți, Cernăuți, anul VI, 1929, p. 33. 
5 Constantin Ursache, op. cit., p. 78. 
6 Ibidem, p. 84. 
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de pe urma acestei situații. Până și ziare au fost aduse din Rusia, nu însă și din România7. De 
altfel, în toată această perioadă, soldații ruși și autoritățile de ocupație ruse s-au comportat 
abuziv, fapt care a dus la numeroase acțiuni consemnate în epocă, inclusiv deportarea în 
Siberia a indezirabililor. 

În august 1916, România a intrat în război de partea Antantei. Pentru realizarea 
obiectivului său prioritar, și anume, înfăptuirea României Întregite, Ion I. C. Brătianu a dus o 
politică abilă, ce a stârnit reacții dintre cele mai diverse în rândul contemporanilor și de 
condamnare din partea adversarilor politici. În lucrarea lui D. D. Pătrașcu, Vinovații, 1916–
1918, apărută în Editura ziarului „Lumina”, în condițiile Păcii de la Buftea-București, când 
totul părea pierdut pentru Regatul Român, privind retrospectiv, acesta scria: „Odată hotărârea 
luată – să treacă de partea Quadruplei –, dl. Brătianu a început să joace un joc dublu. Acest 
joc se potrivea cu natura lui: de aceea, i-a fost ușor să-l execute. Cu partizanii Puterilor 
Centrale el era prieten; cu prietenii Înțelegerii, ca adversar al celor dintâi. Regelui Carol îi 
spunea că România trebuie să facă față angajamentelor sale, iar, după câtva timp, că a rămas 
în Consiliul de Miniștri singurul partizan al acestei politici. Pe dl. Stere îl trimitea în Ardeal, 
făcându-l să creadă că vom lua Basarabia, iar altor cunoscuți le declara că vom trece peste 
Carpați. Pe șefii partidelor din opoziție îi trata conform dorințelor lor: față cu unii era 
antantist, fixându-le și ziua când vom intra în război, față cu alții era neutral, paralizându-le, 
astfel, acțiunea lor. În sfârșit, din regele actual a făcut ce a voit: căci, fiind neresponsabil, din 
punct de vedere constituțional, l-a convins să ia angajamente, pe care el știa sigur că nu le va 
ține. În sfârșit, simulând și ascunzându-și sentimentele adevărate, ajunsese să se înșele chiar 
pe dânsul, nemaiștiind care era gândul lui adevărat”8.  

Sunt înșiruite, în rândurile de mai sus, caracteristicile stării dificile, în care se găseau 
România și prim-ministrul român, în vara și etapa următoare anului 1916. Evenimentele 
militare din 1916, de pe fronturile pe care activa Armata Regală Română, evidențiau slaba 
pregătire și dotare a acesteia, lipsa de realism a planurilor operaționale, precum și lipsa de 
loialitate a aliaților din Antanta, din perspectiva angajamentelor militare asumate, în special a 
Imperiului Țarist. 

La revenirea rușilor în Cernăuți, în vara lui 1916, generalul Lecițchi era cel care 
controla întreg mecanismul militar și administrativ din Bucovina. El a fost urmat de Lighin, 
care își asuma titlul de „guvernator general al Bucovinei”, fiind ajutat de contele Lambsdorf 
Galagan. Ambii erau subordonați ierarhic lui Treptov, care era „guvernator general al 
teritoriilor austriece ocupate”. Până în august 1917, schimbările determinate de Revoluția 
Rusă au afectat semnificativ administrația, moralul bucovinenilor și resursele materiale și 
financiare ale acestei provincii. Pe parcursul ocupației, capitala Bucovinei și celelalte așezări 
au avut administrație rusească, de la prefecți și până la administratorii piețelor, de la 
Administrația Silvică și până la Inspecția Sanitară, așa cum arăta și T. Balan, în lucrarea 
Bucovina în Războiul Mondial9. Vestea detronării țarului a fost primită cu bucurie de soldații 
ruși; spiritul revoluționar s-a manifestat, mai întâi, printr-o disciplină mai laxă, prin 
insubordonarea față de superiori, refuzul de a mai lupta etc.  

În aprilie 1917, ofițerii și soldații au depus jurământul față de Republică. Acest lucru s-
a petrecut și în Cernăuți cu soldații Armatei a VIII-a, la 23 aprilie, care au jurat pentru 
Republică. Guvernatorul Lighin a devenit „predsedatelį sovieta”. În acest context, este de 

                                                 
7 Constantin Ursache, în op. cit., p. 86, nota în acest sens: „Și gazete au început a veni din Rusia. Din România, 
însă, n-a permis guvernul trecerea gazetelor, așa că noi trebuiam să analizăm știrile de la front, ca să știm ce se 
petrece în război”. 
8 D. D. Pătrașcu, Vinovații, 1916–1918, București, Editura ziarului „Lumina”, 1918, p. 62. 
9 Teodor Balan, op. cit., p. 33–37. 



Prof. dr. Marian Olaru, C.N. Eudoxiu Hurmuzachi, Rădăuți 

15 
 

menționat că generalul Pisemenski, comandantul orașului Cernăuți, a fost destituit pentru că 
nu a arborat steagul roșu pe primărie10.  

Ziua de 1 mai 1917 a fost serbată cu deosebit fast de către militarii ruși, iar ucrainenii 
glorificau întemeierea statului ucrainean11. Teodor Balan arăta că unii funcționari ruși, 
instalați de guvernul revoluționar, se numeau comisari. Apelativul uzual era „tovarăș”, iar în 
locul comisarului poliției țariste a fost instituit „comisar vremennago pravitelsti cernevețcoi 
gorodscoi voenoi miliții”12. În același timp, au fost înființate diverse comitete și soviete ale 
diviziilor militare sau ale garnizoanei din Cernăuți. Sub influența evenimentelor din Rusia, 
militarii și unii locuitori slavofoni din provincie au înființat sucursale ale P.S.D.M.R. și ale 
Partidului Bolșevic. În sprijinul ideilor revoluționare, au fost înființate gazete revoluționare, 
precum: „Posleadniia izvestiea”, „Vestnic armii”, „Izvestia armeiscago comiteta VIII-i 
armii”, „Izvestiea cernovițcago soveta voennih deputatov”. Alexei Gerowski, susținător al 
țarismului, a înființat și el un ziar: „Ruskii vestnik”. Acesta a apărut la 19 martie 1917 și era 
destinat soldaților, ofițerilor și funcționarilor ruși, „aflători în mijlocul unei populații 
vrăjmașe”13.  

În ciuda încercărilor de resuscitare a interesului militarilor ruși pentru război, alături de 
Antanta, guvernul republican rus a pierdut controlul evenimentelor din țară și de pe front. 
Armata rusă, aflată sub influența ideilor revoluționare, se dezorganiza. Pe frontul din 
Bucovina, dezordinea și anarhia, existente în armata rusă, au afectat și Corpul 29 de Armată, 
respectiv Divizia 7 Infanterie, al cărei comandant – generalul Zubaroff –  a fost omorât cu 
paturi de pușcă și lovituri de picioare de către soldații săi, în localitatea Șerbăuți, județul 
Suceava. Motivul care a generat acest act foarte grav a fost acela că ostașii au refuzat să intre 
în tranșee și reprezentanții lor au cerut generalului Zubaroff „hrană și îmbrăcăminte 
groasă”14. 

Preotul Constantin Ursache nota că „revoluția a ajuns, în oarecare formă, până la noi. 
Într-o bună zi, soldații din Rădăuți au spart ușile de la fabrica de spirtoase a lui Rudich, din 
Rădăuți, au băut spirt și spirt de ars, s-au îmbătat. Din[tr-] o țigară s-a aprins spirtul, a 
explodat, vreo 30 au murit acolo în flăcări, vreo 80 au fost vulnerați, ceilalți au ieșit prin oraș 
și, unde întâlneau ofițerii, îi trânteau de pereți. O ceată a apucat spre Frătăuții Vechi, căutând 
un jandarm, să-l omoare. A scăpat în ieslele vitelor unui șvab, care l-a ascuns. Altă ceată a 
apucat prin Andrasfalva, Costișa, a trecut pe la noi, cântând, și prin Frătăuții Vechi și înapoi 
la Rădăuți. Nacialnicul a fugit la Sucevița, la mănăstire, și s-a ascuns acolo (…) Toți 
comandanții ș[i]-au pus cravată și cordică roșă la mână, căci, care nu avea, era pierdut și 
omorât”15. Evenimentele revoluționare din Rusia au fost primite cu mare îngrijorare de către 
autohtoni: „Noi am intrat acum în mare grijă, căci armata nu mai avea teamă de nime[ni], în 
Rusia [era] revoluție, comandanții erau aleși și depuși de soldații de rând, care își ziceau 
tovarăși, disciplină nu mai era; sălbăticiți și încruntați de atâta război erau, așa că ne temeam 
că nu vom scăpa cu zile și încă, de va fi ciocnire pe aici, ca la invazie, ei s-ar mânia și vor 

                                                 
10 Ibidem, p. 36. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem, p. 37. 
13 Ibidem, p. 38. Încă de la primul număr, nota T. Balan, această publicație a făcut cunoscută istoria Bucovinei în 
viziune rusească, care, adăugăm noi, ulterior, a fost preluată cu mici modificări de istoriografia sovietică și de 
succesoarele sale: „Bucovina făcuse parte din secolul al XIII-lea din statul Halici, care se întinsese atunci până 
la Dunăre și Marea Neagră. În urmă, statul Halici este cuprins de poloni, iar partea lui sudică se constituie, la 
1342, în statul moldovenesc. Statul polon, instituție de caracter catolic, înăduși afirmarea ideii pravoslavnice, în 
schimb credința pravoslavnică și naționalitatea rusă găsiră adăpost sigur și plăcut în Moldova. Deși avea 
majoritatea românească, Moldova cultiva limba rusă și ideea de stat rusă. Astfel, Moldova, timp îndelungat, a 
fost o stavropighie rusească. Mitropolitul Dosoftei, de origine rusă, este, la fel, autor român și rus”. 
14 Constantin I. Stan, Regele Ferdinand I „Întregitorul” (1914–1927), București, Editura Paideia, 2003, p. 103. 
15 Ibidem, p. 88. 
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aprinde satele și noi rămânem pierduți”16. În retragerea lor, rușii au „rechiziționat” din 
Bucovina, în iulie 1917, bunuri și vite foarte multe. Bande de hoți au cutreierat satele din 
Bucovina, atacând familiile rămase fără posibilitatea apărării. 

După ofensiva lui Kerenski, din luna iulie 1917, armata austro-germană pornește un 
puternic contraatac, în urma căruia ruşii suferă pierderi grele, ca la Ternopol, la 24 iulie 1917. 
În aceste condiții, armatele țariste se retrag din Galiţia şi Bucovina. Rămân aici doar militarii 
ucraineni, care se retrag şi ei, la sfârşitul toamnei anului 1918. În apropierea graniței cu 
România, au fost păstrate garnizoane la Suceava, Arbore, Solca și Gura Humorului. În partea 
de sud a Bucovinei, se găseau și unele subunităţi ale armatei române, aflate aici din timpul 
operațiunilor militare comune, desfășurate împreună cu rușii. Aripa dreaptă a frontului 
românesc, dinspre Bucovina, era în primejdie atunci când, în sudul Moldovei, la Mărăşeşti și 
Nămoloasa, se desfăşura ofensiva militară românească. În aceste condiții, armata austro-
germană a reluat ofensiva, atât pentru reocuparea Bucovinei, cât şi pentru cucerirea 
Moldovei. Însă, victoriile românilor la Mărăşeşti, Focşani, Oituz, Cireşoaia au oprit ofensiva 
militară, condusă de generalul von Mackensen17.  

La 1 august 1917, au început să treacă prin zona Rădăuți, spre Cernăuți, trupele regulate 
ruse. Tot atunci, în retragere, acestea au aruncat în aer, prin dinamitare, clădirile ridicate de 
stat18. În august, alături de trupele austro-ungare, au pătruns în Bucovina și trupe germane din 
Karpathenkorp, conduse de generalul Conta19. După 6 august 1917, în urma unor ample 
operațiuni, trupele Puterilor Centrale au ocupat poziții strategice importante, pe un front ce 
pornea de la Vama, trecea prin fața orașului Gura Humorului, prin mijlocul orașului Solca, 
continua pe linia Arbore – Milișăuți – Satu Mare – Ruda – Tărășeni – Boian și, de acolo, 
ajungea până la Riga. Satele din preajma frontului au fost evacuate și situația aceasta a durat 
până în primăvara anului 1918. Atunci au fost afectați locuitorii de la Ruda, Mușenița, 
Băncești, care au fost evacuați la Vicov20. Lupte intermitente au mai fost pe întreaga lungime 
a frontului din Bucovina, precum cea din 8 septembrie 1917, când rușii au pornit ofensiva și 
au spart frontul între Volovăț, Vadul Vlădichii și Rădăuți, luptă oprită cu greu de austrieci; 
bătălia de la Ruda, din 25 septembrie 1917; bombardamentul de la Burla, din 2 octombrie 
1917, cel din 4 octombrie 1917, de la Rădăuți etc.  

Pe 5 decembrie 1917, au început tratativele pentru încheierea păcii între ruși și austrieci 
și, pe 10 decembrie 1917, a fost încheiat armistițiul și pe frontul românesc. Au urmat Pacea 
de la Brest-Litovsk și cea de la București, din anul 1918. Armata austriacă a ocupat cea mai 
mare parte a Ucrainei, nordul Basarabiei și era prezentă pe întreg teritoriul Bucovinei. La 
încheierea Păcii de la București, România a fost nevoită să evacueze trupele aflate pe 
teritoriul Bucovinei și, în locul lor, au venit trupele Regimentelor Nr. 29, 33 și 101 ale 
armatei austriece. În octombrie 1918, nota T. Balan, pe teritoriul Bucovinei se aflau soldații 
din Regimentul Nr. 203, în partea de sud; de la Siret și până la hotarul Galiției erau legionarii 
ucraineni, comandați de ducele Wilhelm de Habsburg, iar în Cernăuți erau Regimentele 22 și 

                                                 
16 Ibidem, p. 89. 
17 Nicolae C. Popescu, Gura Humorului – trepte de istorie (1490–1918), Galați, Editura Porto Franco, 1990, p. 
120. 
18 Constantin Ursache, op. cit., p. 93. Preotul Constantin Ursache descrie, în condica parohială, felul în care a 
salvat clădirile publice din sat (Casa administrației, cea a Administrației Silvice, Casa parohială, școala etc.). 
După lungi negocieri cu reprezentantul armatei ruse, el reușește să scape de urgia focului majoritatea clădirilor 
menţionate, mai puțin pe cea a administrației locale, pentru „că acolo e mare boierie”, cum spunea artificierul 
basarabean din armata rusă. 
19 Teodor Balan, op. cit., p. 42. 
20 Constantin Ursache, op. cit., p. 101. 
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4121. Așa cum aminteam și mai sus, în partea de sud a Bucovinei, până în 18 martie 1918, s-
au aflat și soldați români din subunitățile Batalionului 1 al Regimentului 9 Vânători22. 

Situația militară, dar și dorința de a vedea cu ochii lor situația reală din teren, i-au făcut 
pe împăratul Germaniei și pe cel al Austriei să inspecteze frontul și trupele din Bucovina. 
Kaiserul Wilhelm al Germaniei s-a aflat pe toloaca (pe prundul) de la Frătăuții Vechi, în ziua 
de 27 septembrie 1917. A fost întâmpinat de Statul Major și de Miliție, aflată în haine de 
gală. Populația civilă n-a fost lăsată să participe la eveniment. Pe 13 decembrie 1917, pe un 
ger cumplit, împăratul Carol al Austro-Ungariei s-a aflat la Gălănești23. În timpul cât 
armatele germane s-au aflat în Bucovina, până în luna mai 1918, acestea au strâns sau au 
cumpărat hrană îndestulătoare. Așa că, atunci când au părăsit Bucovina (începând din 12 
decembrie 1917), au luat totul cu ei. Când austriecii au revenit în Bucovina, au găsit 
câmpurile pustiite și hrana locuitorilor pe sfârșite24. 

Principiile cuprinse în Declarația președintelui american W. Wilson, de la 9 ianuarie 
1918, care se adresa popoarelor și nu statelor, principii conform cărora nu se opera nicio 
modificare teritorială sau politică fără consimțământul popoarelor interesate, au avut darul să 
amplifice mișcările de emancipare națională în interiorul imperiilor europene, între care și cel 
Austro-Ungar25. Acesta din urmă, având o situație economică și socială mai grea decât aliatul 
său, Imperiul German, a acceptat ideea unei păci fără contribuții și compensații, la 3 
noiembrie 1918.  

Situația Bucovinei i-a preocupat atât pe austrieci, pe ucraineni, pe ruși, cât și pe români. 
Încă din 1907, ucrainenii reclamau pentru ei Galiția și Bucovina. Tot atunci, Ion I. C. 
Brătianu a început reorientarea politicii externe românești, prin apropierea de puterile care au 
constituit Antanta. Principalul impediment în calea acestei politici era Imperiul Țarist, care își 
manifesta intenția de a împiedica constituirea unui puternic regat român. Aceasta i-ar fi năruit 
planul de a domina asupra popoarelor balcanice și de a stăpâni asupra Constantinopolului26. 
De la declanșarea Războiului Mondial și până la intrarea României în conflict, alături de 
Antantă, diplomația română, condusă de Ion I. C. Brătianu, a urmărit cu tenacitate realizarea 
obiectivului său prioritar: reunirea tuturor românilor sub sceptrul dinastiei române. Dar, chiar 
și în condițiile angajamentelor luate, la intrarea României în război, în august 1916, Rusia 
pregătea încorporarea Bucovinei și includerea României în sfera de interese a Imperiului 
Țarist27. În vara anului 1917, în condițiile în care Austria traversa o acută criză alimentară și 
industria sa avea nevoie de materii prime, după o serie de tatonări pe lângă Germania – 
                                                 
21 Teodor Balan, op. cit., pp. 44–45. 
22 Nicolae C. Popescu, op. cit., p. 120. Paul Leu, în Gr.-Or. K. K. Obergymnasium din Suceava în întâmpinarea 
unirii Bucovinei cu România, în „«Suceava». Anuarul Complexului Muzeal Bucovina”, anul XXIX–XXX, vol. 
II, 2002–2003, p. 186, arată că unități ale armatei române au intrat în Suceava, la 2 februarie 1918, și au fost 
nevoite să se retragă la 8 martie 1918. 
23 Constantin Ursache, op. cit., p. 105 și 106. 
24 Ibidem, p. 106. 
25 De menționat că atitudinea președintelui Wilson față de soarta popoarelor europene, în acest caz, a celor din 
Austro-Ungaria, a evoluat continuu. Într-un discurs, ținut la 26 mai 1916, el vorbea despre necesitatea 
colaborării popoarelor, pentru ca dreptul să devină „zăgaz contra atacurilor izolate de tot felul”, pentru ca o 
coaliție să nu mai fie contrapusă unei alte coaliții, și că ținta comună a acestora trebuie să fie „drepturile 
inviolabile ale popoarelor și ale umanității”. Apud, Teodor Balan, op. cit., p. 78. Apoi, s-a pronunțat pentru 
menținerea integrității Austro-Ungariei, pentru ca, în final, să accepte dreptul la autodeterminare. La 27 
septembrie 1918, președintele Wilson aprecia că Pacea de la București era „nedreaptă și dezonorantă”, pe 19 
octombrie recunoștea că naționalitățile din Austro-Ungaria puteau să decidă asupra propriilor destine și, la 5 
noiembrie 1918, adresa o notă guvernului român, aflat la Iași, prin care era de acord cu unitatea națiunii române. 
Cf. Catherine Durandin, Istoria românilor, Iași, Editura Institutul European, 1998, p. 169. 
26 Ion Varta, Bătălia pentru Bucovina în ajunul Unirii cu România (1913–1917). Documente inedite din arhivele 
din Federația Rusă și Republica Moldova, Chișinău, Editura Cartdidact, 2008, p. 191–199. 
27 Ibidem, p. 7: „Rusia creștină, ca apărătoare a popoarelor creștine din Peninsula Balcanică, dispune de dreptul 
absolut de a primi întreaga Bucovină”. 
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nedispusă să cedeze și să încheie pace fără a stăpâni Alsacia și Lorena –, Rusia îi propune 
Austriei să preia Galiția, drept compensație. La rândul ei, Austria ar fi preluat Lovcenul de la 
Muntenegru, Serbiei i-ar fi impus o uniune vamală și ar fi luat România, adică Muntenia și 
Moldova până la Siret. Restul Moldovei avea să-i fie dat Rusiei. Proiectul lui Czernin și al 
împăratului Carol al Austriei nu a avut darul să-i atragă nici pe cancelarul german Michelis și 
nici pe Kronprinzul Germaniei.  

Încă de la 30 mai 1917, cehii cereau transformarea imperiului în confederație de 
popoare libere, polonii voiau independența, slovenii, croații și sârbii doreau un stat al lor, iar 
ucrainenii revendicau Galiția. În 1917, aceștia din urmă reiterează proiectul de stat care ar fi 
cuprins Haliciul, Podolia, Volinia și Cholm. În 12 iunie 1917, deputatul Romanczuk cerea 
cuprinderea Bucovinei septentrionale și a Galiției orientale într-un stat ucrainean. Nicolai 
Wassilko voia și el, cam în aceeași perioadă, constituirea unui stat sub oblăduire austriacă, 
care ar fi trebuit să cuprindă Bucovina integrală28. Cum proiectul politic național al polonilor 
era în curs de înfăptuire, posibila protecție a austriecilor asupra Ucrainei era în pericol.  

La Brest-Litovsk, cererile delegației rusești nu au fost luate în seamă de Czernin. 
Tratativele ministrului de externe al Austro-Ungariei au continuat, însă, cu delegația 
ucraineană29, care și-a restrâns cererile la o provincie autonomă a Galiției Orientale și a 
Bucovinei. În compensație, ucrainenii aveau să înceapă imediat exportul de cereale spre 
Austria. Situația aceasta a fost consacrată, în principiu, și de Consiliul de Miniștri al Austriei, 
din 22 ianuarie 1918, prezidat de împăratul Carol30. În anexele secrete ale păcii, se preciza că 
austriecii se obligau să treacă prin Parlament, până la 15 iulie 1918, proiectul de constituire a 
unei „provincii ucrainene”31. Cum acest proiect politic afecta grav dorințele polonezilor, 
guvernul Seidler a căzut. În locul lui a fost adus un guvern mai concesiv față de polonezi, 
condus de cancelarul Hussarek. În aceste condiții, cei cinci parlamentari români de la Viena, 
aflați, cum scria T. Balan, în două organizații politice, aveau să se pronunțe, mai întâi, prin 
vocea lui Isopescu-Grecul, care sublinia că „stăm pe punctul de vedere al Bucovinei 
nedezmembrate”32. Pe 4 octombrie 1918, același Isopescu-Grecul afirma: „Și noi, cei patru 
milioane de români din Monarhia Austro-Ungară, cerem autonomia noastră în cadrul 
Austriei”. Deputatul Gheorghe Sârbu îl completa: „Toți românii Monarhiei Austro-Ungare 
cer să fie uniți într-o provincie națională autonomă”33. În acest context, deputatul român 
Aurel Onciul, austrofil convins, și-a susținut cu tenacitate ideea că, pentru români și 
România, „singura salvare este Austria”34, cerând chiar întregirea națională în cadrul 
Monarhiei Habsburgice. Pentru aceasta, el s-a servit de orice mijloace pe care le avea la 
îndemână.  

Încercând să salveze Monarhia de la disoluție, împăratul Carol de Habsburg a lansat 
Manifestul „Către popoarele mele credincioase”, în ziua de 3/16 octombrie 191835. Acesta a 
                                                 
28 Vlad Gafița, Iancu Flondor (1865–1924) și mișcarea națională a românilor din Bucovina, Iași, Editura 
Junimea, 2008, pp. 261–273. 
29 Pe delegații ucraineni participanți la tratative, reprezentanții Rusiei îi considerau „delegați fără țară”, care 
posedau doar camerele de hotel. Apud T. Balan, op. cit., p. 44. 
30 Teodor Balan, op. cit., p. 81. 
31 Ibidem, p. 82. 
32 Ibidem, p. 83. 
33 Ibidem, p. 84. 
34 Ibidem, pp. 84–85. 
35 „Glasul Bucovinei”, Cernăuți, anul I, nr. 1, 22 octombrie 1918, p. 5. Pentru că în istoriografie există discuții 
dacă Manifestul împăratului Carol al IV-lea se referea la Austria, ca federație ce trebuia să cuprindă state 
autonome, reproducem următorul pasaj: „Austria va deveni, în sensul dorinței popoarelor ei, un stat federativ, în 
care fiecare popor să formeze o comunitate de stat proprie, în cuprinsul teritoriului său. Acesta nu prejudiciază 
întru nimica împreunarea ținuturilor polone ale Austriei cu statul independent polon. Orașul Triest, cu 
împrejurimile lui, primește, în conformitate cu dorința populației sale, o poziție deosebită. Această nouă 
alcătuire, prin care integritatea țărilor Coroanei sfinte a Ungariei nu se atinge deloc, va trebui să asigure fiecărui 
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avut un efect devastator, toate națiunile din imperiu l-au repudiat, fiecare dintre ele urmărind 
propriul proiect politic național-identitar. Reamintim că Manifestul lui Carol al IV-lea, așa 
cum avea să fie explicat și de pozițiile ulterioare ale primului-ministru Hussarek și ale altor 
oficiali austrieci, se referea la statele austriac, maghiar, ceh, iugoslav, polonez și ucrainean și 
nu avea în vedere, în nici un caz, și situația celor șase milioane de români din imperiu. 
Transilvania avea să rămână Ungariei, împreună cu o parte din Banat, cealaltă parte a 
Banatului trebuia să revină Iugoslaviei și Bucovina avea să fie dată Ucrainei vestice36. Ca 
reacție, la 17 octombrie 1918, românii din Viena constituie Consiliul Național Român, al 
cărui președinte a fost Constantin Isopescul-Grecu. Acesta s-a prezentat în audiență la 
împărat, la 18 octombrie 1918, și a arătat că deputații români „refuză menținerea 
Transilvaniei în cadrul Ungariei și a Bucovinei în cadrul Ucrainei”37. Această schimbare de 
atitudine a parlamentarilor români din Bucovina era „târzie și amară” –, crede Pavel Țugui, și 
ea avea darul să îi alăture „demersurilor politice românești de amploare din marile metropole 
europene și S.U.A”38.  

La 22 octombrie 1918, cei cinci deputați români din Parlamentul de la Viena, 
reprezentând Bucovina, și-au prezentat poziția, impulsionați fiind de atitudinea împăratului și 
a cercurilor oficiale din capitala imperiului față de români. Deputatul Isopescu-Grecul, 
susținând dreptul la „autodeterminare și independență” al românilor din Austria și Ungaria, 
încheia discursul intonând prima strofă din cântecul „Deșteaptă-te, române!”39  

Deputatul socialist George Grigorovici, afirmând dorința de unire a românilor, 
considera că, oricare soluție ar fi fost adoptată, viabile ar fi fost: fie unirea Regatului Român 
și a provinciilor locuite de români cu Austria într-un stat federalist, fie unirea românilor din 
Monarhia Dualistă cu Regatul Român. În mod deosebit, ne reține atenția sublinierea făcută de 
George Grigorovici, și anume, aceea că Bucovina trebuia restituită patriei de la care fusese 
smulsă sau „cumpărată”, contrar oricărui drept al ginților, și că „din țară românească ce a 
fost, Bucovina, pe cale artificială, a devenit țară poliglotă”40. Din aceeași declarație a 
deputatului Grigorovici în Parlamentul de la Viena, publicată de „Glasul Bucovinei”, în nr. 4 
din 1 noiembrie 1918, reproducem următoarele: „În cele 14 puncte, enunțate de Wilson, se 
găsesc alături două idei: autonomia popoarelor subjugate și restituirea țărilor răpite (…). În 
cadrele acestea și în baza acestei concepții trebuie procedat, se înțelege, și cu Bucovina, ca și 
cu Alsacia și Lorena (…). În felul acesta și în baza acestei idei ar trebui să se întoarcă la țara-
mumă și Bucovina întreagă, care a fost despărțită de România într-un mod detestabil din 
punct de vedere al dreptului internațional”41. În aceeași zi, în numele germanilor din 

                                                                                                                                                        
stat național independența sa. […] Cât timp reorganizarea aceasta nu va fi împlinită pe calea legilor, rămân 
nealterate instituțiunile actuale, spre apărarea intereselor obștești. Guvernul actual e însărcinat să facă imediat 
toate lucrările pregătitoare spre clădirea noii Austrii. Către popoarele mele, pe al căror drept suveran de liberă 
dispoziție se va întemeia noul stat, se îndreaptă chemarea mea, să conlucreze sfaturile naționale – compuse din 
deputații din Parlament ai fiecărei națiuni – care să reprezinte interesele naționale unul față de altul, precum și 
față de guvernul meu. 
Deie Dumnezeu ca patria noastră, întărită prin concordia între națiunile care o compun, să iasă din vijeliile 
acestui război ca o ligă de popoare libere!” 
36 Pavel Țugui, Primul Război Mondial și reîntregirea României; năzuințe, fapte, idei, București, Editura 
Academiei Române, 2014, p. 60.  
37 Ibidem, p. 61. 
38 Ibidem. 
39 Vlad Gafița, în op. cit., p. 265, scrie: „Trebuie să recunoaștem că decizia de federalizare a imperiului a fost 
receptată cu oarecare satisfacție de către o parte a deputaților bucovineni de la Viena. La 22 octombrie, 
Constantin Isopescul-Grecul propunea în ședința Camerei constituirea unui stat românesc, care să cuprindă 
Bucovina și Transilvania. Ideea nu a fost agreată deloc de deputatul socialist George Grigorovici, care, urmând 
la cuvânt, a manifestat o atitudine patriotică, cerând alipirea Bucovinei la România”. 
40 Apud Teodor Balan, op. cit., p. 91. 
41 „Glasul Bucovinei”, anul I, nr. 4, 1 noiembrie 1918. pp. 50–51. 
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Bucovina, a vorbit deputatul Keschmann, care a arătat că aceștia doresc „să împartă soarta 
românilor”. Nicolai Wassilko, în numele ucrainenilor, a cerut organizarea unui plebiscit.  

Activitatea românilor bucovineni, îndeobște bine cunoscută, atât în Monarhia Dualistă, 
cât și în Regatul Român, Basarabia sau Bucovina, s-a circumscris unor rapide schimbări de 
situație, determinate de prăbușirea marilor imperii și afirmarea națiunilor. În treacăt, 
menționăm constituirea Secției Militare a Consiliului Național Român de la Viena, înființarea 
Senatului Central al Ofițerilor și Soldaților Români și apariția ziarului „Timpul nou”, 
publicație a soldaților români și organ al Senatului Central al Ofițerilor și Soldaților Români 
de la Viena, înființarea Legiunilor române de la Praga, din Italia și din Rusia, activitatea 
exilului românesc din Franța, Italia și S.U.A. etc. 

Căderea frontierelor Dublei Monarhii și situația extrem de complicată a națiunilor care 
formaseră imperiul, la sfârșitul lui octombrie și începutul lui noiembrie 1918, a îngreunat 
legătura membrilor Consiliului Național Român de la Viena cu orașul Cernăuți. Totuși, 
Isopescu-Grecul a reușit să comunice telegrafic cu liderii mișcării naționale a românilor de la 
Cernăuți, încât s-a putut face o raliere a deputaților bucovineni din Viena cu acțiunile 
românilor bucovineni de la Cernăuți42 – era de părere Teodor Balan. Aceștia au fost cuprinși 
în Consiliul Național (este vorba de Constantin Isopescul-Grecul și Teofil Simionovici, care, 
fiind împiedicați de evenimentele din teritoriile poloneze, hotărăsc să se întoarcă la Viena, 
amândoi aderând la moțiunile adoptate, la 4 noiembrie 1918, printr-un curier trimis la 
Alexandru Hurmuzaki43). În Bucovina, datorită evenimentelor, unii primari din partea de sud 
a Bucovinei au cerut sprijinul autorităților militare române. Astfel, la 23 octombrie 1918, ca 
urmare a hotărârii Consiliului Comunal Gura Humorului și a primarului Titus Winzinger, o 
delegație s-a prezentat la Comandamentul Militar din Fălticeni, cerând sprijin în acțiunea de 
unire a Bucovinei cu România. Delegația a fost condusă de țăranul Gheorghe a lui Pricop 
Netea44. Apeluri pentru a trimite sprijin militar au mai fost primite din Ițcani și Suceava. Ca 
urmare, prim-ministrul Alexandru Marghiloman a dispus, pe 5 noiembrie 1918, intervenția 
unor detașamente de jandarmi și de cavalerie45. 

La 12 octombrie 1918, în condițiile căderii Imperiului Austro-Ungar, un număr mare de 
intelectuali români s-a reunit în casa lui Isidor Bodea (medic, directorul Spitalului de Copii 
din Cernăuți), în frunte cu Sextil Pușcariu. Discutându-se situația politică din imperiu, aceștia 
ajung la concluzia că trebuie să se organizeze, „pentru a întâmpina evenimentele politice care 
se întrezăreau”46. Tot atunci, s-a hotărât înființarea unui ziar românesc, denumit „Glasul 
Bucovinei”, de către Vasile Bodnărescu, care avea să fie condus de Sextil Pușcariu. În 
numărul 2, la 25 octombrie 1918, a fost publicată convocarea deputaților bucovineni din 
Parlamentul vienez și din Dieta Bucovinei, a primarilor și reprezentaților tuturor stărilor 
sociale din sate și orașe47.  
                                                 
42 În „Glasul Bucovinei”, anul I, nr. 3, 29 octombrie 1918, p. 48, la rubrica Ultima oră, aflăm că „în momentul 
de față, când încheiem foaia, sosește din Viena, la adresa d-lui baron Alexandru Hurmuzachi, următoarea 
telegramă din Viena, cu data de 27 oct.: «Fiind nevoiți să rămânem în Viena, vă rugăm să dați cetire următorului 
salut al nostru către adunare: În ajunul unui viitor mai fericit al neamului nostru, salutăm cu căldură 
manifestarea de astăzi, dorind din toată inima împlinirea năzuințelor noastre. Simionovici, Isopescul»”. 
43 Radu Economu, Unirea Bucovinei, București, Editura Fundației Culturale, 1994, p. 9. 
44 Nicolae C. Popescu, op. cit., p. 123. 
45 Radu Economu, op. cit., p. 15. 
46 Teodor Balan, op. cit., p. 96. 
47 „Glasul Bucovinei”, anul I, nr. 2, 25 octombrie 1918, p. 17. Textul convocării era următorul: „Reprezentanții 
partidelor politice române din Bucovina s-au întrunit zilele trecute la Cernăuți și au hotărât să convoace pe ziua 
de duminică, 27 l. c., orele 3 p. m., în Palatul Național, o adunare la care vor participa deputații români din 
Parlament, foștii deputați din Dietă și primarii români din întreaga țară. La adunarea aceasta vor lua parte și 
ceilalți intelectuali români, după ce vor fi ridicat biletele de legitimație [de] la Dimitrie Bucevschi, la Societatea 
Tipografică (Palatul Național). Adunarea se ține în baza paragrafului 2 al Legii de întruniri, deci invitarea-
legitimație trebuie prezentată la intrare”. 
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În articolul Dumnezeu s-o ierte!, redacția „Glasului Bucovinei” face un inventar al 
stărilor de lucruri, care îi aduseseră pe românii bucovineni la ideea despărțirii de Austria. 
Dintre acestea, enumerăm: „mijloacele diplomatice atât de imorale, spre a spori hotarele unui 
vechi și glorios imperiu”; în anul 1775, ajunși sub stăpânirea austriacă, moldovenilor „li s-au 
dat asigurări liniștitoare că vor putea trăi în deplină libertate, că nu li se va crea o situație 
inferioară față de ceilalți cetățeni ai Monarhiei, că în țara aceasta nu se va admite nicio 
schimbare în detrimentul vieții culturale și naționale” – drept pentru care, moldovenii s-au 
străduit să devină buni patrioți austrieci, iar țara a fost schimbată în defavoarea lor, în timp ce 
ei au „încetat, din capul locului, de a [mai] fi stăpânii țării”, pentru că „administrația a încăput 
pe mâini străine”; „cu onoruri au fost înzestrați, dintre noi, doar cei slabi de înger, renegarea 
și lipsa de dragoste de neam în rândurile noastre, care deformează caracterele, trecând, de 
obicei, în ochii ocârmuitorilor, d[r]e[pt] o mare virtute”; li s-a luat dreptul de a „întocmi 
Biserica noastră după placul nostru, Congresul ei a fost dizolvat încă înainte de a-și începe 
activitatea, episcopii ei au fost siliți, tot mai mult, a se supune dictatului guvernului; cu averea 
noastră bisericească guvernul gospodărește cum vrea. Noi am ajuns străini în Biserica 
strămoșilor noștri, care, astăzi, românească nu mai este”; „părerea noastră nu ne-am putut-o 
rosti niciodată cu toată hotărârea, căci, de cele mai multe ori, n-am putut alege deputat pe 
cine n-a fost ocrotit de baioneta jandarmului străin”; „românului nu-i este îngăduit să-și facă 
în școală toată instrucția în limba maternă, acesta [fiind] un privilegiu al concetățeanului 
german, polon, ceh sau italian, inadmisibil, până acum, pentru românul bucovinean”48 etc.  

În același număr al periodicului „Glasul Bucovinei”, a fost publicat și Apelul răzeșimii, 
prin care se „protestează cu toată energia contra oricărei înstrăinări a pământului strămoșesc”. 
Acest document aducea în discuție procesul de deznaționalizare a satelor românești dintre 
Prut și Nistru și era menit să se opună proiectului unui stat ucrainean, care ar fi trebuit să 
cuprindă partea septentrională a Bucovinei. Apelul cerea ca românii bucovineni să își 
hotărască soarta împreună cu frații din Transilvania, Maramureș, Crișana și Banat, 
considerând că, odată ce hotarul cu Galiția ar fi fost închis, sporirea ucrainenilor în Bucovina 
ar fi încetat49. 

La 27 octombrie 1918, la orele 15.20, sub conducerea lui Dionisie Bejan, s-a deschis 
Adunarea Națională, la care au participat 300–400 de persoane, în Palatul Național al 
Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina. Președinte al Adunării Naționale 
a fost ales Iancu Flondor. Dori Popovici a propus Adunării Naționale și aceasta a votat în 
unanimitate următoarele moțiuni: „I. Reprezentanții poporului român din Bucovina, întruniți 
astăzi, în ziua de 27 octombrie 1918, în capitala Bucovinei, se declară, în puterea suveranității 
naționale, Constituantă a acestei țări. II. Constituanta hotărăște unirea Bucovinei integrale cu 
celelalte țări românești într-un stat național independent și va purcede spre acest scop în 
deplină solidaritate cu românii din Transilvania și Ungaria. III. Spre a conduce poporul 
român din Bucovina și a-i apăra drepturile și spre a stabili o legătură strânsă cu toți românii, 
Constituanta instituie un Consiliu Național de 50 de membri. IV. Constituanta respinge cu 
hotărâre orice încercare, care ar ținti la știrbirea Bucovinei, dorește, însă, să se înțeleagă cu 
popoarele conlocuitoare”50.  

Consiliul Național l-a avut la conducere pe Dionisie Bejan, în calitate de președinte, și a 
instituit Comitetul Executiv (Guvernul Bucovinei), în frunte cu Iancu Flondor51. Guvernul 

                                                 
48 Ibidem, pp. 18–19. 
49 „Glasul Bucovinei”, anul I, nr. 2, 25 octombrie 1918, p. 22. 
50 Idem, nr. 3, 29 octombrie 1918, pp. 35–36. 
51 Ibidem. Cu această ocazie Iancu Flondor a ținut următorul discurs:  
„Domnilor, O iobăgie de aproape un secol și jumătate, pe cât de dureroasă pe atât de rușinoasă, e pe sfârșite. 
Poporul român din Bucovina e pe cale a șterge și a lepăda lanțul care i-a ferecat sufletul. Liberi, în puterea 
suveranității noastre, d-voastră veți hotărî, astăzi, ce veți afla de bine pentru un viitor fericit și falnic al neamului 
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era compus din 14 secretari de stat. Au fost aleși, în lipsă, Alexandru Hurmuzaki și Aurel 
Onciu (ambii se aflau la Cernăuți) – primul considerând că, prin participarea sa, l-ar fi trădat 
pe împărat (era mareșal al Țării) și al doilea crezând că viitorul Bucovinei era cel preconizat 
de imperiali și anume, o înțelegere cu ucrainenii. Tot în lipsă au fost aleși și Constantin 
Isopescul-Grecu și Teofil Simionovici, aflați la Viena în condițiile precizate mai sus.  

În timpul cât se desfășura Adunarea Națională, s-au strâns cam 1 000 de bucovineni, 
care s-au deplasat pe străzile orașului Cernăuți cântând cântece naționale, oprindu-se în fața 
Palatului guvernatorului și a Primăriei orașului, unde s-a desfășurat steagul tricolor. Când în 
fereastra Palatului Național a fost arborat tricolorul, Dionisie Bejan a afirmat: „Acum 
slobozește, Doamne, pe robul Tău, căci îmi văzură ochii mântuirea neamului”52.  

Prima ședință a Consiliului Național s-a ținut în după-amiaza aceleiași zile. Au fost 
dezbătute chestiuni precum: raporturile cu autoritățile austriece, constituirea Secțiilor de 
Aprovizionare și Administrativă, alcătuirea delegației ce urma să se deplaseze la guvernator53 
etc. În aceeași zi, reprezentanții germanilor din Bucovina, adunați sub conducerea domnului 
dr. Kohlruss, au adoptat, în unanimitate, o moțiune prin care se pronunțau fie pentru păstrarea 
„cadrelor vechi ale țării acesteia”, fie să urmeze „împreunarea cu Ardealul și Banatul”, alături 
de români54. Hotărârile Constituantei au fost aduse la cunoștința guvernatorului Etzdorf a 
doua zi, pe 28 octombrie 1918, de o delegație compusă din Iancu Flondor, Gheorghe Sârbu și 
Dori Popovici.  

Delegația românilor bucovineni i-a cerut lui Etzdorf să predea puterea, să ordone 
retragerea românilor din armata imperială și aducerea lor acasă. Etzdorf a căutat să poarte 
discuțiile cu delegația românilor în spiritul Manifestului imperial și a fost interesat de posibila 
intervenție a unei armate străine (română!) în Bucovina, refuzând oferta lui Sârbu de a se 
ocupa de aprovizionarea populației. Iancu Flondor a cerut ca, până la venirea trupelor 
române, jandarmii austrieci să ocrotească Consiliul Național Român. Așteptând alte 
evenimente, pentru a acționa, guvernatorul Etzorf a informat guvernul central și a propus 
evacuarea funcționarilor la Stanislav. Cum se aștepta rezultatul întrevederii delegației 
Consiliului Național Român cu Etzdorf, următoarea ședință a fost planificată pe 28 octombrie 
1918, însă, din cauza evenimentelor din Bucovina, ea a fost ținută abia pe 12 noiembrie 
191855. Evenimentele din Cernăuți au constrâns membrii Consiliului Național Român să 
treacă în clandestinitate.  

Consiliul Național Român a trimis la Iași, la 2 noiembrie 1918, la Ministerul Afacerilor 
Externe, condus atunci de C. C. Arion, o copie a textului moțiunilor adoptate la Cernăuți. În 
misiunea sa la Iași, Vasile Bodnărescu era însoțit de deputatul Nicu Gherghel. Bodnărescu a 
fost acreditat ca agent diplomatic pe lângă guvernul român. Toate acestea se petreceau în 
condițiile în care Puterile Centrale nu erau învinse și la conducerea Românei era un guvern 
pro-german, care se afla sub efectele Tratatului de la București. Activitatea Consiliului 
Național al Românilor a fost mult îngreunată de Ucrainska Naționalna Rada, formată la 
Lemberg, de acțiunea legionarilor ucraineni – conduși de arhiducele Wilhelm, care își luase 
numele de Wasyl Weschywan, zis cneaz Stefanovici –, și de autoritățile austriece din 
provincie, care s-au menținut la putere mai mult decât în alte provincii ale fostului imperiu. 
La 2 noiembrie 1918, legionarii ucraineni au ocupat cazărmile și, în noaptea de 2 spre 3, au 
                                                                                                                                                        
românesc din Bucovina. Dară, să nu uităm, domnilor, că acest moment înălțător s-a născut din suferințe grele și 
adâncă jale și e sfințit cu sângele abundent al eroilor noștri. Vă provoc să vă sculați în picioare, ca semn de 
juruință că nu-i vom uita niciodată și că ne vom arăta totdeauna demni de sacrificiul lor. Închei cu rugămintea 
fierbinte: Deie Dumnezeu ca momentul acesta mare și acelea care vor urma să afle în rândurile noastre numai 
suflete mari!” 
52 „Glasul Bucovinei”, anul I, nr. 3, 29 octombrie 1918, p. 37. 
53 Radu Economu, op. cit., p. 10. 
54 Ibidem, p. 48. 
55 Radu Economu, op. cit., p. 10. 
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devastat magazinele statului și pe cele particulare din Cernăuți, au produs pagube unor clădiri 
și instituții, timp în care s-au înregistrat un mort și 30 de răniți grav și mai mulți civili au fost 
răniți ușor. Guvernatorul Etzdorf pierduse controlul asupra orașului Cernăuți, din cauza 
anarhiei provocate de trupele de haidamaci.  

Tot atunci, Etzdorf s-a întâlnit cu deputații Alexandru Hurmuzaki, Aurel Onciul și 
George Grigorovici, alături de reprezentanții Radei Ucrainene din Cernăuți. Fostul mareșal al 
Bucovinei, Alexandru Hurmuzaki, și George Grigorovici au propus ca Etzdorf să își exercite 
puterea până la încheierea păcii, împreună cu un consiliu format din reprezentanții etniilor din 
Bucovina. Aurel Onciul era de părere să preia puterea împreună cu ucrainenii. În aceste 
condiții, Iancu Flondor l-a trimis la Iași pe Vasile Bodnărescu, cu misiunea de a obține 
sprijinul militar al guvernului român. Ca măsură de siguranță, în ziua de 5 noiembrie 1918 
(st. n.), Iancu Flondor a trimis și o telegramă adresată lui Averescu, cu același conținut. 
Datorită absenței acestuia din Iași, telegrama a ajuns la primul-ministru Marghiloman, prin 
intermediul lui Sever Zotta, cumnatul său, care era director al Arhivelor Statului din Iași56. 
Însă, la data la care telegrama a fost primită de Marghiloman, ordinul de intrare a trupelor 
române în Bucovina fusese dat. Guvernul condus de generalul Constantin Coandă, instaurat 
la 24 octombrie (6 noiembrie 1918 st. n.), a continuat politica guvernului Marghiloman, fiind 
de acord cu intrarea trupelor române în Bucovina57. Despre acțiunile lui Marghiloman a fost 
informat și regele Ferdinand. 

La 3 noiembrie 1918, Adunarea Națională a Ucrainenilor a contestat hotărârile 
Consiliului Național al Românilor, iar Aurel Onciul, fără acordul Consiliului Național 
Român, a convocat o adunare națională la care nu s-a prezentat nimeni, fapt care arăta că 
românii se desolidarizaseră de acțiunile sale. Aceasta se întâmpla în ziua în care, la Padova, 
Austro-Ungaria semna armistițiul cu Puterile Aliate și Asociate și, la Budapesta, se forma un 
nou guvern, care declara independența Ungariei față de Austria și ieșirea din alianța militară 
cu Germania. În aceeași zi, în capitala Bucovinei s-au ținut trei adunări ale Consiliului 
Național Ucrainean din Lemberg, la care au luat parte 7–8 000 de participanți58.  

Pe 4 noiembrie 1918, Iancu Flondor a fost chemat de către Etzdorf. Inițial, Flondor a 
refuzat, argumentând că nu primise răspuns la cererile românilor din 28 octombrie 1918. 
Totuși, cei doi s-au întâlnit în casa lui Alexandru Hurmuzaki59, în prezența lui Aurel Țurcanu 
și I. V. Stârcea. Etzdorf a insistat ca românii să se înțeleagă cu ucrainenii, conform 
următorului plan: partea Bucovinei până la Prut ar fi trebuit să fie stăpânită de ucraineni, 
românii urmând să stăpânească partea de sud a provinciei, până la Siret, iar teritoriul cuprins 
între Siret și Prut ar fi trebuit să fie supus unui condominium. Iancu Flondor a refuzat 
propunerile lui Etzdorf și a anunțat că a cerut protecția guvernului român60. În aceste condiții, 
guvernatorul Bucovinei a anunțat că va rămâne la Cernăuți, până la intrarea trupelor Antantei. 

Plecat de la Cernăuți, în ziua de 2 noiembrie 1918, Vasile Bodnărescu a fost primit în 
ziua următoare de autoritățile vremii, de unii oameni politici și, pe 4 noiembrie 1918, de 
primul-ministru, Alexandru Marghiloman. În aceeași zi, delegația de bucovineni, între care se 
afla și Vasile Bodnărescu, s-a întâlnit și cu Regina Maria. Aceasta consemna în jurnalul ei că 
a avut o conversație de 20 de minute cu aceștia și își exprima bucuria că, în sfârșit, 
bucovinenii se apropiau de România, adăugând că, „după atâtea suferințe, bucuria ne e 

                                                 
56 Ibidem, p. 15. 
57 Pavel Țugui, op. cit., p. 68. Relativ la același aspect, Teodor Balan, op. cit., p. 98, comenta caustic: 
„Marghiloman, ministrul președinte român, nu s-a putut hotărî să trimită armata română în Bucovina”. Afirmația 
îl nedreptățea pe prim-ministrul român, pentru că evoluțiile politice ulterioare nu favorizează această poziție. 
58 Radu Economu, op. cit., pp. 12–13. 
59 Teodor Balan, op. cit., p. 97. 
60 Radu Economu, op. cit., p. 14, Pavel Țugui, op. cit., p. 66. 
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sobră”61. Impresionată de frumusețea discursului bucovinenilor, semnat de Sextil Pușcariu și 
Vasile Bodnărescu, Regina Maria atașa la jurnalul său cele rostite cu această ocazie: 
„Doamnă, de dincolo de stâlpii vopsiți cu galben și cu negru, din țara suferințelor, de mult 
căutau cu dor priviri înlăcrămate spre Țara fericită, pe a[l] cărei tron stătea Regina Maria, 
alinătoarea durerilor. Azi, când acești stâlpi nu sunt împlântați în inima Moldovei, Bucovina 
ne trimite să Vă spunem cât de adânci sunt sentimentele ei de recunoștință și cât de mare e 
fericirea ei, de a se ști ocrotită de cea mai bună maică, ce a stat vreodată pe Tronul unei țări. 
Să ne trăiești, Măria Ta!”62  

Apoi, Vasile Bodnărescu a plecat la Cernăuți, spre a-l informa pe Flondor, și a revenit 
la Iași, pentru a participa, pe 6 noiembrie 1918, în calitate de atașat diplomatic al Consiliului 
Național Român din Bucovina, la ședința Consiliului de Miniștri, de data aceasta condus de 
generalul C. Coandă. În această calitate, el a informat guvernul român despre situația din 
Bucovina. Ulterior, Vasile Bodnărescu a fost primit de ministrul de Interne, Artur Văitoianu, 
și de Șeful Marelui Stat Major, generalul Cristescu. Dacă, la început, guvernul român a fost 
mai circumspect, fiind de acord să dea sprijin doar pentru echiparea Jandarmeriei și pentru 
Garda Națională din Bucovina – așa cum afirmase Al. Marghiloman –, pe 6 noiembrie 1918, 
a fost dat ordinul de mobilizare a Diviziei a VIII-a, condusă de Iacob Zadik, care a înaintat, 
mai târziu, până la Cernăuți, la 11 noiembrie 191863. În lucrarea Note politice, primul-
ministru Marghiloman nota faptul că nu putea intra în Bucovina la chemarea Consiliului 
Național Român, pentru că aceasta ar fi însemnat violarea normelor de drept internațional, 
având în vedere că România, condusă de un guvern conservator, se afla sub efectele 
Tratatului de la București și că Bucovina se afla sub administrarea guvernului de la Viena: 
„Armata română n-ar putea interveni, decât dacă ar fi chemată să ajute la reprimarea unei 
revoluții”64. Legat de același subiect, se cuvine să menționăm și faptul că Marghiloman îl 
informase pe ambasadorul Austriei în România, contele Demblin, că România urma să trimită 
trupe la chemarea populației din Bucovina. Acesta își arăta surprinderea, pe 6 noiembrie 
1918, că nu fusese informat despre cererea Consiliului Național Român din Bucovina. Ori, 
din datele pe care le avem, știm că guvernul vienez fusese informat despre poziția lui Iancu 
Flondor (și a Consiliului Național Român din Bucovina), exprimată la întâlnirea sa cu 
Etzdorf, din 28 octombrie 1918, și la cea de-a doua întâlnire, pe care a avut-o în casa lui 
Alexandru Hurmuzaki. Atunci Iancu Flondor l-a informat pe guvernatorul Bucovinei că 
ceruse protecția armatelor române. În urma acestor întâlniri, Etzdorf a informat guvernul de 
la Viena și acesta n-a reacționat în niciun fel, ultima dată fiind în imposibilitatea să o facă, 
din cauza evenimentelor din Austria.  

Totodată, se cuvine să invocăm și faptul că, pe 4 noiembrie 1918, sosise la Iași Victor 
Antonescu, care aducea un mesaj oficial din partea guvernului francez, prin care se cerea 
reintrarea României în război, conform înțelegerilor din 1916. În același context, Robert 
Lansing se adresa Consiliului Național al Unității Românești de la Paris–Washington, 
precizând că guvernul S.U.A. „n-a pierdut din vedere fericirea viitoare și integritatea 
României ca țară liberă și independentă” și că „justele drepturi politice și teritoriale ale 
poporului român să fie obținute și asigurate contra oricărei agresiuni străine”65.  

Această declarație fiind publicată pe 6 noiembrie 1918, regele Ferdinand I l-a chemat 
pe Marghiloman și i-a cerut să își depună mandatul, pentru că Puterile Antantei îi reproșau 

                                                 
61 Maria, Regina României, Jurnal de război, vol. III (1918), Traducere de Anca Bărbulescu, Ediție îngrijită și 
prefață de Lucian Boia, București, Editura Humanitas, 2014–2015, p. 401. 
62 Ibidem, p. 403. 
63 Teodor Balan, op. cit., p. 98.  
64 Apud Pavel Țugui, op. cit., p. 68. 
65 Ibidem, p. 71. 
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intrarea în Bucovina fără să se fi consultat cu ele66. De fapt, Puterile Aliate și Asociate doreau 
un alt guvern al României, dispus să revină alături de ele în relațiile internaționale. În seara 
zilei de 6 noiembrie 1918, guvernul Coandă, care era format în afara partidelor politice, a 
depus jurământul față de rege. Acesta a declarat neavenit Tratatul de la Buftea-București cu 
Triplica, a făcut cea de a doua mobilizare a armatei și a reînnoit angajamentele din 1916 ale 
României.  

La 28 octombrie/10 noiembrie 1918, în timp ce trupele aliate traversau Dunărea și 
România reintra în război împotriva Germaniei, trupele românești au intrat simultan în 
teritoriile românești ocupate: două divizii înaintau în Transilvania (pe direcțiile Târgu Mureș 
– Reghin și dinspre sud-est spre Brașov67), iar Divizia a VIII-a de Infanterie, condusă de 
Iacob Zadik, se afla la câțiva kilometri de Cernăuți. Reținem că Al. Marghiloman, în 
promisiunea sa către bucovinenii care-i cereau sprijinul, se referise la trupe de jandarmi și 
poliție. Iacob Zadik conducea o divizie compusă din 3 000 de ostași68. 

Pe 6 noiembrie 1918 (st. n.), Consiliul Național Ucrainean anunța, prin manifeste 
tipărite în limbile ucraineană, română și germană, că a preluat puterea69. O companie de 
soldați ucraineni din Colomea se alătura legiunii din Cernăuți. A fost ocupat Palatul 
guvernatorului, iar Ilie Spenul, Nicolai Semaca și Omelian Popowicz s-au prezentat la 
guvernator, ca să le fie predată puterea. Guvernatorul Etzdorf a rezistat și a condiționat acest 
act de o înțelegere între ucraineni și români. 

La ora 16.00, delegații ucraineni se prezintă la guvernator împreună cu Aurel Onciul. 
Acesta din urmă se intitula „comisar național român”, cu acordul Consiliului Național 
Ucrainean, convins fiind că hotărârea asupra Bucovinei avea să fie luată în cadrul Conferinței 
de Pace. În conformitate cu înțelegerea dintre ucraineni și Aurel Onciul, Bucovina urma să fie 
împărțită în două, cu două guverne cu autoritate asupra comunelor unde exista o majoritate 
etnică, îndrituită să confere controlul asupra acelei localități, adică partea de nord sub 
controlul ucrainenilor și sudul sub controlul românilor (după principiul majorității etnice). 
Orașul Cernăuți ar fi rămas sub un condominium româno-ucrainean.  

După semnarea protocolului de către Aurel Onciul70, Omelian Popowicz și Etzdorf, 
unii dintre funcționarii administrației provinciale au depus jurământul față de noile autorități. 
Unii dintre funcționarii români au refuzat acest lucru; între aceștia erau Erast și Constantin 
Tarangul și ing. Cornel Tarnoviețchi. În Cernăuți a fost împărțit, în aceeași zi, un Manifest 
către cetățenii liberi ai tuturor națiunilor și stărilor Țării, prin care se anunța preluarea 

                                                 
66 Aprofundând acest aspect, Radu Economu, op. cit., pp. 18–19, arată că în dimineața zilei de 6 noiembrie 
1918, înainte de a demisiona, Al. Marghiloman trimisese Legației Angliei, conduse de G. Berclay, informarea că 
dăduse ordin trupelor să intre în Bucovina, având ca temei cererile Consiliului Național Român din Bucovina, 
constituit în conformitate cu principiile lui W. Wilson. Regele Ferdinand fusese informat și că aceeași notă 
fusese trimisă lui Demblin, la Legația Austriei. În ședința Camerelor reunite, în care Al. Marghiloman își anunța 
demisia, C. C. Arion declara: „Guvernul moare, fiindcă a luat Bucovina. E cel mai frumos sfârșit ce se putea 
spera”. 
67 Anastasie Iordache, România în Primul Război Mondial, în Istoria românilor, vol. VII, tomul II, De la 
Independență la Marea Unire, coord. Gheorghe Platon, București, Editura Enciclopedică, 2003, p. 452. 
68 Radu Economu, op. cit., p. 19, susține că sub comanda lui Iacob Zadik se aflau Regimentele 16, 19 Infanterie 
și 8 Vânători, date reluate și de Pavel Țugui, op. cit., p. 73, în timp ce Teodor Balan, op. cit., p. 98, scria că 
regimentele conduse de Zadik erau 16, 29 și 37 Infanterie și 3 și 8 Roșiori. 
69 Ion Bilețchi-Albescu, Traian Roșu, Câmpulungul în zorile Unirii, culegere întocmită de Ion Filipciuc, 
Câmpulung Moldovenesc, Biblioteca „Miorița”, 2014, p. 18. Consiliul Național Ucrainean a răspândit în orașul 
Cernăuți un Manifest către cetățenii liberi ai tuturor națiunilor și stărilor Țării, dar în care nu se pomenea nimic 
despre un „guvern” român sau un condominium româno-ucrainean în Bucovina.  
70 „Glasul Bucovinei”, anul I, nr. 6, 8 noiembrie 1918, p. 96, consemna, la rubrica Ultima oră, declarația 
deputatului George Grigorovici, în care se preciza că „dl. Onciul s-a pus la dispoziția actualului guvern din 
Cernăuți, prezentându-se ca delegat al «Consiliului Național Parlamentar», fără de a fi întrebat pe ceilalți 
deputați din Parlament de părerea lor și fără de asentimentul lor”.  
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puterii. Radu Economu apreciază că Etzdorf a „predat” puterea, deși nu avea nicio 
îndreptățire în acest sens, și Manifestul a fost răspândit și în Cernăuți, deși, conform 
protocolului, acesta era, formal, un condominium. În Manifest nu se vorbea despre 
înțelegerea privind împărțirea teritoriului Bucovinei și de formarea a două guverne.  

Primarul social-democrat Iosif Bezpalco s-a adresat și el populației. În același timp, au 
fost luate măsuri împotriva Consiliului Național Român, a fost devastat Palatul Național al 
Românilor, în sate și orașe au fost produse, de asemenea, devastări, și erau urmăriți, spre a fi 
pedepsiți, toți aceia care erau de partea cauzei românilor. În acest context, Primăria orașului 
Rădăuți a trimis un apel disperat primului-ministru, la Iași, prin care solicita trimiterea unei 
unități militare în oraș: „Veniți-ne în ajutor, căci, altfel, ne pierdem!”71 În acest context, 
consemnăm că armata română – până atunci cantonată la Burdujeni – intra în Suceava pe 8 
noiembrie 1918, zi în care „Glasul Bucovinei” avea, pe prima pagină, articolul ce anunța 
venirea armatei române în Cernăuți72.  

După ce realizase „înțelegerea” cu ucrainenii, Aurel Onciul, în calitatea sa de „comisar 
al Moldovei de Sus”, s-a deplasat în ziua de 8 noiembrie 1918 la Suceava, la primăria 
orașului, pentru a se întâlni cu generalul Zadik și a protesta față de înaintarea trupelor române 
în Bucovina. Din cauza cursului nefavorabil al evenimentelor, Aurel Onciul s-a pus la 
dispoziția comandantului Diviziei a VIII-a și a fost expediat cu trenul la Iași, unde a fost 
întâmpinat cu pietre de către studenți și de către refugiații bucovineni în capitala Moldovei73.  

În ziua de 9 noiembrie 1918 (st. n.), ajunge în Cernăuți o companie austro-ungară, 
condusă de sublocotenentul Ilie Lazăr, care făcea parte din Regimentul 8 Honvezi–Lugoj. 
Această companie venise cu trenul de la Troscianetz-Podolski (la nord de Tiraspol) până la 
Noua Sulița. De aici și până la Cernăuți a venit în marș forțat, pe jos. În Cernăuți, această 
companie a organizat gărzi și patrule, și Ilie Lazăr a fost între cei care au arborat tricolorul pe 
clădirea Primăriei. Legionarii ucraineni au părăsit în dezordine Cernăuții. În același timp, 
Regimentul 29 Dorohoi se îndrepta spre Cernăuți. În noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1918, 
regimentul acesta poposea la Tărășeni; acolo avea să vină și generalul Iacob Zadik.  

Pe 10 noiembrie 1918, Iacob Zadik, care se oprise cu trupele sale la Corovia, la intrarea 
în Cernăuți, trimite în recunoaștere o patrulă formată din doi ofițeri, un sublocotenent și șase 
soldați cu motocicletele74. În aceeași zi, intrau în Rădăuți 11 soldați români, veniți cu trenul 
dinspre Dornești, moment consemnat nefavorabil de Franz Wiszniowski, în lucrarea Radautz, 
die deutscheste Stadt des Buchenlandes, iar la Iași regele Ferdinand dădea o Proclamație 
către ostași, prin care-i chema să înfăptuiască unirea românilor.  

La 11 noiembrie 1918, la orele 12.00, trupele române intră în Cernăuți pe trei coloane, 
iar la ora 14.00, generalul Iacob Zadik, împreună cu alți ofițeri români, intră în sediul 
Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, unde sunt întâmpinați de Iancu 
Flondor. Au fost rostite discursuri patriotice, atât de către Iancu Flondor, cât și de Iacob 

                                                 
71 Radu Economu, op. cit., p. 17. 
72 „Glasul Bucovinei”, anul I, nr. 6, 8 noiembrie 1918, p. 81: „În mormântul său de la Putna s-a deșteptat 
voievodul, după un somn de cinci sute de ani, chinuit de visuri urâte de mai bine de un veac. L-au trezit tropote 
de cai, pe care el le-a recunoscut: «Vin arcașii mei, în colțul de țară care mi-a fost mai drag». Armatele române 
au intrat în Bucovina, unde acum fâlfâie triumfător stindardul României. Umbra lui Ștefan binecuvântează 
poporul său. De pe plaiurile Ardealului ne cheamă duhul lui Mihai Viteazu[l]. Răsune buciumele pe întreg 
cuprinsul românesc, căci se apropie sărbătoarea mare a Unirii tuturor românilor! Copleșiți de dorul visului 
nostru de veacuri, îngenunchem în înaintea mormintelor eroilor noștri, reînnoind jurământul de a înfăptui 
România Mare. Bine ați venit vitejilor! În casele noastre, la sate și la orașe, unde au fost lacrimi pentru pribegii 
noștri căzuți alături de voi pe câmpul de luptă, se înseninează sufletele”. 
73 Marian Olaru, Activitatea politică a lui Aurel Onciul, în „Analele Bucovinei”, Rădăuți–București, anul II, nr. 
2 (3), [iulie–decembrie] 1995, p. 287. 
74 Ion Bilețchi-Albescu, Traian Roșu, op. cit., p. 20.  
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Zadik. O atmosferă de sărbătoare a cuprins orașul Cernăuți. Era în ziua în care, la 
Compiegne, Germania semna armistițiul cu Puterile Asociate și Aliate. 

Din cronica evenimentelor, care s-au succedat până la Congresul General al Bucovinei, 
mai reținem și faptul că, la 17 noiembrie 1918, a fost dizolvată „Republica ucraineană de 
Coțmani” și a fost arestat „guvernul” acestei „republici”. Era vorba de un comitet ucrainean, 
în frunte cu preotul Catereniuc, întrunit în sala primăriei din localitate. Ofițerii români, trimiși 
să „curețe” terenul, i-au suit pe membrii acestui comitet în două căruțe și i-au condus la 
comandamentul regimentului, de unde au ajuns la Cernăuți, la generalul Iacob Zadik75.  

Convocarea Congresului General al Bucovinei, la 28 noiembrie 1918, avea să consacre, 
în rezoluția adoptată la aceeași dată, „unirea pe vecie” cu Regatul României. Acest fapt a 
însemnat, în contextul epocii, realizarea ultimei etape a formării statului național-unitar 
român, moment ce survine disoluției imperiilor multinaționale vecine, pe ruinele cărora, în 
Europa Centrală și de Răsărit, s-au ridicat sau s-au întregit statele naționale. Acumularea 
speranțelor din vremea războiului, ca și evoluția raportului de forțe naționale, politice și 
culturale din Ducatul Bucovinei, aveau să fie decontate, în perioada interbelică, prin 
restructurări, repoziționări și apariția unor noi forțe politice, care își asumau să activeze 
consonat cu forțele ce existau la nivel național. În context național, amintind autorităților 
române esența voinței lor, exprimată la 27 octombrie și 28 noiembrie 1918, și specificul 
Bucovinei, bucovinenii căutau să obțină împlinirea idealului național. Rezoluția Congresului 
General al Bucovinei, adoptată la 28 noiembrie 1918, consacra „unirea pe vecie” a Bucovinei 
cu România76.  

Împlinirea proiectului politic și național de unire a Bucovinei cu România nu a fost bine 
apreciat sau primit de o parte dintre ucraineni. Să notăm că speranțele multora dintre 
ucrainenii din Bucovina se corelau, în timp și spațiu, cu acțiunile bolșevicilor din Rusia și cu 
cele ale lui Cristian Rakovski, de cooperare ruso-maghiară pentru destructurarea României77. 
Agitatorii bolșevici și naționaliștii ucraineni, împreună cu toți nemulțumiții de căderea 
Imperiului Austro-Ungar, au opus rezistență față de măsurile care erau luate de autoritățile 
române venite în Bucovina, criticându-le pentru că erau aplicate prea în pripă și că nu țineau 
seama de realitățile etno-demografice sau de tradițiile birocratice din provincie78.  

Evreii bucovineni, aflați în diaspora sau în taberele de refugiați din interiorul Imperiului 
Austro-Ungar, imediat după publicarea Manifestului împăratului Carol, au trecut la 
organizarea propriului consiliu național, format din sioniști, liberali și socialiști. Acest 
organism s-a pronunțat pentru recunoașterea deplină a drepturilor evreilor și a 
autodeterminării lor naționale. În Manifestul pe care l-au publicat cu această ocazie, cereau o 
„Adunare” aleasă dintre toți evreii de sex masculin și care erau majori. Aceasta urma să 
                                                 
75 Dana Vatamaniuc, Minorități etnice în Bucovina interbelică. Discurs identitar, propagandă, iredentism, Teză 
de doctorat – rezumat, p. 7, accesat online la 31 mai 2015. 
76 Telegrama trimisă Regelui Ferdinand, de către Iancu Flondor, la 28 noiembrie 1918, avea următorul mesaj:  
„Majestății Sale Regelui Ferdinand I, Iași. 
Congresul General al Bucovinei, care întrupează suprema putere a Țării, în numele Suveranității Naționale, a 
votat astăzi în unanimitate Unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei, în hotarele ei istorice, cu Regatul 
României. Mulțumind Proniei Cerești, că, după o lungă și dureroasă așteptare, ne-a învrednicit de a vedea 
ispășită nelegiuirea ce s-a săvârșit acum 144 de ani față de țara noastră și mândri că avem fericirea de a aclama 
pe Majestatea Voastră, Domn liberator și purtător de grijă al neamului nostru, rugăm să ne primiți sub sceptrul 
ocrotitor al Majestății Voastre și, reînnodând firul rupt cu silnicie înainte de un veac și jumătate, să reînnoiți 
strălucirea Coroanei lui Ștefan. Majestate, să trăiți mulți și fericiți ani! Președintele Congresului General al 
Bucovinei, Iancu Flondor”. Apud, Maria, Regina României, op. cit., p. 414. 
77 Larry L. Watts, Ferește-mă, Doamne, de prieteni. Războiul clandestin al Blocului Sovietic cu România, 
București, Editura Rao, 2011, p. 76–80. 
78 O serie dintre argumentele vehiculate de adversarii unirii Bucovinei cu România se regăsesc în presa rusă sau 
bolșevică, din Cernăuții anilor 1917 sau 1918, și în documentele ulterioare ale Internaționalei Comuniste 
privitoare la România. 
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pregătească o constituție și „era responsabilă pentru relațiile cu celelalte națiuni majoritare, 
printre care poporul evreu trăiește”79. De asemenea, solicitau „autoritate unică în problemele 
economice și naționale care aparțin minorității evreiești”. Adunarea trebuia să se preocupe de 
asigurarea egalității juridice și politice, „reprezentarea proporțională în afacerile naționale și 
comunale”, asigurarea drepturilor neamului evreiesc în statele din Europa de Est și a 
dreptului de imigrație către toate țările și, în special, în Palestina, extinderea așezărilor 
evreiești din Palestina etc. Documentul amintit era semnat de reprezentanții Partidului 
Evreiesc Provincial, Organizația Provincială Social-Democrată, Organizația Provincială a 
Sioniștilor și Organizația Provincială a Partidului Socialist Muncitoresc „Poale Zion”80.  

Întruniți la Cernăuți, la 22 octombrie 1918, reprezentanții organizațiilor politice care au 
semnat Manifestul nu au reușit organizarea unui Comitet Național Evreiesc. Atunci când 
regimentele austriece din Cernăuți au fost puse în stare de alertă, datorită agitațiilor 
ucrainenilor și în fața pericolului unor confruntări violente, evreii din Cernăuți au hotărât 
constituirea unor formații de autoapărare. Ofițerii evrei din Cernăuți, întruniți în casa lui 
Ferdinand Sternlieb, pe Str. Mikulicz, Nr. 5, au jurat solemn, cu mâna pe mezuză, că vor 
apăra viața evreilor din Cernăuți. Pentru punerea în practică a acestui plan, au acționat dr. 
Ferdinand Sternlieb, locotenentul Alexandru Rosenfeld (fiul rabinului-șef, dr. Josef 
Rosenfeld), locotenentul Benno Sternberg, prim-locotenentul Leon Schmelzer, locotenentul 
Moses Hochstadt, plutonierul Birnbaum și șeful casieriei Regimentului de Infanterie 41, 
Moritz Geiger. Acesta din urmă a obținut un ordin de rechiziție și, cu sprijinul altor ofițeri și 
subofițeri evrei din Cernăuți, au fost luate două vagoane cu arme și muniții, care au fost 
transferate către formațiunile evreiești de autoapărare din Cernăuți. La 31 octombrie 1918, 
atunci când a izbucnit revolta regimentelor din oraș, evreii au reușit să dezarmeze trupele 
predispuse la jaf și dezordine. De asemenea, la 15 noiembrie, când mii de ucraineni au intrat 
în orașul Cernăuți și au pus stăpânire pe principalele instituții, formațiunile de autoapărare 
evreiești au asigurat paza bunurilor și a cartierelor locuite de evrei, ulterior, ucrainenii 
retrăgându-se din oraș. 

În urma acestor evenimente, comitetele naționale din Cernăuți au hotărât înființarea 
Gărzii Civile, care a rechiziționat sediul pompierilor din Cernăuți și a fost dotată cu mașini și 
motociclete. Cel care a condus Garda Civilă a fost locotenentul Leon Schmelzer. În aceste 
condiții, Garda Civilă a confiscat din oraș, în câteva săptămâni, 4 480 de puști, 18 mitraliere, 
1 460 de pistoale și cantități mari de muniție și explozivi. 

Pe 10 noiembrie 1918, s-a constituit Comitetul Național Evreiesc, compus din 
reprezentanții diferitelor curente politice ale evreilor bucovineni. Comitetul director al acestui 
organism era format din deputații evreilor în Dieta Bucovinei și în Parlamentul din Viena și 
din 51 de reprezentanți ai partidelor politice evreiești din Bucovina. În Comitetul Executiv au 
fost cuprinși, între alții: Moritz Oberlaender, Jacob Pistiner, Bertholt Friedman, Markus 
Kaswan, Meyer Ebner, Solomon Kassener, Markus Kraemer, Friedrich Billig, Bernhardt 
Fleminger, șef-rabinul Josef Rosenfeld și Benno Straucher (membru supleant). Comitetul 
Național Evreiesc s-a confruntat cu chestiuni dificile, legate de evenimentele din Bucovina, 
între acestea, folosirea forței împotriva evreilor și brutalizarea unora dintre aceștia, 
incendierea averilor evreilor în unele sate din Bucovina (Dorna Candreni, Poiana Stampei și 
Todirești81). Comitetul Național Evreiesc a fost preocupat de chestiunile privitoare la dreptul 
acestei comunități la autodeterminare, pentru apărarea drepturilor acesteia în conformitate cu 
principiile wilsoniene și reglementarea raporturilor cu grupurile etnice care revendicau 
teritoriul Bucovinei pentru propriul proiect politic național: românii și ucrainenii. La invitația 
lui Iancu Flondor de a participa la Congresul General al Bucovinei, din 28 noiembrie 1918, 
                                                 
79 Arie Leon Schmelzer, op. cit., p. 67. 
80 Ibidem. 
81 Ibidem. 
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evreii au adoptat „o poziție neutră”, refuzând să participe, cu precizarea conform căreia 
„Congresul Național Evreiesc recunoaște unirea teritoriilor românești într-un singur stat și, în 
cadrul acestuia, a [respectării] principiilor autodeterminării, la care poporul român are 
dreptul. În lumina faptului că evreii din România nu se bucură de drepturi egale și că situația 
actuală nu pare să promită drepturile civile și politice egale evreilor din România, în 
condițiile legii, Congresul Național Evreiesc cere, pentru viitor, drepturi egale 
necondiționate”82. Documentul prezentat mai sus a fost adoptat la 27 noiembrie și semnat de 
Meyer Ebner, Jacob Pistiner și Bertholt Friedman. Istoriografia evreiască este de părere că 
atitudinea evreilor bucovineni, în contextul evenimentelor din octombrie–noiembrie 1918, era 
îndreptățită și, de aceea, a fost necesar apelul la mișcările evreiești din diferite țări. Așa s-a 
întâmplat la 15 decembrie 1918, când Congresul American Evreiesc a solicitat prin 
reprezentanții săi, care au participat la tratativele de la Paris, libertatea religioasă și politică 
pentru toate persoanele, indiferent de etnie, garanții internaționale pentru siguranța și 
drepturile evreilor din România ca minoritate națională. 

La tratativele de pace de la Paris, o parte dintre adversarii sau scepticii unirii, între care 
unii erau reprezentanți ai unor grupuri etnice din Bucovina (evrei, ucraineni ș.a.), a căutat să 
slăbească poziția de negociere a României și să prezinte nefavorabil situația din provincie, 
pentru a obține condiții mai bune pentru proiectele lor politice și naționale, ulterior 
valorificate de extremismele naționale ce s-au manifestat în perioada interbelică. În acest 
context, nu putem să nu consemnăm și o anumită opacitate a autorităților românești față de 
unele cereri ale noilor cetățeni ai Regatului și tendința politicienilor români de a neglija 
specificul provinciei și de periferizare a acesteia, în raport cu centrul politico-administrativ – 
București. Așa se explică faptul că, prin anii ’30 ai secolului trecut, în rândul românilor 
bucovineni erau evocate bunele rânduieli din vremea austriecilor. 

Desfășurarea războiului pe teritoriul Bucovinei a provocat imense pagube materiale și a 
dus la numeroase pierderi de vieți omenești. Din păcate, nici până acum nu se știe care a fost 
tributul de vieți omenești, pe care Bucovina l-a plătit între anii 1914 și 1918. În același timp, 
desfășurarea războiului pe teritoriul Bucovinei a pus în evidență slăbiciunile administrației 
civile și militare austriece din provincie, fapt evidențiat de comportamentul brutal sau jignitor 
al unor funcționari, care îi tratau pe unii dintre cetățenii provinciei după apartenența etnică 
sau religioasă. Acest fapt, precum și aplicarea parțială sau părtinitoare a legislației, cu toate 
consecințele ce decurg de aici – numeroase procese de „trădare”, condamnările nedrepte, 
deportarea unor cetățeni ai Bucovinei în lagăre din interiorul imperiului, numeroasele 
rechiziționări de bunuri și produse etc. – au contribuit la erodarea încrederii „bunului supus 
austriac” și evidențierea carențelor birocrației austriece (în timp de război, contemporanii 
găseau numeroase asemănări cu cea instituită de Imperiul Rus în teritoriile cucerite!). În 
același timp, comportamentul unor funcționari austrieci a pus la grea încercare cunoscuta 
toleranță și înțelegerea interetnică existente în provincie. Aceasta a contribuit la radicalizarea 
pozițiilor grupurilor etnice din Bucovina, care au acordat o atenție sporită proiectelor lor 
naționale, contribuind în acest fel la slăbirea imperiului, formarea statelor naționale sau 
întregirea celor existente, între care și România. Ulterior, mișcările extremiste au folosit, 
drept argumente, stările de lucruri din timpul Primului Război Mondial și de la începutul 
perioadei interbelice.  

În condițiile dificultăților ivite în integrarea provinciilor unite cu Regatul României83, 
între care și Bucovina, au apărut reacții nostalgice și resentimente, mai ales între cei care 
deplângeau căderea Imperiului Austro-Ungar. Astfel, tarele stăpânirii austriece au fost 
atenuate sau uitate de cei care trăiseră în Imperiul dualist. Chiar și apariția granițelor statelor 

                                                 
82 Ibidem. 
83 Proces pe care îl regăsim la toate statele formate sau întregite după 1918. 
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naționale, în centrul și răsăritul Europei, era un bun prilej pentru a aminti de libertatea de 
mișcare între Cernăuți și Viena, ce existase până la 1918, împiedicată, după acest an, de 
numeroasele vămi.  

 
 
 

 
Zusammenfassung 

 
 

 Der Verfasser dieses Beitrags zeigt, welche Folgen die militärischen, politischen, 
sozialen und ökonomischen Erreignisse aus der Bukowina zwischen den Jahren 1914–1918 
in der Nachkriegszeit hatten. Auf Grund veröffentlichter und unveröffentlichter Quellen 
werden wichtige Informationen über die militärischen Feldzüge zwischen 1914 und 1917 
belegt und die Art und Weise hervorgehoben, wie diese Feldzüge die Entwicklung der 
Verhältnisse zwischen der kaiserlichen Verwaltung und den Provinzbürgern, sowie die 
Verhältnisse zwischen den Provinzbürgern und den Besatzungstruppen des Zarenreichs 
beeinflussten.  
 Im vorliegenden Artikel werden die militärische Situation der Bukowina in den Jahren 
1917 und 1918, die Entwicklung des Kräfteverhältnisses zwischen den politischen 
Nationalbewegungen, sowie die Ereignisse präsentiert, die zur Vereinigung der Bukowina 
mit Rumänien im Jahre 1918 geführt haben.  
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ISTORIE ORALĂ. TRAGICUL AN 1944 ÎN CONȘTIINȚA COMUNITĂȚII 

HORODNIC DE SUS, JUDEȚUL SUCEAVA 

 
 
 

România intrase în Al II-lea Război Mondial la 22 iunie 1941 împotriva U.R.S.S.-ului 
pentru eliberarea Basarabiei şi a Nordului Bucovinei, răpite prin ultimatumul din 26 iunie 
1940. După înfrângerea Germaniei şi a aliaţiilor săi în 1943 la Stalingrad, armata sovietică 
contraatacă şi înaintează, astfel că în primăvara lui 1944 ocupă Bucovina1. 

Nerespectând legile războiului, trupele sovietice s-au comportat barbar pe teritoriul 
ocupat, jefuind, violând şi ucigând. Locuitorii Bucovinei au fost deportaţi în satele din judeţul 
Dorohoi, rămânând fără animale şi bunurile gospodăreşti, iar satele de la poalele munţilor au 
fost incendiate. 

În lunile februarie – martie 1944, diverşi săteni din Horodnic de Sus, Horodnic de Jos, 
Vicov de Jos şi Voitinel, urcau dealurile Colnic şi Osoi, să vadă dacă vin armatele sovietice. 
Tot în acest timp, valuri de români din Bucovina de nord se refugiau în sud2. 

Armata română s-a retras, iar ostaşii sovietici au ocupat localitățile Vicov de Sus, 
Putna, Vicov de Jos, Voitinel, Horodnic de Jos, Horodnic de Sus, Marginea, Suceviţa, Clit, 
Arbore și Solca. Din această zonă trupele sovietice au trecut apoi în Ardeal. În mai 1944, 
trupele Armatei Roşii, în timp ce pregăteau trecerea munţilor, au început jaful şi evacuările. 
Au instaurat un regim de ocupaţie, au evacuat satele dintre râul Suceava şi Obcina Mare, 
mânându-i pe oameni în spatele frontului. Sătenii din Horodnic de Sus şi din alte sate au fost 
aşezaţi în zona Dorohoiului3. 

O parte din locuitorii Horodnicului de Sus s-au oprit pentru câteva zile în jurul 
Rădăuţiului, unii reîntorcându-se în sat. Soldaţii sovietici i-au alungat din nou, împuşcând-ui 
pe unii, aşa cum s-a întâmplat cu Onica Zaharie. „Aveam 14 ani atunci... şi reţin foarte 
bine..., am fost scoşi cu forţa din sat şi am stat 3 zile de partea cealaltă de Rădăuţi, după care 
am revenit acasă şi am mai stat o zi, iar ne-au scos cu forţa şi atunci ne-au dus şi am stat toată 
vara (n.a. în judeţul Dorohoi). Un vecin de aici... bătrân, Onica Zaharie, avea peste 80 de ani 
[...] i-au zis să iasă, să se ducă de acasă că aici vine frontul... şi i-au zis: <<De ce stai acasa? 
De ce nu te duci ?>> Pe el l-au pus păcatele şi le-a zis în ruseşte că nu vrea să meargă şi 
atunci soldaţii au scos pistolul şi l-au împuşcat!”4. 

Li s-a poruncit sătenilor să îşi ia provizii în căruţe şi să părăsească în grabă 
gospodăriile. Unora li s-au rechiziţionat caii, astfel că oamenii legau căruţele una de alta sau 
înjugau vitele, iar gospodăriile lăsate de izbelişte, au fost jefuite de către soldaţii sovietici5. 
Cei evacuaţi au stat pe pământ străin timp de aproape şase luni, până în august - septembrie 
1944. S-au întors săraci la casele lor „cu traista goală-n spate, căruţele le-au fost luate cu tot 
calabalâcul amărât, le-au fost junghiate vitele, furaţi caii, prihănite fetele”6. 
                                                 
1 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, pp.  
390-417. 
2 Ion Prelipcean, Monografia comunei Horodnic, vol. I, Istorie. Dictatura comunistă, Suceava, Editura  
Little Lamb, p. 86. 
3 Ibidem, p. 92. 
4 Interviu cu Luţa Vasile, 13 iunie 2012. Născut la 18 ianuarie 1931 în Horodnic de Sus judeţul Rădăuţi; studii:  
7 clase; fost angajat C.A.P. și la dispensarul veterinar din Horodnic. 
5 Ion Prelipcean, op. cit., p. 93. 
6 Constantin Hrehor, Muntele mărturisitor. Anii rezistenţei/anii suferinţei, Iaşi, Editura Timpul, 2002, p. 26. 
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În timpul refugiului, sătenii din Horodnic de Sus, s-au stabilit în satele: Săuceniţa, 
Văculeşti, Străteni, Lozna, Broscăuţi, toate din judeţul Dorohoi, vecin atunci cu judeţul 
Rădăuţi. În toamna lui 1944 s-au întors în satul lor, însă nu au scăpat de probleme. Datorită 
mizeriei, au luat cumplita boala numită tifosul exantematic (boală infecţioasă epidemică 
transmisă de păduchi). 

„În primăvara lui ’44 aveam 12 ani, ştiu că eram cât coada la hârleţ…, ne-au scos ruşii 
la făcut tranşee, pe la şoseau Marginea – Voitinel… pe o coastă […] Am fost vreo trei zile, 
apoi ne-au evacuat. Tata era venit…, era rănit în război de un obuz. Ruşii dacă vedeau un om 
bun de luptă, ştiau că a luptat împotriva lor […] Întrebau: <<Partizan? Partizan? >> Şi intrau 
prin case să caute. Tata a făcut o groapă acolo unde era gunoiul pentru vite, a pus o ladă…, 
ziua se băga în ladă să nu îl prindă ruşii. Cu capul stătea mai în afară, ca să nu să se 
înăbuşe…, nu mai mânca, iar noaptea ieşea, aşa a fost [...]. Apoi am fost evacuaţi în comuna 
Lozna, într-o vale. Când am mers încolo, tata a făcut un cort pe căruţă pentru a ne pune pe noi 
copiii şi alimentele, am luat şi vaca. Eu şi cu sora am mers pe lângă, pe jos. Când am trecut 
peste Siret…, în mijloc…, era un loc gol şi un stâlp, acolo era un om spânzurat cu o tăbliţă pe 
piept, scria ceva de genul: << Cine va face ca mine, ca mine să păţească!>>, cred că ruşii l-au 
pus, pentru că pe acolo au trecut toate satele din Bucovina, toţi l-au văzut. Strigau ruşii la noi: 
<<În evacuare, hai în evacuare, curve de români, grăbiţi-vă!>> 

Acolo am stat într-o casă la o femeie cu trei fete şi un băiat…, răi, înjurau […] Odată 
băiatul ăla a luat furca şi a fugit după mine să o împlânte şi striga: <<Veneticilor, aţi venit 
aicea pe capul nostru!>>, da eu îi strigam că nu am venit de bună voie! 

Aşa era acolo. Cu mine a mai fost Lungoci Dumitru, Darie, Mariuţa învăţatoarea […] 
mai mulţi, eram tare mulţi…. Vara am fost şi la Borzeşti, la o moşie … la cosit grâu, nu am 
avut adăpost, am stat într-o giradă unde a fost mazăre şi acolo ne-am făcut culcuş împreună 
cu tata. Când ne-am întors, am venit goi […] În sat era lobodă până la jumătatea casei, tata a 
luat coasa şi de la poartă a început să cosească până în mijlocul ogrăzii, că altfel nu se putea 
intra. În faţa uşii a văzut şişcorniţa noastră scoasă acolo. Când am plecat în evacuare, am avut 
păpuşoii pe pod, iar acum nu mai erau, au spart acoperişul şi l-au dat jos, aşa a fost la toate 
casele. Nu prea am avut mâncare …. Tata făcea căruţe, era rotar, când am plecat în evacuare, 
el a pus sculele sale în acea lada în care a stat în gunoi, da nu le-a mai găsit la întoarcere …, 
doar o coarbă, un baros şi un bonfaier, restul au luat ruşii…, am avut multe lucruri de valoare 
ascunse acolo”7. 

Un alt martor povestește: „În primăvara lui ’44, înainte de a pleca în evacuare, au stat 
trei ofiţeri nemţii în casa noastră şi doisprezece soldaţi nemţi într-o casă din curte. Ofiţerii o 
duceau bine, dormeau în patul nostru, iar noi pe jos..., dar soldaţii erau plini de păduchi şi 
mizerie. Unul dintre ofiţeri era de treabă, Dumnezeu să-l ierte! Tata ştia germană şi rusă, se 
înţelegea bine cu ei. În jurul casei erau tranşee .... Odată nu le-a venit mâncarea şi au mâncat-
o pe a nostră. 

Apoi au venit ruşii și a început evacuarea! Ne-au scos într-o luncă la marginea 
Rădăuţiului vreo două nopţi... şi ne-am întors acasă, dar ne-au alungat din nou. Şi-au bătut joc 
de noi! Odată, ruşii trăgeau cu autoamatele în spatele unui om, acesta a început să fugă şi a 
căzut ..., făceau asta doar aşa să se distreze, să îşi bată joc de oameni. 

În evacuare am plecat cu căruţa cu vacile, cu puţină mâncare şi haine..., am ajuns în 
Lozna Mică. Acolo am stat cu vitele şi cu oile, ne suiam în copaci şi aplecam crengile ca 
vitele să mănânce frunze, altceva nu era. 

Când am venit acasă, am făcut o cărare cu coasa, era o lobodă mare încât nu se putea 
intra..., podul casei era spart, se vedea cum au scos păpuşoii şi ovăzul. Aveam şi doi porci 
                                                 
7 Interviu cu Sfirschi Dumitru, 4 mai 2012. Născut la 10 iulie 1932 în Horodnic de Sus, jud. Rădăuţi, studii: 7 
clase; fost angajat C.A.P. Horodnic şi I.M.I.L. Rădăuţi. 
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mari, tata a aruncat acolo vreo doi saci de ovăz, au mâncat ei cât au putut, dar cred că după 
aia i-o fi împuşcat să-i mănânce..., au fost multe[...]” 8. 

„Aici în pomăt era plin de oi, viţei, porci, toate scoase..., date drumul din lanţ şi libere 
să poată paşte, să se poată hrăni. Au venit ruşii şi le-au rechiziţionat pe toate, le-au mâncat. În 
pomăt, la şcoală, unde e dispensarul veterinar, era îngrădit cu scânduri..., atâta oaie era 
strânsă acolo, poate erau vreo 500 - 600, toate oile de prin sat. Le-au dat acolo, toate răcnind, 
flămânde, ce-o făcut cu dânsele... . Noi ne-am dus şi ne-am refugiat în Străteni..., acolo ne-o 
fost destinaţia cu primarul din sat, Lungoci Gheorghe. 

La plecare erau convoaie că nu se mai terminau…, de prin toate satele din jur, toţi 
plecaţi acolo. Şi am stat o vară. Nu era mâncare la vite, nu era mâncare pentru noi…, la vite 
cumpăram câte un balot de paie. Am avut un armăsar roşu, mare, frumos, l-am ţinut ascuns 
când au venit ruşii. Când a venit rusul în ogradă cu o iapa albă călare pe dânsa, calul o prins a 
necheza şi rusul a întrebat  unde e, iar tata îi răspunde în rusă şi l-au găsit. Erau puşi nişte 
strujeni, nişte prepeleci să nu se vadă, o dat iapa de-o parte şi o luat calul acela şi l-o dus aşa, 
calul mergea numai în două picioare..., calul stătut în grajd, mâncare bună…, ne-au lăsat cu 
iapa aceea la căruţă. Când am plecat în evacuare am pus mâncare pentru noi toţi, ne-am 
chinuit cu iapa aia că nu trăgea deloc. Ne-am dus aşa..., am luat două vaci şi ne-am dus acolo 
în Străteni. Acolo ce să faci? Copii mulţi [...] Nu s-au aşteptat nici aceia de acolo că o să 
mergem atâta amar de lume, toţi scoşi din zonă, de aici… . 

Totul era scump grozav că nu era de unde…, aşa mâncau vitele acelea cât le dădeam, 
te gândeai că se îneacă cu paiele acelea, aşa rele cum erau. Mergeam în pădure acolo şi 
strângeam frunze din copaci, frunze de fag, aduceam acasă cu sacii în spate şi dădeam 
mâncare la vite, frunze de fag. Nu aveam ce le da altceva, era nevoie mare.  

Pe urmă, în decursul verii ne-am dus la un boier în Borzeşti... şi am făcut 2 ha de grâu 
cosit tot la coasă. Cosit, strâns pus în glugi şi dus la arii..., la treierat. La treierat erau batoze 
cu motor cu foc. După ce am gătit lucrarea acolo, ne-au dat 500 de kg de grâu, trebuia însă să 
ne dea 2300 kg de grâu pentru cât am lucrat acolo. Am venit acasă cu 500 de kg şi cu acelea 
am rămas, nu ne-o mai dat restul..., aşa am rămas. 

Când ne-am întors din refugiu..., au! Pustiu, te temeai a trece pe drum! Aici a fost 
puterea frontului..., ce să mai găseşti? O grămadă de scrum, a fost nenorocire mare pe timpul 
războiului! Aici în ogradă era lobodă crescută până în streaşina casei, te temeai să intri, aşa ca 
prin pădure! Aveam o covată de tăiat porci, mare, în aceia am dat să mănânce la cai. 

Am mers în livadă, că aveam pus înainte de a merge în evacuare vreo 20 de ari de 
cartofi. M-am dus în livadă şi am căutat, am găsit câţiva cartofi ca nucile, am strâns o oliţă şi 
le-am fiert..., am dat şi la câinele care m-a aşteptat... şi aşa a trecut noaptea şi la vreo două 
zile au venit şi ai mei din evacuare, le-au dat drumul. Nu era ce mânca, nu era ce îmbrăca, nu 
era mâncare la vite, vine iarna în septembrie, ce să faci? Ne-am chinuit aşa cum am putut..., 
aşa a trecut iarna aceea, cu mare greu [...]”9. 

„În evacuare am plecat cu tata socru, cu un copil de trei ani şi unul de 3 luni [...] Am 
ajuns în Broscăuţi la o şcoală..., eram trei familii acolo, cu rudele....”10. 

„În premilitară, în ’44, am fost duşi la Câmpulung-Muscel, am fost instruiţi de 
germani pentru a ne duce la Iaşi, pe front. A venit un general al Armatei a IV-a şi a făcut 
instrucţie cu noi (…) şi zice: << Nu am nicio armată mai instruită în ţară aşa ca voi!>>. Dar 
nu ne-au mai dus pe front la Iaşi […]. 

                                                 
8 Interviu cu Nichiforel Ilie, 30 mai 2012. Născut la 8 mai 1935 în Horodnic de Sus, jud. Rădăuţi; studii: 7 clase;  
fost angajat C.A.P. Horodnic și la I.M.I.L. Rădăuţi. 
9 Interviu cu Luţa Vasile. 
10 Interviu cu Popescu (n. Jacotă) Maria, 7 mai 2012. Născută la 5 august 1918 în Horodnic de Sus, jud. Rădăuţi;  
studii: 7 clase; fostă angajată C.A.P. Horodnic. 
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Când eram în satul Boteni, undeva lângă Câmpulung-Muscel, un colonel, 
comandantul batalionului de premilitar, a fost chemat la Bucureşti, apoi s-a întors şi ne-a zis 
aşa: <<Să mai aşteptăm vreo două, trei săptămâni…, ne-am unit cu cea mai puternică ţară din 
lume, tot Globul se va închina la ea…, la Germania, la Hitler!>>. 

La trei sau patru săptămâni după asta, iar a fost chemat la Bucureşti, s-a întors, ne-a 
strâns iar pe toţi în careu şi zice, tot acel colonel, tot cu aceiaşi gură: <<Ne-am unit cu cea 
mai puternică ţară din lume, cu Rusia! [...] O să dea bomba atomică şi o să se închine la ea tot 
Globul!>> 

Ce s-a întâmplat apoi…, a trecut pe lângă noi o divizie de nemţi, se retrăgeau, atunci 
noi am stat opt zile pe poziţii. Ei erau pe cealaltă parte a Oltului..., noi atunci i-am dezarmat, 
iar pe colonelul nostru, pe Loghin, l-au făcut general, pentru că na…, noi acum eram cu ruşii. 
Am venit din premilitară în iarnă, în decembrie ’44, ne-a dat drumul o lună de zile, de 
Crăciun…. Vai de mine cum era satul…, era ars. La noi era spart podul, au spart draniţa şi au 
luat ovăzul, grâul..., l-au dat direct din pod în maşină. Erau buruieni peste tot şi totul era 
pustiu …, am stat la o soră…, era ca după război, pustiu. 

În primăvara lui ’45 unii au pus barabule, alţii nu, totul era pustiu. Care au fost în 
evacuare au venit cu râie şi se spălau cu cenuşă şi ciucalăi. Din puţinul de vite care a mai 
rămas în sat, a dat o boala peste ele, un limbar şi au pierit. A mai fost şi tifosul atunci, scotea 
popa câte trei pe zi şi îi ducea la groapă, era necăjită lumea…. La o casă au scos cinci morţi 
de tifos …, la Alexandru Cojocar”11. 

„Noi am fost ţărani mijlocii, tata a făcut două războaie…, la evacuare mama şi fraţii 
au fost duşi în Străteni, casa a fost arsă, am avut şi lemn de-o casă, dar totul a ars. Eu nu eram 
în sat, am fost cu premilitara pe jos până la Râmnicu Sărat […] Apoi am fost la Câmpulung 
Muscel, iar de acolo ne-au dus la Romanaţi, în Oltenia…”12. 

„În ’44…, ţin minte că era să mă împuşte un neamţ. Ei se retrăgeau..., era un şir lung 
de soldaţi pe jos şi cu motorizate. Eu cu fratele mai mic şi cu un vecin, copii fiind, ne uitam 
de pe o coastă cum treceau pe drumul Rădăuţiului, eram curioşi, era impresionant.... Au 
trecut o serie şi apoi s-au mai rărit, apoi ne-am dus spre casă discutând ce am văzut, ne mai 
uitam aşa spre Rădăuţi dacă mai vine ceva... şi atunci, deodată, dinspre fântâna lui Zub, 
vedem un călăreţ ce venea spre noi... am fugit... tai-o! Mi-am zis. Frate-miu era ultimul, na, 
era mai mic, eu primul, la un şanţ m-am aruncat acolo, dar a venit după mine. Era un neamţ 
voinic pe un cal roşu..., cu calul peste mine. Scoate deodată pistolul, dar de acasă strigă în 
germană fratele mai mare şi atunci soldatul l-a băgat în teacă. Neamţul a venit la noi şi s-a 
pus la masă..., în tot timpul acesta eu am stat ascuns, abia când a plecat am ieşit şi am stat de 
vorbă cu fratele mai mare, mi-a zis că neamţul era beat [...] Cu ruşii a fost mai rău [...] înainte 
de evacuare ne ascundeam în beci şi prin alte bordeie săpate în curte, nu ne-au găsit. Noi am 
fost evacuaţi în satul Străteni, comuna Lozna, abia toamna târziu, de Ziua Crucii ne-am 
întors..., satul arăta foarte rău. Ruşii şi-au făcut adăpost la noi în curte, în rest erau tranşee 
nefolosite rămase de la ai noştri. Ţin minte că înainte să fim evacuaţi, deci în primăvară, o 
unitate de ruşi a intrat în pădure dar nu s-a mai întors, au fost împuşcaţi de nemţi, două 
plutoane..., auzeam de acasă cum se văitau soldaţii, ţipete..., apoi morţii au fost băgaţi într-o 
groapă”13. 

„Eram copilă la mama, odată îmi împletea părul în curte și a venit un soldat rus şi a 
cerut ovăz pentru cal, dar mama o zis că nu are, dar rusul o văzut ovăz pe jos la găini, o întors 

                                                 
11 Interviu cu Mironesei Constantin, 11 mai 2012. Născut la 25 aprilie 1924 în Horodnic de Sus, jud. Rădăuţi; 
studii: 6 clase; fost angajat C.A.P. Horodnic. 
12 Interviu cu Vlădean Vasile, 2 mai 2012. Născut la 16 iunie 1924 în comuna Horodnic de Sus, jud. Rădăuţi; 
studii: 7 clase; fost angajat C.A.P. Horodnic. 
13 Interviu cu Moroşan Dumitru, 5 mai 2012. Născut la 7 iunie 1932 în comuna Horodnic de Sus, jud. Rădăuţi;  
studii: 7 clase; fost angajat la C.A.P. și contabil la Primăria Horodnic. 
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capul în jos şi a plecat..., era un rus cu un suflet bun, probabil avea şi el familie acasă. Am 
fost şase copii, tata a murit în ’45, a scăpat de la Cotul Donului, dar a murit după un an acasă. 
Era foamete, am prins evacuarea, am fost duşi în Dorohoi. Ghiţă, fratele, era de două 
săptămâni. Când ne-am întors l-am găsit pe tata acasă..., ce folos [...] A mai trăit un an şi s-a 
dus. A fost vai şi amar de capul nostru..., prin ce am trecut”14. 

„Noi, lângă pădure acolo, cam am îndurat multe în anii aceia. La noi în casă au stat 
nemţii două săptămâni. Păi ce mâncăruri le aduceam, erau nişte oameni ce s-au distrat, uite, 
parcă acuma îi văd că stăteau în casa cea mare, noi stăteam în cuhne. Noi, copiii, mergeam şi 
deschideam uşa… şi câte un neamț ne speria, noi fugeam. Nu ne făceau rău […] Cazacii erau 
cei mai răi. Strângeau caii […] Lui uncheşu i-au luat un cal frumos şi i-au dat unul amărât, 
şchiop, mic, prăpădit…, cât am mai plâns după calul acela”15. 

„Eu eram în premilitară..., acolo am auzit că pe cei de aici i-au înecat în apa Siretului. 
Ne gândeam ce o să mai găsim când ne-om întoarce. La noi acasă au desfăcut draniţa şi au 
scos tot în maşini..., zestrele surorilor ce erau ascunse în podele..., nu am mai găsit nici o 
bucată de ţol! 

După ce m-am întors am stat în Rădăuţi de pază în ’45. În ’46 ne-au încorporat de 
drept, am făcut armata la legiunea de jandarmi în Rădăuţi doi ani de zile. Acolo am auzit de 
bucovinenii din nord care încercau să fugă, veneau la noi. Noi îi prindeam şi îi trimiteam din 
post în post înapoi. Eu am stat şi la post la Vicovu de Jos, ştiu că unul a fugit, l-a dus înapoi 
peste graniţă, dar el a zis că nu mai ajunge, iar la Vicov omul s-a spânzuat cu cureaua de la 
pantaloni”16. 

Odată cu anul 1944 a început şi prigoana foştilor soldaţi români lăsaţi la vatră pe care 
îi lua N.K.V.D.-ul şi îi trimitea în lagărele pustietăţii siberiene.  

„La sfârşitul lui ’44 am venit acasă cu Costică Mironesei, când am ajuns în Rădăuţi 
ne-au aprins o patrulă rusească şi au vrut să ne ducă la Siret, pe la Dorneşti noi doi am sărit 
din tren şi am fugit, dacă nu, ne duceau în Rusia!”17 

Au fost mulţi alţii care însă nu au scăpat şi despre care astăzi nu cunoaştem nimic. 
Unii au reuşit să scape după ani lungi de lagăr și închisoare, printre aceştia numărându-se şi 
Prelipcean Vasile. Acesta, adolescent rebel, a fugit de evacuare şi s-a înscris în armată ca 
voluntar, fiind încorporat la unitatea de grăniceri din Vatra Dornei, îndeplinindu-şi datoria din 
aprilie până în noiembrie 194418. 

După demobilizare, acesta a fost prins de N.K.V.D., iar în 2 ianuarie 1945 a fost luat 
prizoner şi dus în U.R.S.S. Horodniceanul nostru a fost purtat prin mai multe lagăre: 
Dnipropetrovsk, Dniproderjinski, Celeabinsk, Crasnodar, Ierkutsk, Taiset, îndeplinind diferite 
munci în condiţii foarte grele. Aşa au trecut 10 ani în Siberia, dar a supravieţuit, fiind eliberat 
în 195519. 

Anul 1944 a însemnat un an de cotitură pentru horodniceni, anul în care nu au stat în 
satul lor. După 1944 ei au trebuit să-şi refăcă viaţa, dar asupra lor s-au abătut alte greutăţi 
datorate instaurării regimului comunist. 

 
 

                                                 
14 Interviu cu Moroşan (n. Sandi) Ecaterina, 5 mai 2012. Născută la 18 februarie 1936 în comuna Horodnic de  
Sus, jud. Rădăuţi; studii: 4 clase, fostă angajată la C.A.P. şi gestionară la magazinul cooperativ din Horodnic  
15  Interviu cu Ichim (n. Ciobanu) Tatiana, 2 mai 2012. Născută la 22 ianuarie 1938 în comuna Horodnic de Sus,  
jud. Rădăuţi; studii: 4 clase; fostă angajată la C.A.P. Horodnic. 
16 Interviu cu Moroşan Ifrim, 9 mai 2012. Născut la 19 ianuarie 1924 în Horodnic de Sus, jud. Rădăuţi; studii: 7  
clase; fost angajat la la I.M.I.L. Rădăuţi. 
17 Interviu cu Vlădean Vasile, 2 mai 2012. Născut la 16 iunie 1924 în comuna Horodnic de Sus, jud. Rădăuţi;  
studii: 7 clase; fost angajat C.A.P. Horodnic. 
18 Prelipcean Ion, op. cit., p. 98. 
19 Ibidem, p. 99. 
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Summary 
 

 
Romania entered the Second World War on June 22nd 1941 against U.R.S.S. for the 

liberation of Bessarabia and Northern Bucovina, abducted by the ultimatum of June 26th 
1940. After the defeat of Germany and its allies in 1943 in Stalingrad, the Soviet army 
counterattacked and advanced, thus occupying Bucovina in the spring of 1944. 

Disrespecting the laws of war, the Soviet troops have been barbaric on occupied 
territory, robbing, raping and killing. The inhabitants of Bucovina were deported to the 
villages of Dorohoi county, remaining without animals and household goods, and the villages 
at the foot of the mountains were burned. That's how it happened with Horodnic de Sus 
community. The lines below record the testimonies of survivors of that calvary of history. 

Thus, the year 1944 meant a turning year for the people from Horodnic, the year when 
they did not live in their village. After 1944, they had to rebuild their lives, but other 
difficulties camedue to the establishment of the communist regime. 
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CONSIDERAŢII ASUPRA POLITICII DE REFORME A 
FANARIOŢILOR 

 
 

Întreaga existenţă a Ţărilor Române a fost marcată de-a lungul timpului de aşezarea 
lor geopolitică, altfel spus, de relaţiile cu popoarele şi statele vecine, vorba cronicarului 
Grigore Ureche „ fiindu în calea răutăţilor”1. Relaţiile cu vecinii acestui spaţiu au fost 
subordonate ca de obicei în istorie, principiului lui Von Clausewitz: „relaţiile externe sunt cu 
atât mai bune, cu cât partenerii sunt mai depărtaţi, adică nu au litigii de vecinătate”2. 

Relaţiile româno-otomane în perioada 1711-1821 ilustrează o perioadă de peste un 
secol, marcată de puternice convulsii politice şi militare, mai cu seamă în zona sud-est 
europeană, cu profunde urmări asupra evoluţiei situaţiei din Ţara Românească şi Moldova, 
dar şi asupra celorlalte teritorii româneşti. Este vorba de perioada cunoscută în istoria 
României sub numele de „epoca fanarioţilor”3, „a domniilor fanariote”4 sau a „regimului 
turco-fanariot”5. 

Expresia cea mai elocventă a particularităţii acestor relaţii o constituie păstrarea fiinţei 
statale a Ţărilor Române, la început sub forma independenţei relative şi apoi a autonomiei, în 
spiritul unor principii stipulate prin aşa numitele „capitulaţii sau „tratate” (ahidnâme), 
necunoscute încă în original, dar a căror existenţă este atestată de documente turceşti 
publicate în ultima vreme6. 

Determinate de o multitudine de factori, relaţiile româno-otomane au cunoscut o 
evoluţie specifică datorită, în primul rând contradicţiei de interese aflate la temelia lor. Pe de 
o parte, înregistrăm tendinţa Porţii de a-şi menţine şi întări controlul asupra Ţărilor Române, 
iar pe de altă parte, eforturile acestora de a limita dominaţia otomană şi de a-şi dobândi 
neatârnarea. Raportul de interdependenţă existent între situaţia social-politică din Ţările 
Române şi din Imperiul Otoman, şi conjunctura internaţională din anumite perioade a înrâurit 
considerabil încercările de rezolvare, pe cale militară şi diplomatică, a contradicţiei amintite, 
precum şi însăşi alternanţa mijloacelor folosite în acest scop. 

Prin prisma acestei interdependenţe dintre circumstanţele interne şi cele externe7 
trebuie, într-adevăr, privită instituirea „domniilor fanariote” în Moldova (1711) şi în Ţara 
Românească (1716), ca, de altfel, întreaga evoluţie a raporturilor româno-otomane. 

Sfârşitul veacului al XVII-lea marchează declinul evident al Imperiului Otoman, 
urmare a îndelungatului proces de descentralizare a autorităţii Porţii8 şi, în general, datorită 
crizei sistemului său militar administrativ şi economic. Deteriorării structurilor interne 
otomane i s-au adăugat urmările nefaste ale unei politici externe „depăşite de cursul obiectiv 

                                                 
1 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Ediția a II-a, P.P. Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 68. 
2 Constantin Rezachevici, Istoria popoarelor vecine şi neamul românesc în evul mediu, Editura Albatros, 1998, 
Bucureşti, p. 31. 
3 Alexandru DimitrieXenopol, Istoria românilor din Dacia Traiana, IX, Ediţia a III-a îngrijită de I. Vlădescu, 
Bucureşti, p. 5. 
4 Nicolae Iorga, Istoria Românilor, vol. VIII, Bucureşti, 1938, p. 6. 
5 Istoria României, vol. III, Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1964, p. 340. 
6 Mihai Maxim, Din istoria relaţiilor româno-otomane, „Capitulaţiile” în „Anale de istorie”, XXVIII, (1982), 6, 
pp. 34-68. 
7 Florin Constantiniu, De la Mihai Viteazul la fanarioţi. Observaţii asupra politicii externe româneşti, în „Studii 
şi materiale de istorie medie”, vol. VIII, Bucureşti, 1975, p. 102. 
8 Valeriu Veliman, Relaţiile româno-otomane (1711-1821). Documente turceşti, Bucureşti, 1984, p. 7. 
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al dezvoltării istorice”9 din acea perioadă. După pacea de la Carlowitz (1699) care a 
evidenţiat schimbarea ireversibilă a raportului de forţe pe plan european în defavoarea 
Imperiului Otoman, conducătorii acestuia au fost nevoiţi să-şi reconsidere strategia şi linia 
politică. Trecerea Porţii de la ofensivă la defensivă şi adoptarea cu puţine excepţii, a unei 
asemenea atitudini în perioadele următoare sunt consecinţa firească a însemnatelor ei pierderi 
teritoriale, spre folosul Austriei, Rusiei, a ameninţării permanente, de acum înainte a 
existenţei sale statale10.  

Concomitent, în Ţara Românească şi Moldova survin anumite mutaţii politice, 
determinate de „criza regimului nobiliar”, cu perspective îngrijorătoare pentru Poartă, de 
natură să submineze interesele acesteia în zonă. Dată fiind şi tendinţa de apropiere a 
principilor  români din acea perioadă (Constantin Brâncoveanu, Mihai Racoviţă, Dimitrie 
Cantemir ) faţă de Austria şi Rusia, Poarta a renunţat, în împrejurările cunoscute, la sistemul 
domniilor pământene încredinţând tronurile de la Bucureşti şi Iaşi dragomanilor proveniţi din 
rândul familiilor greceşti din Fanar. 

Se cuvine subliniat faptul că instituirea „regimului fanariot” nu a fost consecinţa unei 
politici deliberate a conducătorilor otomani ori expresia unui program menit să schimbe 
fundamental statutul juridic al Ţărilor Române. Dimpotrivă, hotărârea Porţii de a trece sub 
control nemijlocit instituţia domniei din cele două Principate, s-a cristalizat în timp, în 
perioada ce a urmat după tentativa nereuşită a lui Dimitrie Cantemir de dobândire a 
neatârnării. Numirea directă de către Poartă a domnilor de origine grecească în Ţara 
Romănească şi Moldova, având antecedente în sec. al XVII-lea11 devine acum o „regulă”12. 

Măsura, ca atare, a fost dictată de raţiuni politice şi militare, prin ea urmărindu-se 
menţinerea Ţării Româneşti şi Moldovei în sfera de influenţă a Porţii şi preîntâmpinarea 
oricăror manifestări ale vechilor năzuinţe româneşti de emancipare naţională. 

„Regimul” instaurat prin numirea lui Nicolae Mavrocordat, în 1711 la tronul 
Moldovei şi în 1716, la cel al Ţării Româneşti, a funcţionat în condiţii interne şi externe 
dificile, generate de slăbirea accentuată a puterii otomane. 

Trebuie menţionat că desemnarea voievozilor direct de către Poartă, cu toate 
consecinţele nefaste decurgând din acest fapt asupra instituţiei domniei: ştirbirea prestigiului 
ei, transformarea sa într-un mijloc de obţinere a unor sume mari de bani, îngrădirea oricăror 
prerogative în materie de politică externă, nu a dus la modificarea în esenţă a statutului juridic 
al Ţării Româneşti şi Moldovei. În perioada 1711-1821 Principatele Române îşi menţin 
entitatea statală, având în principiu, statut de autonomie, administraţie proprie, hotare 
distincte. Relaţiile lor cu Poarta se călăuzesc după regulile statornicite în epocile anterioare. 
Elementele noi ale evoluţiei raporturilor româno-otomane în perioada respectivă sunt, cel mai 
adesea, expresia nesocotirii flagrante a temeiurilor lor tradiţionale. Ele au o dublă cauzalitate: 
internă şi externă. Insecuritatea din exterior se îmbină cu venalitatea aparatului fiscal 
autohton. De cele mai multe ori, singura alternativă de scăpare şi implicit de protest a 
locuitorilor Ţării Româneşti era fuga13. Tabloul realităţilor din cele două principate 
extracarpatice este, îndeobşte, cel înfăţişat de mărturiile contemporane, iar documentele 
turceşti nu fac decât să-l retuşeze pe alocuri.  

                                                 
9 Gemil Tahsin, Ţările române în contextul politic internaţional (1621-1672), Editura Academiei R.P.R., 
Bucureşti, 1979, p. 215. 
10 Andrei Oţetea, Contribuţii la chestiunea orientală, în „Scrieri istorice alese”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 
1980, pp. 69-186. 
11 Istoria României, vol. III, p. 340. 
12 Ibidem, p. 314. 
13 Gheorghe D. Iscru, Fuga ţăranilor- forma principală de luptă împotriva exploatării în veacul al XVIII-lea în 
Ţara Românească, în „Studii. Revista de istorie,” tom 18 (1965), I, pp. 125-146. 
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Nu au lipsit, după cum se ştie, încercările unora dintre domni de a îndrepta starea de 
lucruri existentă în Principate. Se cuvine a aminti aici inovaţiile aduse de ocârmuirea statului 
de către Nicolae Mavrocordat, reformele fiului său, Constantin Mavrocordat, iniţiativele de 
înnoiri social-economice ale lui Alexandru Ipsilanti, Grigore al III-lea Ghica, fapte ce l-au 
determinat pe marele istoric Nicolae Iorga să-şi intituleze semnificativ „Reformatorii” unul 
dintre volumele sintezei sale şi să definească epoca drept una a despotismului luminat14. 

Într-adevăr secolul fanariot (1711-1821) poate fi numit „ secolul reformelor” întrucât 
de-a lungul a peste o sută de ani  toate sectoarele vieţii sociale, (fiscalitate, relaţii agrare, 
administrative, justiţie, biserică şi cultură) au făcut obiectul unei ample restructurări, vizând, 
în ultimă instanţă, instaurarea ordinii şi modernizarea. 

Reforma fiscală fusese încercată şi de predecesorii pământeni, Antioh Cantemir şi 
Constantin Brâncoveanu , îndată după încheierea păcii de la Carlowitz (1699), când încetarea 
ostilităţilor făcea posibilă stabilitatea, evidenţa şi sporul contribuabililor. Reformele fiscale 
din 1700 şi 1701 au rămas însă fără o continuare în alte sectoare.  

În cazul domnilor fanarioţi, mai ales Nicolae şi Constantin Mavrocordat, Alexandru şi 
Constantin Ipsilanti, efortul reformator a fost pe cât de amplu pe atât de sistematic. Nicolae 
Mavrocordat, în 1723, repune în vigoare reforma fiscală a lui Brâncoveanu, adică extinderea 
sistemului „ruptoarei”, a învoirii satelor cu visteria asupra unei sume globale, care se plătea în 
patru rate anuale. Această măsură reprezenta o uşurare, căci nu lăsa pe contribuabili la bunul 
plac al boierilor arendaşi ai dărilor. Ea a contribuit la întoarcerea ţăranilor fugari, dar efectul 
său a fost trecător. Cererile repetate de bani ale Porţii şi ale demnitarilor turci au făcut ca 
Nicolae Mavrocordat, în 1728, să pună două „pecetluiri”. Tot în acelaşi an se reintroduce 
darea pe vii, pogonăritul, precum şi văcăritul, darea pe vite. Din pricina fiscalităţii apăsătoare, 
ţăranii, după afirmaţia cronicarului „ nu se astâmpără la un loc, ci umblă strămutându-se 
dintr-un sat în altul”15. 

Reformele lui Constantin Mavrocordat se compun dintr-o serie de măsuri luate 
succesiv. Ele încep cu scutirile acordate boierilor din Moldova, în 1734, urmate de măsurile 
mai complexe din 1740-1741 în Ţara Românească. Textul acestora din urmă a fost tipărit la 
Paris în Mercure de France (1742) sub titlul Constitution. 

Prin reforma din 1741 sunt scutite de dări mănăstirile, preoţii şi toţi boierii. În ceea ce 
priveşte perceperea dărilor, se revine la vechiul sistem al lui Constantin Brâncoveanu, adică 
la desfiinţarea dărilor multiple şi percepute neregulat şi înlocuirea lor cu o dare fixă şi 
împărţită în patru rate. Se desfiinţează răspunderea colectivă faţă de fisc; ţăranul era 
răspunzător acum numai pentru partea lui. Totodată se iau măsuri pentru îngrădirea 
abuzurilor agenţilor fiscului. Separat, printr-un articol special, se desfiinţează cele două dări 
împotriva cărora protestaseră atât boierii cât şi ţăranii: pogonăritul şi văcăritul. Aceleaşi 
măsuri se iau şi în Moldova. 

Reforma fiscală era completată cu o reformă administrativă. Boierii scutiţi acum de 
dări, primesc pentru prima oară leafă pentru slujba lor. Totodată se face şi o refomă judiciară. 
Se numesc judecători boieri, dintre boierii mari fără slujbe, iar ispravnicii au şi ei atribuţii 
judecătoreşti. Toate deciziile domniei, atât judecătoreşti cât şi administrative, trebuiau să fie 
precedate de o anaforă (raport) a boierilor, în care expuneau cazul şi făceau propuneri. În 
noua organizare a justiţiei se rezervau divanului pricinile însemnate, rămâneau însă în 
Moldova judecata hatmanului pentru ţigani (în Ţara Românească a armaşului), a 
vistiernicului pentru cei ce se jeluiau împotriva slujbaşilor, a spătarului pentru străini, iar aga 
judeca pe târgoveţi. 

                                                 
14 N. Iorga, Istoria românilor, vol. VIII, Bucureşti, 1938. 
15 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, EdituraUnivers Enciclopedic, 1998, Bucureşti, p. 
181. 
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Reforma militară16 a lui Constantin Mavrocordat prevedea desfiinţarea vechii oştiri a 
slujitorilor şi curtenilor, rămând însă câte un steag cu căpitan la sediul fiecărei isprăvnicii, 
pentru paza ordinii. Încă din vremea domniei lui Brâncoveanu se redusese mult numărul 
slujitorilor. Slujitorii pierduseră în mare parte caracterul lor militar şi îndeplineau mai mult 
rosturi fiscale, iar numărul lor era prea mare faţă de nevoile ţării. Constantin Mavrocordat a 
desfiinţat cu unele excepţii, breslele militare, supunând pe toţi aceşti privilegiaţi la birul 
obişnuit. Foştii oşteni devin astfel în mare parte ţărani „aşezaţi” pe moşii, datori cu birul şi 
claca. În acest chip se măreşte iarăşi numărul braţelor de muncă de care dispuneau boierii. 

Tot în prima fază a reformelor lui Constantin Mavrocordat se precizezează şi aspectul 
lor social. Articolul 11 al aşa-zisei „ constituţii” din 1741 hotărăşte ca toţi oamenii liberi cu 
învoială, să dea dijma şi să lucreze claca pentru stăpânii moşiei. Aceasta însemna o 
consfințire a obligaţiei de clacă a oamenilor liberi care până atunci avea caracterul unei 
învoieli între ţărani şi stăpâni. Reforma acorda boierilor şi un număr de scutelnici, ţărani ale 
căror dări către stat erau trecute în folosul boierilor. „Dat-au Constantin Vodă, scrie Neculce, 
şi boierilor celor mari câte 50, 60 de oameni de scuteală, altora, boieri mazili câte 20, câte 15, 
câte 5. Aşişdere au dat şi la giupânese sărace, ca de scuteală câte 10, câte 15, careş după 
boierie”17. Între cerarea scutelnicilor şi eliberarea şerbilor este o legătură. În Ţara 
Românească, la o dată apropiată de aceea a constituţiei din 1741, Constantin Mavrocordat a 
supus pe toţi rumânii la acelaşi bir ca şi oamenii liberi, în vreme ce până atunci ei plăteau un 
bir mai redus. Cu acest prilej, ca să împace pe boieri, care trăgeau folos din degrevările de bir 
acordate supuşilorlor, Constantin Mavrocordat le-a acordat un număr de scutelnici. În Ţara 
Românească numărul scutelnicilor s-a dat după rang sau „poziţiune”, dar nu numai 
dregătorilor în funcţiune ci şi urmaşilor lor. Când peste câţiva ani s-au eliberat toţi rumânii, 
domnul a adus şi acest argument în favoarea eliberării, spunând boierilor că se pot elibera 
şerbii, de vreme ce au oameni scutelnici care să-i înlocuiască. Aşadar, acordarea scutelnicilor 
a fost o măsură care a pregătit eliberarea rumânilor. 

Desfiinţarea rumâniei şi a veciniei a fost ultima şi cea mai însemnată dintre 
refomele18 lui Constantin Mavrocordat. Se poate spune că desfiinţarea rumâniei şi veciniei a 
fost admisă de cârmuirea celor două ţări în primul rând cu nădejdea de a pune capăt fugii în 
masă a ţăranilor, la care domnul şi boierii nu mai puteau face faţă din cauza proporţiilor sale 
neobişnuite până atunci. Dar nu numai fuga ţăranilor apare ca un fenomen social de mari 
proporţii; ea este însoţită de nesupunerea la obligaţiile feudale şi de acte de răscoală tocmai în 
anii dinaintea reformei, ceea ce arată legătura dintre aceste mişcări şi acţiunea de reformă. În 
1743, Mihai Racoviţă porunceşte unor ţărani ai mănăstirii Bistriţa din Oltenia să se supună, 
căci „v-aţi sculat cu gâlceavă, de aţi bătut pe călugăraşul ce au fost rânduit să strângă 
vinarciul”19. În 1745, egumenul mănăstirii Nucet se plânge că ţăranii din Topoloveni, moşia 
mănăstirii, nu se supun şi nu fac nici o zi de clacă. În acelaşi an, egumenul mănăstirii Arnota 
se plânge lui Constantin Mavrocordat că pe moşiile Dobriceni şi Bogdăneşti ţăranii „s-au pus 
de au împărţit moşia de o au făcut tot părţi”. 

Aceeaşi realitate se desprinde şi din povestirea cronicii moldoveneşti atribuite lui 
Enache Kogălniceanu. Chemaţi la domnie la Iaşi, cu prilejul reformei din 1749, vecinii 
alergară în mare număr „strângându-se vecinătatea de pretutindene la divan cu o mare 
obrăsnicie”. Este evident dă soborul adunat atunci la Trei Ierarhi, în cadrul căruia s-au hotărât 
măsurile de dezrobire a vecinilor, s-a ţinut sub presiunea mulţimilor de vecini veniţi în 
capitala Moldovei. 

                                                 
16 Istoria României, vol.III, p. 436. 
17 Ibidem, p. 437. 
18 Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, p. 383. 
19 Istoria României, vol. III, p. 441. 
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Esenţa acestei reforme a lui Constantin Mavrocordat a constat în reglementarea de 
către stat a obligaţiilor ţăranilor dependenţi, care până atunci se aflau la discreţia stăpânilor de 
moșie. În schimb, ţăranii aşezaţi cu învoială, au fost siliţi la o clacă mai mare. 

Printr-un aşezământ domnesc al cărui text nu s-a păstrat, Constantin Mavrocordat fixa 
numărul zilelor de clacă impus ţăranilor aşezaţi pe moşii în toată ţara la şase, adică dublul 
zilelor obişnuite până atunci în cele mai multe cazuri, după obiceiul pământului. Această 
hotărâre rezultă din numeroase porunci din anii 1740-1741, prin care domnul anunţa pe 
ţăranii de pe diferite moşii că vor avea să facă şase zile de clacă pe an ( pe lângă plata 
dijmei), şi anume câte două la coasă, la secere şi la arătură. În 1744, Constantin Mavrocordat 
dublează numărul zilelor de clacă ale ţăranilor aşezaţi pe moşie, ridicându-l de la 6 la 12 zile. 

În Moldova, înainte de 1742, se constată că obligaţiile de clacă ale ţăranilor care 
şedeau cu învoială pe moşii erau 6 zile pe an, care se adăugau la dijma din produsele lor. 

După aceste măsuri preliminare, rumânia a fost desfiinţată în Ţara Românească prin 
actul obşteştei adunări din 5 august 1746, care cuprindea 64 de semnături de boieri, clerici şi 
boiernaşi. Boierii declară că „acestu vechiu şi rău obiceiu al rumâniei, carele de la moşii şi 
strămoşii noştri până astăzi au rămas asupra capului nostru”, constituie o „pagubă” pentru 
sufletele creştine. Pe acest temei, religios, se hotărăşte desfiinţarea rumâniei.  

Ţăranii „fiind vănduţi cu moşiile lor din vremile ceale vechi la stămoşii noştri” se 
hotărăşte că moşiile „să rămâie la stăpânirea noastră” (a boierilor), ca un drept ereditar, iar 
rumânii să se răscumpere fără moşiile pe care le avuseseră părinţii lor odinioară numai 
„capetele (persoanele) rumânilor, fără de moşie” răscumpărându-se pentru 10 taleri de cap, 
„şi cu voe de va fi stăpânului său, şi fără voe”20. Ei deveneau astfel oameni liberi fără 
pământ, în marginile libertăţii de care se puteau bucura atunci ţăranii aşezaţi cu învoială pe 
moşii, aşa-numiţii „lăturaşi”, adică având un drept de strămutare limitat, făcând o clacă 
redusă stabilită de stat, neputând fi strămutaţi fără voia lor, nici vânduţi altui stăpân. 

Din actele domneşti şi zapisele de după reforma din 1746 se vede că zilele de clacă 
datorate de foştii rumâni deveniţi acum clăcaşi erau de 12 pe an, întocmai ca numărul de zile 
de muncă fixat începând din 1744 pentru ţăranii aşezaţi pe moşii. Era deci o asimilare 
completă. 

Actul pentru desfiinţarea veciniei în Moldova, din 6 aprilie 1749, diferă prin formă şi 
fond de cel muntean. Actul moldovenesc defineşte vechea situaţie a vecinilor din Moldova 
prin aceea că „vecinii robi nu sunt, nici se stăpânesc cu nume de robie, fiindcă numai ţiganii 
au acea robie.” Aşadar, dependenţa vecinilor nu era personală, ca a robilor, ci legată de 
stăpânirea pământului. Vecinii, constată actul moldovenesc, nu se pot vinde, nici schimba, 
nici dărui în afara moşiei. După reformă, vecinii eliberaţi urmau „în sat să rămâie”, 
îngrădindu-li-se astfel dreptul de strămutare; ei trebuia de asemenea să facă clacă, iar „slujba 
să o facă cu nart, 24 de zile de om într-un an”21. Această din urmă prevedere singură 
constituie temeiul reformei, ea nu este o afirmare a tradiţiei, ca cele dintâi, ci un fapt nou faţă 
de situaţia anterioară. Spre deosebire de situaţia din Ţara Românească, în Moldova se 
stabileşte un număr dublu de zile de clacă (24 faţă de 12) pentru ţăranii dezrobiţi; în schimb 
nu se hotărăşte nici o despăgubire în bani, ca în ţara vecină, pentru pierderea de către boieri a 
dreptului la muncă nereglementată a supuşilor lor. 

Diferenţa de cuantum a clăcii- 12 zile oamenii liberi cu învoială şi 24 zile vecinii- 
constituia un factor de tensiune, astfel că, în 1766, Grigore Ghica a fixat îndatorirea generală 
de 12 zile de clacă pe an, dar a introdus nartul (norma de muncă), ceea ce sporea, în fapt, 
numărul zilelor de clacă, întrucât normele fixate nu puteau fi realizate într-o zi22. 

                                                 
20 Documente privind relaţiile agrare, vol. I, p. 463. 
21 Istoria României, vol. III., p. 443. 
22 Florin Constantiniu, op. cit., p. 185. 
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Pentru a întări controlul domniei şi a elimina jurisdicţiile particulare, Constantin 
Mavrocordat a pus în fruntea fiecărui judeţ (Ţara Românească) şi ţinut ( Moldova) câte doi 
ispravnici cu competenţe administrative, fiscale şi judiciare. 

Pentru modernizarea justiţiei s-a introdus protocolul, care fixa în scris, în condica 
domnească, judecata şi sentinţa domnului, şi au fost promulgate ample coduri de legi precum 
Pravilniceasca Condică a lui Alexandru Ipsilanti (1780), Legiuirea Caragea (1818) în Ţara 
Românească şi Codul lui Scarlat Callimachi (1816-1817) în Moldova, în cuprinsul lor 
făcându-şi loc influenţe franceze, (Legiuirea Caragea) sau austriece (Codul Calimachi). 

Politica de reformă a domnilor fanarioţi a fost lipsită de continuitate, întrucât alături 
de conducători luminaţi precum Nicolae şi Constantin Mavrocordat şi Alexandru şi 
Constantin Ipsilanti s-au aflat personalităţi şterse şi, ceea ce a fost mult mai grav, simpli 
spoliatori. Eşecul ei a fost provocat de caracterul arbitrar al dominaţiei otomane pentru că 
orice reglementare ce avea caracter fiscal, fiscalitatea fiind sectorul esenţial al vieţii publice, 
era anulată, în cele din urmă, de absenţa oricărei regelmentări în regimul de obligaţii ale 
Principatelor române către Poartă.  

Prin străduinţa lor de a elimina elementele perimate ale feudalismului şi a promova 
modernizarea, într-un cuvânt încercarea de aggionamento (aducerea la zi ) a structurilor de 
bază ale societăţii moldo-muntene, domnii fanarioţi s-au integrat marelui curent reformator al 
absolutismului luminat, în unele cazuri manifestându-se ca precursori ai unor figuri de marcă, 
precum Iosif al II-lea, ai amintitului curent (abolirea şerbiei a avut loc în Ţara Românească şi 
Moldova cu trei decenii înainte de măsura similară a lui Iosif al II-lea în Transilvania). A 
existat însă o deosebire de esenţă între refomele domnilor fanarioţi şi cele ale despoţilor 
luminaţi din Europa secolului al XVIII-lea: în timp ce aceştia din urmă au încercat integrarea 
elementelor capitaliste în regimul feudal, modernizându-l pe acesta, dar fără a se atinge de 
bazele sale, domnii fanarioţi au încercat modernizarea societăţii moldo-muntene pentru a 
perfecţiona mecanismul de exploatare în beneficiul Porţii. Dominaţia otomană, prin 
arbitrariul ei, constituia principalul obstacol în calea dezvoltării capitalismului în societatea 
moldo-munteană. Mai mult, suzeranitatea otomană a contribuit decisiv la „periferializarea” 
acestei societăţi mai întâi în cadrul Imperiului Otoman, apoi, după intrarea ei în circuitul 
european, în urma păcii de la Adrianopol, care a abolit monopolul comercial otoman, la 1829, 
în cadrul Europei capitaliste23.  

Politica de refome a domnilor fanarioţi s-a lovit de rezistenţa clasei politice româneşti. 
Împotrivirea ei a avut două motivaţii: socială şi naţională. Asaltul dat de domnii fanarioţi 
împotriva privilegiilor boierimii a determinat reflexul conservator al acesteia. În timpul 
războiului ruso-austro-turc din 1787-1792, când trupele austriece au ocupat temporar Ţara 
Românească, boierii au cerut comandantului trupelor imperiale, prinţul de Coburg, să anuleze 
măsurile fanariote, acuzate de a fi vrut să ruineze clasa boierească şi să le restituie „ cel mai 
vechi privilegiu, spre a ne da sate întregi, precum am avut de la cei mai vechi domni”. 

În acelaşi timp, ostilitatea boierimii faţă de domnii fanarioţi a fost expresia voinţei de 
ieşire de sub dominaţia otomană a întregii societăţi moldo-muntene. Eforturile de înlăturare a 
suzeranităţi Porţii au valorificat contextul creat de declinul puterii otomane şi războaiele ruso-
austro-turce în timpul cărora, temporar, Moldova şi Ţara Românească au fost sustrase 
controlului otoman, ca urmare a ocupării lor de către trupele austriece sau ruse. 

Prin instaurarea regimului fanariot în Moldova şi Ţara Românească, Poarta otomană a 
urmărit consolidarea controlului ei asupra celor două principate, în condiţiile instaurării 
stăpânirii habsburgice în Transilvania şi a apariţiei Rusiei ca factor de putere în sud-estul 
european, precum şi a manifestării tot mai viguroase a mişcării de emancipare de sub 
dominaţia otomană. 

                                                 
23 Ibidem, p. 186. 
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Faţă de domnii pământeni, tentaţi, în noul context strategic şi politic, să colaboreze cu 
adversarii Porţii, imperiile habsburgic şi rus, fanarioţii, greci sau români grecizaţi, integraţi în 
ierarhia de stat otomană (înainte de a fi domni, ei deţineau, de regulă, funcţia de mari 
dragomani ai Porţii), apăreau ca mandatari fideli ai sultanului în scaunele de domnie de la Iaşi 
şi Bucureşti. 

Formula fanariotă era în fapt un compromis între statutul de autonomie al 
Principatelor române şi cel al administraţiei directe. Instituirea paşalâcului la nord de Dunăre 
nu mai era posibilă în secolul al XVIII-lea, întrucât nici Viena, nici Petersburgul nu ar fi 
tolerat-o iar impunerea ei ar fi dezlănţuit reacţia violentă a elitei politice a societăţii moldo-
muntene. Statutul de autonomie a fost, aşadar, păstrat, dar el a înregistrat o considerabilă 
limitare. Alegerea domnilor de către boieri devenită ea însăşi mai mult formală, a fost 
definitiv abolită la 1730, ei fiind numiţi de către sultan şi consideraţi ca înalţi dregători ai 
Porţii otomane. Noua situaţie a conferit domnilor fanarioţi o autoritate mai mare, făcând ca 
raportul domn-boieri să încline, în chip hotărât, în partea celui dintâi24. 

Domnii fanarioţi erau antrenaţi într-un cerc vicios: satisfacerea cererilor Porţii şi criza 
demo-fiscală reclamau reforma sistemului fiscal pentru a asigura stabilitatea, şi eventual, 
creşterea numărului ţăranilor birnici; absenţa oricăror reglementări în ceea ce priveşte 
exigenţele materiale ale Porţii şi concurenţa pentru domnie  condamnau la eşec toate 
încercările de a introduce disciplina fiscală prin fixarea exactă a cuantumului dărilor şi a 
termenelor de achitare. 

Secolul al XVIII-lea marchează, după sfârşitul secolului al XVI-lea, cel de al doilea 
vârf al exploatării otomane, prin cereri de bani, grâu, lemne. La aceste exigenţe se adăugau 
sumele considerabile plătite de fanarioţi pentru a obţine domnia sau a se menţine în scaun . 

S-au păstrat rapoartele capuchehaielelor (reprezentanţilor) la Poartă ale lui Constantin 
Mavrocordat, personalitatea cea mai remarcabilă, totuşi din şirul domnilor fanarioţi; aceste 
rapoarte arată că reprezentanţi domnului la Constantinopol practicau o adevărată „diplomaţie 
a bacşişului”, încercând să câştige, prin daruri de bani, blănuri, obiecte preţioase, bunăvoinţa 
înalţilor dregători ai Porţii. Schimbarea frecventă a domnilor era prilej de noi cheltuieli, 
sumele de bani fiind de regulă obţinute prin dări impuse contribuabililor, astfel că demnitari 
ai Porţii avertizau asupra caracterului contraproductiv al unei practici ce încălca principiul 
tradiţional al administraţiei otomane: „Ce va să zică asta- se întreba chehaia (dregător al 
Porţii)-să ceară să schimbe pe domni la fiecare zece luni? Această nedreptate (...) nu se face 
numai unui singur om, ci unei ţări întregi şi raialei (contribuabilii) pentru că beii (domnii) nu 
dau de la ei, ci sug săngele raialei şi ne adapă pe noi25.” 

E vorba însă de o excepţie, regula era cea descrisă de aceaşi capuchehaie în martie 
1742: mulţi din demnitarii Porţii sunt supăraţi că nu primesc des daruri, dar dacă o să vrem 
să-i cultivăm pe toţi, nu ajung nici veniturile Moldovei şi nici ale unei împărăţii, mai ales în 
vremuri ca acestea când cei mari nu au nici un pic de milă”. 

Cele câteva consideraţii asupra regimului fanariot trebuie să aibă în vedere şi câteva 
elemente ale culturii în acestă perioadă. 

Instaurarea regimului fanariot a pus capăt literaturii cronicăreşti, avându-i drept autori 
pe marii boieri. Regimul fanariot nu a urmărit nici grecizarea românilor, nici eliminarea 
limbii române, ca mijloc de comunicare. Dovadă supărarea lui Constantin Mavrocordat când 
boierii îi scriau în greceşte („pentru ce ne scrii greceşte? Au aşteptaţi să-ţ dăm noi logofăt să 
scrie româneşte? Să nu ne mai scrii greceşte” îl mustra domnul pe vel căpitanul de Soroca) şi 
întocmirea, din îndemnul aceluiaşi domn a unei gramatici a limbii române. Restrângerea 
privilegiilor boierimii a slăbit această clasă, iar salarizarea dregătorilor a pus-o în dependeţă 
                                                 
24 Ibidem, p. 180. 
25 Ibidem, p. 182. 
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de domnie, astfel că ea nu a fost în măsură să continue marea creaţie istoriografică din secolul 
al XVII-lea. 

Direcţia în care se îndrepta istoriografia moldo-munteană, în momentul în care ea a 
fost retezată de regimul fanariot, este relevată de opera lui Dimitrie Cantemir, care face 
trecerea de la istoriografia medievală la cea modernă. „Hronicul vechimii a romano-moldo-
vlahilor” este încununarea erudită a eforturilor întreprinse de predecesori pentru a dovedi 
originea romană a românilor şi unitatea lor de neam. „Descrierea Moldovei” reprezintă prima 
prezentare interdisciplinară (geografie, demografie, etnografie, cartografie, psihologie 
colectivă) a Moldovei şi locuitorilor ei. Chiar dacă, uneori exagerările autorului depăşesc 
limitele admise de vreme, este remarcabilă, evaluarea critică, severă, dar dreaptă, făcută de 
Dimitrie Cantemir. Constantin Noica scria: „Dacă vreun român citeşte „Descriptio Moldavie” 
şi trece cu uşurinţă peste capitolul acesta -cum din păcate o facem prea des- atunci e spre 
ruşinea şi netrebnicia sa.” Capacitatea de istoric universalist a lui Dimitrie Cantemir  este 
ilustrată de marea sa sinteză de istorie otomană „Creşterea şi descreşterea Porţii otomane”, 
tradusă în germană, engleză, franceză, semn al deosebitei ei preţuiri26.” 

Ultimul mare cronicar moldovean a fost Ion Neculce cu al său „Letopiseţ al Ţării 
Moldovei” care, continuându-l pe Miron Costin, a relatat istoria Moldovei de la domnia lui 
Eustratie Dabija la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat, o naraţie de om învăţat, 
sfătos, şugubăţ, cu oralităţi şi jelanii de mare efect artistic, marele precursor a lui Ion 
Creangă.  

Ceilalţi cronicari, români sau greci (Nicolae Chiparissa, Petru Depasta, Nicolae 
Muste, Enache Kogălniceanu) sunt înregistratori, cu mai mult sau mai puţin talent, de interes 
pentru istorici, dar fără valoare literară27.  

O artă fanariotă nu s-a putut închega, pentru că instabilitatea domniilor nu a permis-o. 
Dar când vremurile, şi mijloacele băneşti au fost propice, au răsărit construcţii impunătoare 
ca mănăstirea Văcăreşti (1716-1722), ctitorie a lui Nicolae Mavrocordat, cea mai mare zidire 
bisericească din sud-estul Europei în secolul al XVIII-lea, şi mica bijuterie care este biserica 
Stavropoleus (1724); ambele continuări ale stilului brâncovenesc, deschis spre receptarea a 
ceea ce ar fi fost stilul fanariot care nu a mai reuşit să se impună.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Ibidem, p. 192. 
27 Ibidem, p. 193. 
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Summary 
 
 

In the Phanariot era (1711-1821), the Romanian Principalities, although under Turkish 
suzerainty, maintain their state entity, having, in principle, the status of autonomy, own 
administration, distinct boundaries. Their relations with the Ottoman Empire are carried out 
according to the rules imposed in the previous epochs. 

Meanwhile, some of the Phanariot princes tried to correct the state of affairs in the 
Romanian Principalities. It is worth mentioning here the innovations brought to the state by 
Nicolae Mavrocordat, the reforms of his son, Constantin Mavrocordat, the social-economic 
renewal initiatives of Alexandru Ipsilanti, Grigore III Ghica, facts that led the historian 
Nicolae Iorga to significantly entitle ,,The Reformers” one of the volumes of his synthesis, 
and to define the era as one of enlightened despotism.  

Indeed, the Phanariot century can be called the ,,century of reforms”, since over a 
hundred years all sectors of social life (taxation, agrarian relations, administration, justice, 
church and culture) had undergone extensive restructuring, aiming, ultimately, to the 
establishment of order and modernization. 
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ARTELE MINORE ÎN EPOCA LUI ȘTEFAN CEL MARE 
 
 

Imaginea de ansamblu a artei medievale românești se întregește printr-o serie de 
manifestări artistice, care la prima vedere par minore în comparație cu arhitectura, pictura și 
sculptura, dar care, în realitate, sunt expresia aceluiași nivel al vieții artistice. 

În ceea ce priveşte arta miniaturii, deşi foarte împrăştiate, manuscrisele moldoveneşti 
sunt cele mai numeroase şi, relativ, cele mai bine cunoscute. O preţioasă culegere de material 
informativ, temeinic punct de plecare pentru cercetarea manuscriselor din vremea lui Ştefan 
cel Mare, a întocmit Emil Turdeanu. Problemele urmărite şi elucidate în parte de autor aruncă 
lumină asupra unor activităţi surprinzător de bogate, cu interesante relaţii între ateliere, 
confirmând şi în privinţa aceasta imaginea despre viaţa culturală şi artistică din perioada 
domniei lui Ștefan cel Mare.  

Din numărul mare de manuscrise cunoscute nu vom reţine, în cele ce urmează, decât 
operele înzestrate cu miniaturi sau cel puţin cu vignete ornamentale, adică cele importante 
din punct de vedere al artei. Esenţială e constatarea derivării tuturor elementelor de decor din 
prototipul evangheliarului lui Gavril de la Neamţ (aflat astăzi la Biblioteca Bodleiană de la 
Oxford) şi lipsa aproape totală a unor elemente esenţialmente noi. Cu alte cuvinte, deşi vom 
avea ocazia să constatăm unele variante în amănunte, de pildă în tratarea iconografică a 
frontispiciului cu figura evanghelistului Ioan, în îndemânarea desenului, în stilul faldurilor, în 
introducerea unor frontispicii votive şi în mânuirea ornamentelor de împletituri din vignete, 
ca şi din alcătuirea iniţialelor, evoluţia e totuşi foarte unitară, specific moldovenească, 
derivată din stilul introdus în scriptoriul din Neamţ. 

Pe temeiul cercetărilor de până acum se poate stabili că în perioada de care ne ocupăm 
continua să funcţioneze mai întâi vechiul scriptoriu întemeiat de Alexandru cel Bun, alături 
de care se înfiinţează însă, prin 1470, de către caligrafi strămutaţi de la Neamţ, atelierul din 
Putna. 

Atelierele de caligrafi şi miniaturişti ale acestor două mănăstiri par a deţine 
exclusivitatea produselor moldoveneşti cu caracter artistic, pentru că aproape toate 
manuscrisele moldoveneşti importante, fie că sunt atestate ca opere ale acestor ateliere, fie că 
pot fi încadrate fără dificultăţi în această ambianţă. 

Cele mai preţioase manuscrise sunt o serie de tetraevangheliare pe pergament, de-
corate în fruntea fiecărei evanghelii cu câte un frontispiciu, reprezentând pe evanghelistul res-
pectiv într-un cadru de arhitectură, şezând şi scriind, înconjurat de mobilierul şi de uneltele 
necesare îndeletnicirii sale: o măsuţă, uneori cu pupitru, călimări, cutii cu peniţe şi peneluri, 
cuţit pentru ascuţit şi altele, sunt dispuse în majoritatea cazurilor exact după modelul evan-
gheliarului nemţean din 14291. Cel mai vechi manuscris din această categorie e 
tetraevangheliarul dăruit de Ştefan cel Mare mănăstirii din Humor2, scris probabil la Putna de 
ieromonahul Nicodim. După toate aparenţele acest Nicodim e identic cu copistul care lucra în 
1467 în mănăstirea Neamţ. Manuscrisul destinat Humorului s-a terminat în 17 iunie 6981 
(1473) şi se află acum în tezaurul mănăstirii Putna. În raport cu prototipul, figurile lui 
Nicodim sunt ceva mai îndesate şi mai puţin vioaie, iar fluxul draperiilor mai puţin spontan, 
mai încâlcit. Ieromonahul Nicodim a îmbogăţit însă manuscrisul cu o miniatură înfăţişând pe 

                                                 
1 Ion 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, Culegere de studii, București, 1964, p.507. 
2 Istoria artelor plastice în România.,coord. George Oprescu, Editura Meridiane, Bucureşti, 1968, p. 381. 
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Maria tronând cu pruncul în braţe, căreia Ştefan, în genunchi, îi oferă preţiosul manuscris3. 
Aşa cum e, portretul lui Ştefan cel Mare rămâne preţios pentru noi prin contactul direct cu 
realitatea care-l denotă, prin frumosul său colorit şi, mai ales, prin aceea că ne îngăduie să 
cunoaştem adevărata înfăţişare a marelui domnitor4. 

Nu se poate preciza deocamdată modelul după care s-a călăuzit miniaturistul, dar el va 
trebui căutat printre manuscrisele bizantine, din care derivă şi stilul şi atitudinea figurilor.   

Un stil strâns înrudit se recunoaşte în frontispiciul cu evanghelistul Luca şi într-o 
vignetă publicată a tetraevangheliarului scris în 1491 din îndemnul lui Alexandru, fiul lui 
Ştefan cel Mare, pentru ctitoria sa din Bacău (manuscrisul se găseşte în prezent în Moscova), 
şi aparent în fragmentele unui evangheliar ajuns din schitul Gorodişte în Muzeul Rumeanţov 
din Moscova5. 

Principalul reprezentant al miniaturisticii din epoca lui Ştefan cel Mare a fost Teodor 
Mărişescu căruia i se datorează mai multe manuscrise miniate datând din anii 1491—1499. 
Urmaş al lui Gavril Uric, el este autorul a cinci evangheliare, de o nobilă frumuseţe fiind cel 
scris în 1493, din porunca lui Ştefan cel Mare, pentru biserica cetăţii Hotin6, aflat acum în 
Biblioteca Naţională din München. Teodor copiază însă prototipul cu o mână mai uşoară, 
interpretare mai sensibilă a subtilităţilor decorului, a duetului faldurilor şi chiar a expresiei 
figurilor. Uneori, însă, îi scapă unele incongruenţe (de pildă dispoziţia coloanelor din faţă ale 
cadrului arhitectonic în care şade Luca, probabil fiindcă nu mai încăpuseră, fără să tulbure 
figura evanghelistului, iar alteori introduce modificări. Astfel, evanghelistul Marcu e instalat 
în clădirea destinată odinioară evanghelistului Ioan, iar acesta din urmă, spre deosebire de 
miniaturile de până acum, e reprezentat în faţa peşterii, în tovărăşia lui Prohor, care notează 
de zor cuvintele inspirate ale evanghelistului. Şi în decorul chenarelor prevalează aici 
motivele combinate din palmete şi semipalmete, în genul celor întâlnite în picturile murale şi 
pe lespezile funerare. La fel ca şi caligraful evangheliarului din Humor, Teodor nu e un 
simplu copist al schemelor moştenite, ci un compilator cu oarecare personalitate. 

De-a dreptul o replică a operei monahului Gavril din Neamţ e, în schimb, ilustrarea şi 
decorul tetraevangheliarului mănăstirii Bistriţa, scris în 1502 de caligraful ieromonah 
Spiridon din Putna. Incomplete sunt informaţiile despre tetraevangheliarul dăruit de Ştefan 
cel Mare mănăstirii Zograf de la Athos, operă a călugărului Filip, isprăvită în 23 aprilie 7010 
(1502) şi păstrată acum în Biblioteca Naţională din Viena. Se pare că şi acest manuscris e 
împodobit cu cele patru figuri ale evangheliştilor stilistic de motivele întâlnite până acum. În 
locul împletiturilor cunoscute, formate din elemente geometrice sau geometrizate, cum se văd 
totuşi şi în acest manuscris pe paginile secundare, vignetele de la început de text se compun 
din linii şi forme vegetale neprecizabile, confuze, uneori înrudite cu arăbesca (frontispiciul 
Evangheliei lui Matei) sau înviorate cu reprezentări de animale fantastice şi păsări 
(frontispiciul evangheliei lui Ioan). Nou e şi coloritul, în care aurul joacă un rol 
precumpănitor, alături de două nuanţe de albastru, un verde deschis, un roşu coral şi un roşu 
cafeniu. Deocamdată acest stil decorativ constituie o apariţie izolată şi atestă, în orice caz, 
interferenţe stilistice orientale. Nu ştim însă dacă e neapărat necesar să admitem că 
manuscrisul ar fi fost lucrat chiar în mănăstirea Zograf. Cazul de analogie invocat, 
comentariile la cartea lui Iov, din 1503, poartă nota specifică «...scris ... în Sf. Munte Athos, 
în mănăstirea Zografului», ceea ce nu e cazul cu tetraevangheliarul discutat. Pe temeiul 
cunoştinţelor actuale, nu se pot formula concluzii valabile pentru sau împotriva ipotezei 
menţionate. 
                                                 
3 Virgil Vătăşianu ,,Istoria artei feudale în Ţările Române,vol. I, Bucureşti, 1959, p. 905. 
4 Repertoriul Monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, coord. Mihai Berza, Editura 
Academiei R.P.R., Bucureşti, 1958, p. 365. 
5 Virgil Vătăşianu ,op.cit, p. 907. 
6 Vasile Drăguţ, Arta românească, vol. I ,Editura Meridiane, Bucureşti, 1982, p. 205. 
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Un alt tetraevangheliar, odinioară podoabă a bisericii Sf. Gheorghe din Hârlău, scris din 
ordinul lui Ştefan în 1504, se apropie iarăşi mai strâns de vechiul prototip. Cei patru 
evanghelişti reproduc de data aceasta întocmai opera lui Gavril. Doar ornamentele chenarelor, 
compuse din palmete, semipalmete şi un meandru, corespund mai mult formelor preferate în 
perioada de care ne ocupăm. Evangheliarul fusese înstrăinat în 1732 şi se păstrează acum în 
Muzeul de stat din Cetinie. 

Ultimul tetraevangheliar din categoria descrisă se găseşte în Putna. Fusese început la 
îndemnul lui Ştefan, în 1504, terminat însă abia după moartea lui, în 1507, purtând prin 
urmare şi numele lui Bogdan voievod. Şi în acest manuscris frontispiciile cu evanghelişti 
păstrează dispoziţia manuscrisului din 1429, introducând însă pe Prohor ca ucenic al lui 
Ioan, ghemuit la picioarele evanghelistului, în vechiul cadru arhitectonic (deci o contaminare 
cu motivul din tetraevangheliarul lui Teodor Mărişescu din 1493). Variată e şi tratarea 
elementelor decorative, în care se regăsesc motivele curente, dar cu nuanţe primenite7. 

Psaltirea logofătului Ioan Tăutu este un alt manuscris care se alătură grupului de opere 
în cadrul cărora reprezentarea evangheliştilor ocupă un loc important. Alte manuscrise se 
impun atenţiei doar prin frumuseţea caligrafiei, a frontispiciilor, iniţialelor şi vignetelor. 
Amintim evangheliarul de la Putna datorat caligrafului Paladie (1489), psaltirea de la Neamţ 
scrisă de Casian (1470), vechiul testament scris de Ghervasie de la Putna (1475), 
evangheliarul de la Voroneţ scris de călugărul Pahomie (1490)8. 

Nu se poate încerca o evaluare măcar aproximativă a numărului manuscriselor copiate 
în timpul domniei lui Ştefan cel Mare. Jafurile, incendiile, lipsa de interes au făcut să se 
piardă o parte însemnată. Totuşi puţinul care a mai rămas este suficient pentru ca să ne dăm 
seama că producţia a fost însemnată şi în acest domeniu. Este destul să ne gândim că astăzi 
cunoaştem numele a peste 20 de copişti, dintre care 14 ne-au lăsat manuscrise împodobite cu 
miniaturi sau ornamente. 

Dacă problema numărului manuscriselor copiate în a doua jumătate a veacului al XV-
lea nu va putea fi niciodată rezolvată, în schimb se poate observa că şi aici, ca şi în ceea ce 
priveşte operele de arhitectură, ultima parte a domniei lui Ştefan cel Mare este cea mai bogată 
în realizări. Căci nu poate fi o simplă întâmplare că din cele 40 de manuscrise datate cu 
precizie, numai 18 sunt din primii 30 de ani de domnie, pe când 22 datează din 1486—1504. 
E acelaşi ritm tot mai accelerat, ca şi în ridicarea de construcţii. De altminteri, cele două 
domenii artistice sunt strâns legate între ele, multe din manuscrise fiind închinate tocmai 
noilor locaşuri9.  

Şcoala de caligrafi şi miniaturişti din Moldova a exercitat o benefică influenţă în 
Transilvania şi în Ţara Românească. Liturghierul (1481) şi evangheliarul (1488) de la Feleac, 
liturghierul de la Alba Iulia scris de Chervasie de la Putna, sau tetraevanghelul postelnicului 
Mareea (1519) sunt toate opere marcate de influenţa moldovenească, atât în ceea ce priveşte 
compoziţia generală a paginii, cât şi mai ales elementele de decor, frontispicii, iniţiale, 
viniete. Aşadar, sub autoritatea nedezminţită a şcolii de caligrafie şi miniatură din Moldova, 
se ajunsese la o relativă unitate stilistică pe plan naţional românesc10.  

Epoca lui Ştefan cel Mare, ca şi aproape întreaga perioadă medievală, a cunoscut în 
ceea ce priveşte arta prelucrării metalelor preţioase o deosebită înflorire. Înzestrarea ctitoriilor 
domneşti şi boiereşti cu obiecte de cult, într-o vreme de intensă activitate constructivă, ca şi 
creşterea continuă a nivelului vieţii de curte, au determinat atât folosirea a numeroase obiecte 
de metal, produse de import de mare circulaţie, cât şi crearea unor opere locale. În afară de 
                                                 
7 Virgil Vătăşianu, op.cit, pp. 909-910. 
8 Corina Nicolescu, Miniatura şi ornamentul cărţii manuscrise în Ţările Române, secolele XIV-XVII, Bucureşti, 
1964, p. 355. 
9 Repertoriul Monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, p. 369. 
10 Vasile Drăguţ, op.cit., p. 205. 
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daniile făcute de domn unor ctitorii de importanţa mănăstirilor Putna, Neamţ şi Voroneţ, 
numeroase obiecte reprezintă daruri ale înalţilor demnitari. Darurile făcute într-un singur an 
(1476) mănăstirii Putna, de vistiernicul Iuga, cuprindeau - după cum se menţionează în 
documente - două chivoturi şi numeroase candele şi cădelniţe, toate din argint şi argint aurit11. 

Provenind din ateliere transilvănene şi purtând în consecinţă o evidentă marcă de stil 
gotic sunt şi cădelniţele de la mănăstirile Putna şi Bistriţa (jud. Vâlcea). Dăruită de Ştefan 
cel Mare, în 1470, cădelniţa de la Putna are focarul tratat asemănător unui potir, iar capacul 
are forma unui edicul gotic cu trei rânduri de ferestre suprapuse, fiecare rând fiind abundent 
decorat cu traforuri şi fleuroane. Întru totul asemănătoare este cădelniţa dăruită de boierii 
Craioveşti mănăstirii de la Bistriţa, ceea ce demonstrează circulaţia aceloraşi forme în 
Moldova şi în Ţara Românească. Dimpotrivă, într-un atelier de argintărie de la Mănăstirea 
Humor era executată ferecătura din 1487, dăruită de Ştefan cel Mare. Având pe faţă 
Pogorârea la iad, iar pe verso Adormirea Maicii Domnului, cele două scoarţe ale ferecăturii 
au chenare formate din vrejuri vegetale şi din inscripţia dedicatorie, în plus pe faţă intervin 
patru caboşoane din pietre semipreţioase, iar pe verso patru bumbi striaţi. Tot unui atelier din 
Moldova îi poate fi atribuită ferecătura evangheliarului pe care vistiernicul Isac îl dăruia, în 
1498, mitropoliei de la Feleac. Pe faţă este înfăţişată tema Rugăciunii, cu Iisus Pantocrator 
încadrat de Maria şi Ioan Botezătorul, iar în medalioane apar figurile celor patru evanghelişti. 

Panaghiarul dăruit de Ştefan Mănăstirii Neamţ (1502) a fost lucrat chiar în atelierul de 
argintărie al acestei mănăstiri şi probabil că tot de acolo provine şi panaghiarul dăruit de 
Alexandru bisericii sale din Bacău, anterior anului 1496. De o fastuoasă frumuseţe sunt 
aşazisele evantaie liturgice sau ripide păstrate la mănăstirea Putna 1497. Interpretând cu 
abilitate forma unor patru lobi gotici, ripidele de la Putna sunt decorate cu figuri de serafimi, 
de asemenea cu un abundent decor floral executat în tehnica traforului. Ţinând seama de 
motivele decorative şi de tehnica de execuţie, se poate crede că aceste evantaie liturgice au 
fost executate de atelierul de argintărie de la mănăstirea Neamţ12. 

În timpul lui Ştefan cel Mare, argintăria moldovenească şi-a atins apogeul. Multe din 
piesele de argintărie din timpul său au fost lucrate în atelierele meşterilor saşi din 
Transilvania (de pildă, în 1481, domnul moldovean cerea bistriţenilor să-i trimită înapoi pe 
Anton argintarul, plecat în Transilvania de frica turcilor). Cădelniţa din argint aurit dăruită de 
domn mănăstirii Putna reproduce în miniatură un turn de biserică, având o ornamentaţie 
bogată, în stil gotic. Este o operă de o deosebită perfecţiune tehnică, realizată într-un atelier 
transilvănean.  

Alte opere reprezentative sunt: ferecătura Tetraevanghelului de la Humor (1487, scris 
în 1473) — având în faţă Coborârea la iad, pe spate Adormirea Maicii Domnului — două 
ripide, ajunse în insula Patmos, alte două la Putna, un panaghiar, aparţinător iniţial mănăstirii 
Neamţ, şi un altul, asemănător, dăruit de Alexandru, fiul lui Ştefan cel Mare, bisericii Precista 
din Bacău, o ferecătură de Tetraevanghel, făcută cu cheltuiala vistiernicului Isac, pentru 
«Mitropolia din Feleac» (1498) etc. la care se adaugă câteva clopote la Vorona, Putna şi 
Bistriţa. 

Sub influenţa operelor de import, s-a început să se lucreze piese de argintărie şi în 
unele ateliere locale, în incinta marilor mănăstiri: Neamţ, Putna, Humor. De pildă, ferecătura 
Tetraevanghelului dăruite de Ştefan cel Mare Mănăstirii Putna, în 1487, poartă menţiunea că 
a fost lucrată acolo. S-a creat astfel şi în acest domeniu o şcoală locală, care a realizat opere 
tipic ortodoxe, moldoveneşti13. O lucrare remarcabilă, specific transilvăneană, e în schimb 
cădelniţa de argint aurit din tezaurul mănăstirii Putna, făcută la comanda lui Ştefan voievod 
în 12 aprilie 6978 (1470) după cum arată pisania slavonă gravată pe cupă. Partea inferioară a 
                                                 
11 Repertoriul Monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, p. 369. 
12 Vasile Drăguţ, op.cit., pp. 208-210. 
13 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii OrtodoxeRomâne, vol. I, Sibiu, 1972, pp. 409-410. 
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cădelniţei are aspectul unui potir gotic. Piciorul cu şase lobi zace pe o talpă ajurată cu vrejuri 
de flori de crin, identice cu cele întâlnite la o serie de potire transilvănene. Deasupra 
piciorului piramidal, cizelat cu îngrijire, e un mic nod şi apoi vine recipientul larg, peste care 
e aşezat capacul în formă de capelă gotică cu trei etaje, suspendat de patru lanţuri prinse într-
un fel de turnuleţe cilindrice. Arhitectura, cu ferestre mari, gotice, cu muluri flamboaiante, 
încadrate de arhivolte cu fleroane şi globuri aurite, e încoronată de un acoperiş piramidal cu 
cruce în vârf. Lanţurile sunt împodobite cu mici heruvimi şi clopoţei. Cădelniţa va servi şi ea 
mai târziu ca model meşterilor moldoveni, care vor strecura şi în această arhitectură elemente 
de decor oriental. 

În domeniul artei bizantine ne reamintim de câteva ripide executate în filigrană de 
argint suflat cu aur. Un astfel de evantai liturgic se păstrează azi în Patmos, provenind însă de 
la Athos, din mănăstirea Zografu, căreia, după cum spune inscripţia slavonă Ştefan i-a dăruit 
ripida în 30 iulie 1488. Cinci medalioane cu câte un serafim în relief decorează fiecare latură 
a evantaiului în formă de stea, format din rozete şi vrejuri de filigrană, de veche tradiţie 
bizantină. Această tehnică, moştenită apoi de veneţieni, dar şi de ruşi, împământenită ceva 
mai târziu — după cum am văzut — şi în atelierele argintarilor transilvăneni, fusese cultivată 
în Orientul ortodox fără întrerupere, iar de acolo, din Peninsula Balcanică, sau mai degrabă 
chiar din Constantinopol, ea a trecut şi în atelierele moldoveneşti. Că ripida din Patmos a fost 
lucrată în Moldova pare verosimil dacă o confruntăm cu alte două evantaie liturgice, păstrate 
în tezaurul mănăstirii din Putna14. Acestea se aseamănă perfect între ele şi totodată cu 
evantaiul din Patmos, de care se deosebesc doar prin amănuntele de desen ale vrejurilor 
spiralice. Ambele ripide putnene sunt prevăzute cu aceeaşi pisanie slavonă, în care se spune 
că ele au fost ,, lucrate’’ în mănăstirea Putna pe socoteala lui Ştefan voievod, în 14 ianuarie 
7005 (1497). 

Exact aceleaşi vrejuri spiralice din fir de metal se repetă pe bordura talerelor din care 
se compune panaghiarul lui Ştefan cel Mare din Neamţ, astfel că presupunerea lui Iorga, 
admisă şi de I. D. Ştefănescu, că prezenţa filigranei ar putea fi considerată ca un indiciu al 
provenienţei veneţiene a panaghiarului, nu credem că se poate menţine. De altfel şi în acest 
caz pisania slavonă, cuprinzând numele voievodului şi data 8 decembrie 7010 (1502), 
precizează că panaghiarul s-a lucrat în mănăstirea Neamţ. Împotriva tezei unui import din 
Veneţia pledează categoric reprezentările figurale de pe panaghiar. Pe feţele exterioare apare 
învierea şi înălţarea, iar în interior, într-o triplă arcadă pseudogotică, imitând dispoziţia 
panaghiarului de la Snagov, tronează Iisus între Maria şi Ioan. Afară de iconografia tipic 
bizantină, plastica acestor figuri e atât de puţin dibace, încât poate fi comparată numai cu 
reliefurile de pe evangheliarul din Humor, din 1487. Astfel, panaghiarul din Neamţ nu poate 
fi opera unui atelier apusean, fie veneţian, fie săsesc, ci numai a unui atelier moldovenesc, 
care a luat fiinţă din tradiţia decorativă a artei bizantine şi e lipsit de experienţă în modelarea 
naturalistă a figurii umane. Schematică e şi reprezentarea gravată a Maicii Domnului ca 
orantă, cu pruncul binecuvântând (Blacherniotisa), aşezată în interiorul talerului opus15.  

Pentru cunoaşterea variantelor decorative din fir de metal e deosebit de important 
panaghiarul dăruit de Alexandru, fiul lui Ştefan cel Mare, unei biserici din Bacău. În exterior 
apare în relief Înălţarea Domnului, iar în interior, Deesis. Gravate sunt, în schimb, 
reprezentările Adormirii (exterior) şi a Blacherniotisei (interior). Bucla de suspensie — 
singura păstrată de la panaghiarele secolului al XV-lea e decorată în relief, pe faţă cu capul 
lui Iisus, iar pe verso cu un heruvim. Panaghiarul trebuie datat înainte de ziua morţii 
donatorului, 26 iulie 1496. 

                                                 
14 Corina Nicolescu, Argintăria laică şi religioasă în Ţările Române secolele XIV-XIX, Bucureşti, 1968, p. 123. 
15 Idem, Arta metalelor preţioase în România, Bucureşti, 1973, p. 78. 
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Tot între lucrările de argintărie vom aminti şi două cruci de mână, sculptate în lemn şi 
ferecate în argint aurit. Prima se găseşte în muzeul de antichităţi bisericeşti din Jitomir 
(Rusia). După Petrov, crucea ar fi aparţinut, conform inscripţiei slavone, mitropolitului 
Teoctist al Sucevei, pe care îl identifică cu Teoctist I, mort în 1477. Asupra acestei datări nu 
ne putem pronunţa pe temeiul iconografiei, care la toate crucile din secolele XV—XVI e 
aproximativ aceeaşi. Crucea, mică şi strâmtă, cu braţe duble transversale, pare a se asemăna 
mai curând cu lucrări mai recente. În schimb, o altă cruce, păstrată în mănăstirea Putna, 
poartă pe ferecătura de argint o inscripţie slavonă, din care rezultă că Ştefan voievod a lăsat 
să se facă şi să se ferece această cruce pentru mănăstirea sa din Putna, în 6 octombrie 7011 
(1503). Crucea e tăiată din lemn de chiparos şi e de formă înaltă, cu două perechi de braţe 
orizontale şi cu o a treia pereche aşezată jos, uşor înclinată. Pe fiecare latură sunt câte nouă 
scene şi câte patru figuri izolate, încadrate de o panglică continuă, răsucită, de la scenă la 
scenă. Pe avers sunt înfăţişate: Bunavestire, Naşterea, Întâmpinarea, Botezul, Schimbarea la 
faţă, Pogorârea Sf. Duh, Învierea Domnului, Învierea lui Lazăr şi un grup de trei sfinţi, iar pe 
revers: Sf. treime (Ospăţul lui Avram), Intrarea în Ierusalim, Izgonirea negustorilor din 
templu, Răstignirea, Înălţarea, Adormirea, Sfinţii Constantin şi Elena, Judecarea lui Iisus, 
Mironosiţele la mormânt. Cu toate proporţiile minuscule, execuţia e destul de precisă şi 
vioaie, respectând pretutindeni tradiţia iconografică bizantină. Ferecătura îmbracă marginile 
crucii cu un chenar subţire şi discret de filigrană, repetând motivele cunoscute de pe ripide şi 
panaghiare. Nu e deci nici un motiv de a nu atribui şi această iscusită săpătură în lemn şi 
ferecătura meşterilor moldoveni, şi pe temeiul materialului descris suntem în drept să 
presupunem că în perioada lui Ştefan cel Mare înflorise şi meşteşugul argintarilor şi al 
plasticei mărunte, sub ocrotirea mănăstirilor din această aleasă perioadă a istoriei 
moldoveneşti16. 

Tot de arta prelucrării metalelor ţin şi clopotele turnate în bronz pentru ctitoriile 
importante domneşti din epoca lui Ştefan cel Mare. Multe dintre ele, ca şi argintăriile, au fost 
comandate în Transilvania. 

Operele aparţinând ultimei perioade din domnia lui Ştefan cel Mare, vădesc două 
trăsături comune: pe de o parte, respectarea, atât în compoziţie cât şi în tratare, a unui tip 
iconografic şi stilistic împământenit la noi, pe de alta, mai ales când este vorba de lucrări 
executate în Ardeal sau în alte locuri peste hotare, efortul permanent al artiştilor respectivi de 
a realiza lucrări care să se încadreze în complexul general al stilului moldovenesc. 
Documentele vremii menţionează că atunci chiar când se făceau comenzi de arme, acestea 
urmau să fie lucrate «după moda moldovenească». Aceste lucrări ca şi cele din timpul 
urmaşilor lui Ştefan cel Mare, continuă să dezvolte un gen care ajunge să-şi dobândească 
caractere proprii. 

Arta unor argintari ca Ioachim, argintarul din Suceava — la fel cu aceea a altor 
meşteri întâlniţi, până la Grigorie Moisiu, cunoscutul argintar al mitropolitului Anastasie 
Crimcovici, artist ce înţelegea să-şi semneze lucrările cu marcă de meşter ca şi argintarii din 
Ardeal — vădeşte continuitatea practicării unui meşteşug al cărei tradiţie locală fusese 
dobândită în vremea lui Ştefan cel Mare.17 
 

 

 

 

                                                 
16 Virgil Vătăşianu, op.cit, pp. 890-892. 
17 Repertoriul Monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, p. 339. 
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Summary 
 

 
The era of Stephen the Great like almost the entire medieval period, knew a great 

development regarding the processing of precious metals. The decoration of princely and 
manorial foundations with cult objects in a time of intense constructive activity as well as the 
continuous growth of court life level determined both the usage of many metal objects, highly 
circulated import goods and the appearance of local products. During the time of Stephen the 
Great, Moldavian silverware reached its height. Many of the silver products of his time were 
manufactured in the German workshops in Transylvania. The import goods also influenced 
the local silverware manufacturing inside great monasteries like Neamt, Putna, Humor. 

The art of metal processing also relates to the bells made in bronze for the important 
princely monuments during the time of Stephen the Great. Many of them as well as the 
silverware were ordered in Transylvania. 

These pieces as well as the ones during the time Stephen the Great’s descendants 
continue to develop a new trend with its own particularities and characters. 
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REZISTENȚA ARMATĂ ANTICOMUNISTĂ DIN ROMÂNIA: 1944 – 

ÎNCEPUTUL ANILOR ’60 
 
 
Rezistenţa Armata Anticomunistă din România a debutat în ultimul an al celui de-

al doilea război mondial sub forma luptei contra sovieticilor, ca o reacţie de apărare a 
demnităţii naţionale împotriva jafurilor, arestărilor şi crimelor comise de ocupanţii sovietici. 

Aşadar Rezistenţa Armata Anticomunistă din România s-a desfăşurat între anii 
1944- începutul anilor ’60, cu maximă intensitate până la începutul anilor ’50. Fenomenul a 
fost cunoscut în diverse ţări din estul Europei, rezistenţa transformându-se repede şi 
continuând mai bine de un deceniu şi jumătate sub forma luptei împotriva regimului de 
inspiraţie sovietică de la Bucureşti1. 

În timpul lui Dej acţiunile au fost rare şi nici una nu a ameninţat să-l răstoarne, 
românii fiind acuzaţi pe nedrept de laşitate în comparaţie cu revoltele din Polonia şi R.D.G., 
de la începutul anilor ’50 şi cu cea din Ungaria din 1956. În Occident nu s-a ştiut nimic 
despre lupta curajoasă din Munţii Carpaţi, despre Odiseea micilor grupuri de partizani 
conduse de Gheorghe Arsenescu, Toma Arnăuţoiu şi Ion Gavrilă Ogoranu2. 

După răsturnarea regimului Ceuşescu au fost publicate în mass-media amănunte 
cu privire la modul în care mici formaţiuni de „partizani” au luat drumul munţilor către finele 
anilor 1940 şi au rezistat arestării. Ultimul partizan a fost ucis în Munţii Banatului în 1962. 

Rezistenţa armată anticomunistă a fost spontană. Între formaţiunile de partizani nu 
au existat legături de nici un fel, deşi ţelul tuturor era acelaşi, împotrivirea în fața comunizării 
ţării. Cele mai importante grupuri înarmate în perioada 1944 - 1947 au fost organizaţiile: „T” 
iniţiată de Remus Ţeţu, „Tinerimea Liberă”, condusă de Mircea Ştefanovici, „Haiducii lui 
Avram Iancu- Divizia Sumanelor Negre” iniţiată de Gavrilă Olteanu, „Mişcarea Naţională de 
Rezistenţă” avându-l în frunte de generalul Aurel Aldea. Aceste organizaţii au fost distruse de 
comunişti şi sovietici. Au urmat grupuri de gherilă propriu zisă, care au activat după 1948, 
mai ales în regiunile montane şi împădurite ale ţării, unde condiţiile geografice erau 
favorabile rezistenţei. 

Grupurile de partizani s-au răspândit în întreaga Românie. Între acestea amintim 
cele conduse de Gavril Vatamaniuc şi Vasile Motrescu în Bucovina, locotenent colonelul Ion 
Uţă în Banat, maiorul Nicolae Dabija şi Theodor Şuşman în Munţii Apuseni, Nicolae Pop şi 
Atanasie Oniga în Munţii Ţibleşului, locotenent-colonelul Gheorghe Arsenescu, locotenentul 
Toma Arnăuţiou şi grupul Ion Gavrilă Ogoranu în Munţii Făgăraş3. În componenţa acestora 
erau ţărani, foşti ofiţeri din armată, avocaţi, medici şi studenţi, iar ca armament aveau puşti, 
revolvere şi pistoale mitralieră rămase din război. Toate formaţiunile se confruntau cu lipsa 
muniţiei. Sătenii îi ajutau cu alimente şi îmbrăcăminte şi adesea le asigurau adăpost. 

Securitatea şi PCR i-au catalogat pe aceşti partizani drept „bandiţi”, 
„reacţionari”, „legionari”, „duşmani ai poporului”, „agenţi ai imperialismului”. În realitate, 
doar câţiva dintre ei fuseseră membrii ai Gărzii de Fier, ei nefiind în nici un caz în 

                                                 
1 Adrian Brişcă, Radu Ciuceanu, Rezistenţa Armată din Bucovina 1944-1950, Bucureşti, Institutul Naţional 
pentru Studiul Totalitarismului, 1998 p. 49. 
2 Dennis Deletant, Teroarea comunistă în România- Gheorghiu Dej şi statul poliţienesc, 1948-1965, Editura 
Polirom 2001, p. 175. 
3 Mihai Stamatescu, Raluca Grosescu, Dorin Dobrincu, O istorie a comunismului în România, Manual pentru 
liceu, Iaşi,Editura Polirom, 2008, p. 150. 
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exclusivitate legionari aşa cum reiese din statisticile Securităţii. Partizanii se considerau 
luptători anticomunişti. 

Potrivit unui raport al Securităţii, din septembrie 1949, „bande teroriste” active 
acţionau în regiunile Cluj, Oradea, Timişoara, Craiova, Braşov, Ploieşti, Galaţi, Suceava, 
Constanţa. Niciuna dintre aceste formaţiuni nu aveau mai mult de 25 de persoane, potrivit 
raportului, iar majoritatea aveau mai puţin de 10 membri.4 

Din păcate nu a existat un centru de comandă care să coordoneze acţiunile 
rezistenţei. S-a încercat supravieţuirea până la apariţia unui context favorabil înlăturării 
sistemului comunist, sperând în declanşarea unui război occidentalo-sovietic, în urma căruia 
sovieticii erau alungați din România. În anii ’40-’50 populaţia era entuziasmată de iluzia 
mitului salvaţionist „vin americanii !”5. 

La sfârşitul anului 1945, generalul Aurel Aldea, fost ministru de interne în primul 
guvern Sănătescu, crează Mişcarea Naţională de Rezistenţă. Aceasta urma să îmbine 
punctele de vedere ale partidelor reprezentative şi necesitatea pregătirii unei riposte la 
ingerinţele sovietice exercitate prin trupele de şoc comuniste care se înmulţeau pe întreg 
teritoriul6. Aceasta nu a reprezentat o ameninţarea prea mare pentru guvernul Groza, 
activitatea sa de bază fiind distribuirea de materiale de propagandă anticomunistă. Opoziţia s-
a fărâmiţat după arestarea lui Aldea în 1946, însă prin acţiunile sale militare, acesta a arătat că 
exista un nucleu potenţial de rezistenţă armată faţă de regimul comunist.  

Puţinii susţinători a lui Aldea care au scăpat de arestare au luat drumul munţilor 
conduşi de generalul Dragalina fiind în defensivă faţă de permanentele încercări ale 
Securităţii de a-i aresta. 

În acelaşi timp, la Bistriţa –Năsăud, Gavrilă Olteanu, fostul conducător al 
Gărzilor Iuliu Maniu încerca să creeze o organizaţie numită „Sumanele Negre”. În iulie 1946, 
este arestat pentru a fi discreditate partidele de opoziţie în faţa străinătăţii înaintea alegerilor 
din 19 noiembrie 1946. La scurt timp, după arestare, Olteanu se sinucide, realizând 
angrenajul în care fusese târât7. După arestarea fruntaşilor naţional-ţărănişti, libertatea fusese 
suprimată şi partidele politice dizolvate. Legionarii Ionuţ Stoica şi Nelu Jijie antrenau un grup 
de studenţi şi elevi în poligonul de la Ciorogârla. Ei doreau să stabilească legături în Munţii 
Făgăraş şi Bucegi, în eventualitatea retragerii din Bucureşti. Ionuţ Stoica a murit în luptă cu 
securiştii, în Bucureşti. Arestat, Nelu Jijie a murit din cauza schingiuirilor8. 

C.I.A. a încercat să exploateze mişcarea partizanilor. La începutul anului 1949 
începe recrutarea de români din lagărele de refugiaţi din sudul Germaniei, Austriei şi din 
Iugoslavia. Erau preferaţi tinerii care cunoşteau regiunile unde se raportase acţiunea 
partizanilor. Agenţii erau instruiţi că contacteze grupurile de rezistenţă şi să le livreze arme 
uşoare, muniţie, emiţătoare radio şi medicamente. Trebuiau să încurajeze sabotarea căilor 
ferate şi a fabricilor, iar în cazul izbucnirii unui război, aveau misiunea să-i încurajeze pe 
partizani să hărţuiască trupele sovietice. Printre românii recrutaţi s-au aflat Constantin 
Săplăcan, W. Spindler, Gheorghe Bîrsan, Matias Bohm şi Ilie Puiu. Capturaţi şi anchetaţi de 
Securitate, au fost executaţi în 1952. Guvernul american a negat orice legătură cu aceştia, dar 
foşti ofiţei SUA, au recunoscut ulterior că grupul respectiv era format din agenţi americani9. 

Formaţiunea care a supravieţuit cel mai mult a fost cea a „Haiducilor Muscelului”. 
Gruparea a avut un număr de 30 - 40 de persoane, fiind condusă de foştii ofiţeri de armată 

                                                 
4 Mihai Bărbulescu,Dennis Deletant, Keith Hitchins, Istoria României, Bucureşti, Editura Corint, 2007, p. 415. 
5 Mihai Stamatescu, Raluca Grosescu, Dorin Dobrincu, op cit., p. 150. 
6 Cicerone Ioniţoiu, Rezistenţa armata anticomunistă din Munţii României, Editura Gândirea Românească, 
1993, p. 11. 
7 Ibidem, p. 12.  
8 Ibidem, p. 12. 
9 Deniss Deletant, op. cit., p. 177. 
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Gheorghe Arsenescu (1907-1962) şi Toma Arnăuţoiu (1921-1959), acţionând în judeţul 
Muscel. Îşi puseseră speranţele într-o insurecţie armată generală ce trebuia să fie condusă de 
foşti ofiţeri de armată în vestul ţării, speranţe nematerializate10. 

Formaţiunea a devenit simbolul rezistenţei, stârnind îngrijorarea Ministerului de 
Interne, care a invadat regiunea cu trupe. Terenul dificil şi ajutorul unor gospodari din 
Nucşoara, în frunte cu Gheorghe şi Elisabeta Rizea, au scăpat gruparea de opresori. Arestată 
şi bătută crunt, Elisabeta Rizea a fost judecată şi condamnată în decembrie 1950 la 7 ani de 
închisoare pentru ajutorul acordat partizanilor11.  

Arsenescu a decis să-şi împartă oamenii în două grupuri: unul sub comanda sa, iar 
celălalt sub conducerea lui Arnăuţoiu. Grupa lui Arsenescu nu a supravieţuit mult timp. După 
ce a dus o vreme viaţă de pusnic, a fost prins în 1960, condamnat la moarte şi executat la 
Jilava la 29 mai 1962. La 20 mai 1958, fraţii Arnăuţoiu au fost capturaţi, fiind ademeniţi de 
un localnic să bea alcool cu drog. Anul următor au fost condamnaţi la moarte şi executaţi la 
Jilava. Aceeaşi soartă au avut-o şi o bună parte din cei care i-au ajutat, soţia sa Maria şi tatăl 
său Gheorghe primind pedepse aspre cu închisoarea12.  

Alt grup de rezistenţă important a fost cel condus de Ion Gavrilă Ogoranu în 
Munţii Făgăraş13. Student de 25 de ani la Universitatea din Cluj, acesta şi-a format grupul în 
1948, din 11 colegi de la Liceul din Făgăraş. Timp de 7 ani au ţinut în şah câteva companii de 
trupe de securitate, până ce au fost capturaţi şi condamnaţi la moarte în 1957. Gavrilă 
Ogoranu a izbutit să scape şi cu ajutorul unor prieteni, a stat ascuns până în iunie 1976, când 
a fost arestat la Cluj. A scăpat  de pedeapsa cu moartea şi a supravieţuit epocii comuniste, 
oferindu-ne autobiografia sa. 

În Dobrogea, pe raza judeţelor Tulcea şi Constanţa activa grupul de rezistenţă din 
pădurea Babadag, condus de Gogu Puiu, legionar aromân revenit din Germania14 . 

Nicolae Ceauşescu a fost delegat în Dobrogea cu activizarea colectivizării. Cei 
care refuzau colectivizarea se refugiau în pădurile din Babadag, unde au opus rezistenţă și au 
avut loc ciocniri sângeroase. Mulţi partizani au fost ucişi în lupte, alţii au fost condamnaţi la 
moarte de Tribunalul Militar Constanţa. Încolţit de trupele de securitate şi de tractoriştii IAS 
Viişoara, Gogu Puiu s-a sinucis cu o grenadă15. 

Pentru a-i pedepsi pe ţăranii care refuzau să se înscrie în gospodăriile colective, s-
a tras cu tunul asupra satelor din ordinul personal al lui Ceauşescu16. 
În Banat, colonelul Uţă, fost preşedinte PNŢ de Lugoj, luase calea codrului după arestările 
din procesul Maniu, dorind să înceapă pedepsirea comuniştilor. Încerca să ia legătura cu 
unele grupe de care auzise că se organizaseră în Banat şi în Munţii Apuseni. Era convins că 
se va produce un conflict între Tito şi ţările comuniste, iar SUA va interveni pentru eliberarea 
Iugoslaviei. Mai credea că românii din Occident vor urgenta salvarea. În planul de operaţii, 
colonelul Uţă prevedea hărţuieli şi lupte de gherilă în vederea în vederea dezlănţuirii 
războiului civil care să atragă atenţia celor din exterior, pentru acordarea de mijloace 

                                                 
10 Ioana Raluca Voicu Arnăuţoiu, Luptătorii din munţi, Toma Arnăuţoiu .Grupul de la Nucşoara, Bucureşti, 
1997. 
11 Irina și Theodor Nițu, Povestea Elisabetei Rizea din Nucşoara, urmată de mărturia lui Cornel Drăgoi, 
Bucureşti, Editura Humanitas, 1993. 
12 Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Istoria României, Bucureşti, Editura Corint, 2007, p. 416. 
13 Ion Gavrilă Ogoranu, Brazii se frâng dar nu se îndoiesc, Vol I-II, Timişoara, 1993-1995.  
14 Cicerone Ioniţoiu, op. cit. p. 18. 
15 Marian Cojoc, Rezistenţa anticomunistă în Dobrogea. 1948-1958. Coordonate istorice, în Arhivele 
Totalitarismului. T. nr. 2, 3/1997, pp. 57-65; nr. 1/1998, pp. 94-115, Editura Academia Română, Institutul 
Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2004, pp. 410. 
16 Cicerone Ioniţoiu , op. cit. p. 21. 
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materiale şi sprijin politic în vederea eliberării ţării. Colonelul Uţă avea să moară cu arma în 
mână, la datorie17. 

La Craiova, maiorul de cavalerie Lucian Dimitriu conducea o ramură a 
organizaţiei militare a generalului Ion Carlaonţ. Printre planurile sale se afla şi acela de a-l 
asasina pe Gheorghe Gheorghiu –Dej la Craiova, la 6 martie 1948. Tentativa a eşuat în urma 
unei schimbări de program a liderului comunist. Absolvent al Academiei Naţionale de 
Educaţie Fizică, Lucian Dimitriu acordă lecţii de înot şi de gimnastică unor elevi din Craiova, 
pregătindu-i pentru o eventuală luptă armată. Iugoslavia nu-i acordă armamentul şi muniţiile 
solicitate, rămânându-i doar soluţia retragerii în munţi. Din păcate a fost arestat împreună cu 
grupul său şi a murit la scurt timp în urma tratamentului la care a fost supus în închisoare18. 

Prezenţa în mijlocul partizanilor din Munţii Olteniei a doi generali, fraţii Dumitru 
şi Iancu Carlaonţ şi a doi colonei, Grigorescu şi Hălălău, constituie o mărturie a luptei 
împotriva comunismului şi o dovadă clară că exista voinţa de a construi un front solidar 
contra regimului comunist19.  

Sufletul mişcării de rezistenţă din Mehedinţi a fost tânărul Nicolae- Nae Trocan. 
Revenit din război, constată că mama sa, Polina Trocan, este arestată pentru neplata cotelor 
foarte mari. Înarmat, Nae Trocan şi-a eliberat mama. Urmărit de jandarmi se retrage în 
pădurea de la Zegujani. Familia sa a fost ridicată în iulie 1951 şi dusă cu domiciliu 
obligatoriu la Călăraşi. Deghizat, Trocan colinda regiunea din Gorj până la Turnu Severin, 
îngrozind trupele de miliţie. Devenise un personaj de legendă, îndrăgit de populaţie care 
vedea în el un salvator. În urma unei trădări a fost arestat în 1952 şi condamnat la moarte, 
fiind executat în iulie 195320. 

În Maramureş, ciobanul Dunca Vasile îşi făcea dreptate în felul lui: cum îi prindea 
pe comunişti îi punea să-şi mănânce carnetele de partid. Îşi crease un mic nucleu de 
rezistenţă, cutreierând satele pentru a plăti celor ce comiteau nedreptăţi.Ca de obicei a fost 
prins tot prin trădare. Despre el se spune că a fost împuşcat21. 

În Munţii Retezat acţiona grupul condus de inginerul Lazăr Caragea, al cărui scop 
era ca, împreună cu cei din Banat, să îndemne lumea la rezistenţă împotriva regimului şi prin 
Iugoslavia  să facă legătura cu Occidentul sperând într-un ajutor din partea acestuia. Nu 
bănuia că Iugoslavia rămăsese fidelă comunismului şi că soarta României fusese pecetluită. 
Prins prin trădare, torturat şi anchetat la Securitatea din Sibiu, Caragea a primit muncă silnică 
pe viaţă, eliberându-se în 196422. 

În regiunea Arieşului de mijloc, în inima Muntelui Mare îşi stabiliseră sediul fraţii 
Ioanete. Mulţi miliţieni au fost capturaţi şi dezarmaţi şi apoi lăsaţi în libertate, deoarece unul 
dintre fraţi era preot la Poşoga. Timp de patru ani au rezistat Securităţii, impunându-şi legea 
pe teritoriul controlat. Prima tentativă a jandarmilor de a captura grupul Ioanete a fost un 
eşec. Introducând treptat în funcţiile administrative oamenii lor: primari, agenţi fiscali, 
învăţători, bibliotecari și miliţieni bine antrenaţi, grupul este anihilat.  

Frontul Apărării Patriei Române a fost denumirea uneia dintre organizaţiile 
anticomuniste care a acţionat în zona Munţilor Apuseni. Din ea au făcut parte numeroase 
grupuri, între care şi grupul maiorului Dabija. Maiorul Nicolae Dabja era originar din Galaţi. 
Ofiţer de grăniceri, a comandat pe frontul de Est o companie şi a participat la lupte grele, 

                                                 
17 Emil Sebeşan, Rezistenţa anticomunistă din Banat, 1948-1949, în A.M. nr. 4/1997, p. 49-54; nr. 1/1998, pp. 
116 - 138. 
18 Cicerone Ioniţoiu, op. cit., pp. 36-37. 
19 Ibidem, pp. 39-40. 
20 Cicerone Ioniţoiu, Rezistenţa armata anticomunistă din Munţii României, Editura Gândirea Românească, 
1993, p. 41. 
21 Ibidem, p. 44; Dumitru Şandru, Rezistenţa anticomunistă din Maramureş, p. 96. 
22 Ibidem, op. cit. p. 47. 
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distingându-se prin acte de vitejie ieşite din comun. A fost decorat cu ordinul „Mihai 
Viteazul”, cea mai înaltă distincţie din armata română. Germanii l-au decorat cu „Crucea de 
Fier”. Căutat cu insistenţă de ocupanţii sovietici, în momentul în care era să fie prins se afla 
la comanda Batalionului de grăniceri Oradea. Prevenit de un coleg, a luat calea munţilor, 
organizând acolo un puternic nucleu de rezistenţă armată împotriva sovieticilor. Grupul său a 
acţionat în Munţii Apuseni şi Retezat ( Muntele Mare, Cricău şi Mesentea). În anul 1949, în 
timpul unei lupte cu securitatea, a fost rănit şi capturat. A fost anchetat cu sălbăticie la 
Securitatea din Sibiu, ulterior fiind condamnat la moarte, împreună cu alţi şase luptători. 
Avea doar 42 de ani. În dimineaţa zilei de 28 octombrie 1949 toţi şapte au fost executaţi în 
cimitirul reformaţilor din Sibiu şi aruncaţi într-o groapă comună23. 

Din lipsă de spaţiu ne-am oprit lapidar doar asupra câtorva nume. În realitate ele 
au fost mai multe şi după cum am mai spus, lucrări ample au fost scrise pe această temă. 

Deşi rezistenţa armata anticomunistă din România aşa cum am arătat, a fost 
înfăptuită de oameni curajoşi şi devotaţi acestei cauze, ea nu a ameninţat să răstoarne 
comunismul. Faptele acestora apar astăzi cu atât mai curajoase şi emoţionante.  
 
 

Résumé 
 
 
 

La résistance armée anticommuniste a été spontanée. Entre les formations de partisans 
il n’y avait aucune relation, malgré le fait que leur but était le même, l’opposition envers la 
communisation du pays. Les plus importants groupes armés de la période 1944-1947 ont été 
les organisations: T, initiée par Remus Ţeţu, Haiducii lui Avram Iancu- Divizia Sumanelor 
Negre initiée par Gavrilă Olteanu, Mişcarea Naţională de Rezistenţă, étant conduite par le 
général  Aurel Aldea. Ces organisations ont été détruites par les communistes et les 
soviétiques. Des groupes de guérilla se sont répandus dans toute la Roumanie. Nous 
rappelons seulement  ceux conduits par Gavril Vatamaniuc et Vasile Motrescu en Bucovine, 
par le lieutenant-colonel Ion Uţă en Banat, par le major Nicolae Dabija et Theodor Şuşman 
dans Les Monts d’Apuseni, par Nicolae Pop et Atanasie Oniga dans Les Monts Tibles, par le 
lieutenant-colonel Gheorghe Arsenescu, par le lieutenant Toma Arnăţoiu et par le groupe Ion 
Gavrilă Ogoranu dans Les Monts Făgăraş.  

Parmi ces groupes il y avait des paysans, d'anciens officiers de l'armée, des avocats, 
des médecins et des étudiants, et comme armement ils avaient des fusils, des revolvers et des 
mitraillettes restant de la guerre. Ces partisans ont été catalogués par la sécurité et le Parti 
Communiste Roumain comme des bandits, des réactionnaires, des légionnaires, des ennemis 
du peuple, des agents de l’impérialisme. En réalité, seulement quelques-uns furent membres 
de la Garde de fer, n’étant en aucun cas exclusivement des légionnaires comme les 
statistiques de la Sécurité le montre. Les partisans se considéraient comme étant des 
combattants anticommunistes. 

Bien que la résistance armée anticommuniste de Roumanie, comme nous l’avons 
montré, a été réalisée par des gens courageux et dévoués à cette cause, elle n’a pas menacé à 
détruire le communisme. Leurs actions paraissent aujourd’hui d’autant plus courageuses et 
émouvantes.  
 

 
 

                                                 
23 Grupul de rezistenţă „Maior Nicolae Dabija”, în Memoria, nr. 13/1995. 
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CALITĂȚILE DOMNITORULUI IEREMIA MOVILĂ 
 

 
 
 
 

Un monarh medieval trebuia să fie un exemplu pentru supușii săi, trebuia să dea 
dovadă de anumite virtuți, anumite calități, prin acestea arătând că este vrednic în misiunea 
de a domni. El trebuia să lupte pentru țară și pentru supușii săi, să fie un judecător cu 
dreptate, să fie un bun diplomat, să-și respecte obligațiile față de țară și față de Dumnezeu1. 
Miron Costin, în Letopisețul Țării Moldovei evidențiază calitățile omului Ieremia Movilă: 
„era un om întreg la toate, nerăpitor, nemândru, nevărsătoriu de sânge, blându, 
dumnădzărescu”2. Însuși Zamoyski, cu ocazia înscăunării, îl recomandă pe noul domn ca pe 
„un om cinstit și de treabă”3. 

Ieremia Movilă era și un diplomat abil, diplomație de care a dat dovadă încă de la 
începutul domniei când, în urma tratativelor duse cu hanul crâmlean Gazi Chirai, a reușit să 
încheie un armistițiu între poloni și tătari. 

Miron Costin în al său Letopiseț îl prezintă pe Ieremia Movilă ca pe un domn viteaz și 
un bun creștin. Înaintea luptei de la Areni împotriva lui Ștefan Răzvan „n-au vrut să iasă din 
beserică, pănă n-au săvârșit sfânta leturghie, măcaru că-i spune ca să agiungu oștile”4. 
Elocvent pentru cele două calități menționate mai sus este cuvântul lui Miron Costin care 
spune „plinindu ai cu pace domnii sale 12 ani, cu țara aședzată în tot bivșugul”5 precum și 
cuvintele unui scriitor francez contemporan, Charles de Joppecourt care spune că Ieremia 
murise „spre marea întristate a tuturor moldovenilor pe care îi guvernase în multă liniște și 
spre mulțumirea fiecăruia”6. 

Una dintre calitățile unui suveran creștin trebuie să fie evlavia. Încă de la începutul 
domniei sale Ieremia Movilă și-a îndreptat atenția spre actul de ctitorire, despre care 
Constantin Crăescu spune că este un atribut al puterii suverane. Alături de frații săi a ctitorit 
mănăstirea Sucevița care a fost gândită ca cea mai însemnată dintre ctitoriile Moldovei în 
zilele sale7, mănăstire ce avea rol de necropolă a Movileștilor dar și de a glorifica noua 
tradiție dinastică. Astfel, Ieremia Movilă a fost un mare ctitor. 

Pe lângă evlavie, un domn creștin trebuie să dea dovadă de milostenie, de dărnicie, un 
domn are datoria de a dărui bisericilor toate cele necesare. Astfel, Ieremia Movilă face 
numeroase danii mănăstirilor Sucevița, Ițcani, Neamț, Probota, Bistrița precum și unor 
biserici și mănăstiri din Polonia, la Lvov și de la Muntele Athos, a acordat sprijin „Frăției” 
din Liov, a reclădit Biserica Sfântul Gheorghe din Fanar, a obținut mantia arhierească pentru 
                                                 
1 Constantin Crăescu, Ieremia Movilă – calitățile suveranului în „Movileștii. Istorie și spiritualitate 
românească”, vol. II, Suceava, Editura Mușatinii, 2006, p. 94.  
2 Miron Costin, Opere, ediție critică îngrijită de P.P. Panaitescu, București, Editura De Stat pentru Literatură și 
Artă, 1958, p. 64. 
3 I.C. Miclescu-Prăjescu, Noi date privind înscăunarea Movileștilor în „Movileștii. Istorie și spiritualitate 
românească”, vol.I , Suceava, Editura Mușatinii, 2006, p. 45. 
4 Miron Costin, op. cit., p. 64. 
5 Ibidem, pp. 56-57. 
6 Călători străini - vol. IV, p. 385. 
7 Constantin Crăescu, op. cit., p. 97. 
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fratele său, arhiereul Gheorghe. Pentru această activitate dedicată ortodoxiei, Meletie Pigas I 
l-a felicitat și l-a recunoscut ca apărător înflăcărat al ortodoxiei8.  
 În studiul Ieremia Movilă și ajutorul acordat unor mănăstiri de la muntele Athos, 
Florin Marinescu și Nikolaos Mertzimekis aduc dovezi referitoare la daniile făcute acestor 
mănăstiri de către Ieremia Movilă. Una dintre construcțiile mănăstirii Dionisiu a fost ridicată 
cu ajutor oferit de acest domn, într-un pomelnic din secolul al XVI-lea putându-se citi: 
„Înainte de liturghie cinstim parastasul ctitorului Ioan Ieremia, domnul Moldovei, și al fiului 
său, Constantin”9. La mănăstirea Cutlumuș există un document care ne atestă că doamna 
Elisabeta Movilă a îmbrăcat în aur coperțile unei Evanghelii din secolul al XII-lea10. O altă 
mănăstire care a beneficiat de sprijin din partea domnitorului moldovean a fost mănăstirea 
Zografu ce fusese întărită cu „6500 de aspri anual, la care se adăugau alți 100 de galbeni 
ungurești și 500 de aspri pentru spitalul din mănăstire; călugării aveau obligația să se roage 
pentru el sâmbăta seara și dumineca dimineața”11. În biserica mănăstirii Dohiariu se păstrează 
o inscripție funerară, așezată peste osemintele mitropolitului Moldovei, Theofan , inscripție în 
care apare numele doamnei Elisabeta, soția lui Ieremia Movilă. Și mănăstirea Stavronichita a 
primit danii din partea domnului Moldovei. 
 În arhiva mănăstirii Vatoped se păstrează o serie de documente originale, românești 
din timpul domniei lui Ieremia Movilă. Unul dintre ele este cel dat la Iași, la data de 30 
martie 1606: „Ieremia Moghilă voievod și domn al Țării Moldovei întărește închinarea 
Mănăstirii Golia din Iași la Mănăstirea Vatoped de la muntele Athos; închinarea a fost făcută 
de cneaghina Ana, soția răposatului Ion Golăi mare logofăt”12. Aceste danii sunt încă o 
dovadă a evlaviei, milosteniei, credinței lui Ieremia Movilă, recomandându-l ca un apărător al 
Ortodoxiei. 
 Unul dintre iezuiții care au trecut prin Moldova în timpul domniei lui Ieremia Movilă 
spunea următoarele: „acest domn este pătruns de credința grecească, altminteri din fire este 
aplecat către cucernicie, în fiecare zi merge la slujbele de la biserică, acasă se roagă îndelung, 
este blând”13. 
 Ieremia Movilă a fost un domn chibzuit și a dat dovadă de multă înțelepciune cât timp 
a guvernat Moldova, a fost un domn cu dreptate pentru supușii săi. În toate judecățile sale, 
Ieremia Movilă a avut alături boierii din Sfatul țării, de a căror părere ținea cont în luarea 
deciziilor, respectând tradiția suveranilor făuritori de instituții care ocupaseră scaunul 
Moldovei14. Știm că Ieremia Movilă provenea din rândul boierilor și, de aceea, a încercat să 
nu îi nedreptățească, mai ales pe cei cu care a petrecut vremuri bune în timpul domnului Petru 
Șchiopul dar și vremuri grele, în timpul celor două pribegii.  
 În politica pe care a promovat-o Ieremia Movilă a folosit cu abilitate tratativele 
diplomatice în defavoarea câmpurilor de bătălie, a știut cum să folosească fiecare moment și 
context politic în beneficiul său și al Moldovei.  
 A profitat de situația politică internațională din centrul și sud-estul Europei de la 
sfârșitul secolului al XVI-lea, a luat tronul Moldovei cu ajutorul Poloniei evitând 
transformarea Moldovei în pașalâc turcesc, a acceptat să depună jurământ de vasalitate 
                                                 
8 Andrei Pippidi, Ieremia Movilă. Schiță de portret în „Movileștii. Istorie și spiritualitate românească”, vol.II, 
Suceava, Editura Mușatinii, 2006, p. 91. 
9 Florin Marinescu, Nikolaos Mertzimekis, Ieremia Movilă și ajurorul acordat unor mănăstiri de la muntele 
Athos în „Movileștii. Istorie și spiritualitate românească”, vol. II, Suceava, Editura Mușatinii, 2006, p. 187. 
10 Ibidem, p. 189. 
11 Ibidem. 
12 Petronel Zahariciuc, Florin Marinescu, Documente de la Ieremia Movilă din arhiva mănăstirii Vatoped în 
„Movileștii. Istorie și spiritualitate românească”, vol. II, Suceava, Editura Mușatinii, 2006, p. 312. 
13 Călători străini despre Țările Române, vol. IV, ediție îngrijită de Maria Holban, Editura Științifică, București, 
1972, p. 262. 
14 Constantin Crăescu, op. cit., p. 99. 
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regelui Poloniei, act care a avut mai mult un caracter introductiv, un fel de obligație pentru 
viitor15. În timpul domniei sale Ieremia Movilă a întreținut o bogată corespondență cu 
Sigismund al III-lea, cu Jan Zamoyski, cu alți înalți dregători poloni, în acțiunile sale externe 
a ținut mereu cont de indicațiile și sfaturile celor din Polonia. 
 În timpul domniei lui Ieremia Movilă Moldova a avut, așa cum spune cronicarul 
Miron Costin „mare bivșuguri și plină țara de toate”16, iar domnul a fost unul blând, 
cuviincios, smerit, apărător al legii și ocrotitor al boierimii17. 
 În ceea ce privește cultura lui Ieremia Movilă putem spune că a manifestat dragoste și 
sensibilitate pentru frumos, lucruri demonstrate de ctitoriile sale. Cunoștea limba polonă pe 
care a învățat-o dinainte de a domni. Făcuse multe călătorii în Europa Centrală, în Polonia, în 
Ungaria, în Imperiul Habsburgic având o experiență a Europei Centrale înainte de domnie”18.  

Ieremia Movilă a dat dovadă de respect și de iubire față de Moldova, de compătimire 
atunci când vine vorba de starea Moldovei. Expresiile pe care le folosea în corespondența cu 
polonii sunt „chinuita noastră țară” sau „această săracă țară” sau „sărmana noastră țară”. 
Andrei Pippidi crede că această capacitate de compătimire poate aparține unei strategii 
menite să descurajeze cererile nesățioase ale polonilor și turcilor19. În unele momente devine 
chiar patetic arătând că tăranii s-au refugiat în păduri unde copiii mor de frig20, vorbind cu 
căldură și durere despre supușii săi. 

Într-o scrisoare destinată protectorului său, ducele de Sluck, Ieremia Movilă spunea: 
„De această milostivă îndurare, nu numai că n-am știut să-ți mulțumesc prin scrisoare, dar 
nici acum nu știu. Și de-aș fi un Cicero eloquentissimus, tot mi-ar lipsi cuvintele cât de mari 
și multe sunt binefacerile Înălțimii tale princiare”21. Citind aceste rânduri ne putem da seama 
că viitorul domn pe care polonii îl socoteau primul dintre moldoveni era și un om cult care 
citise opere ale autorilor antici. De fapt existau și alți boieri culți, cărturari, ca logofătul Luca 
Stroici, vornicul Nestor Ureche, viitorul mitropolit Anastasie Crimca. Pe acești boieri îi vom 
regăsi și la curtea lui Ieremia Movilă contribuind la splendida dezvoltare a culturii și artei 
Moldovei sfârșitului de secol XVI și început de secol XVII.  

Despre Ieremia Movilă cronicarii au scris puține lucruri, față de cât de multe s-au scris 
despre strămoșii săi, voievozii Ștefan cel Mare și Petru Rareș. Constantin Crăescu preia una 
dintre cele mai frumoase și emoționante descrieri ce aparține cronicarului Szamoskozy: „se 
spune că Ieremia vodă e un om blând, cuvios și drept. Vrea să i se dea de știre de orice lucru 
mic s-ar întâmpla la cutare sau în țară. Ușa lui stă deschisă tuturor. De multe ori șade afară și 
dacă vede un străin, îndată îi vorbește, întrebându-l ce caută. Nu pedepsește pe nimeni fără 
judecată, nu ucide, nu ia vitele și avutul nimănui fără pravilă”22. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Ilona Czamanska, Caracterul legăturilor lui Jan Zamoyski cu Movileștii în „Movileștii. Istorie și spiritualitate 
românească”, vol. I, Suceava, Editura Mușatinii, 2006, p. 117. 
16 Miron Costin, op. cit., p. 64. 
17 Constantin Crăescu, op. cit., p. 104. 
18 Andrei Pippidi, op. cit., p. 86. 
19 Ibidem, p. 87. 
20 Ibidem, p. 88. 
21 Ștefan S.Gorovei, Movileștii în „Movileștii. Istorie și spiritualitate românească”, vol. I, Suceava, Editura 
Mușatinii, 2006, p. 11. 
22 Constantin Crăescu, op. cit., p. 104. 
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Résumé 
 
 
La venue de noble moldave Ieremia Movilă sur le trône de Iași, au fin d’été 1595, ils 

ont été posés les bases d’une nouvelle dynastie, celle de Movilești. Caractérisé par certains 
historiens comme un souverain impuissant, obéissant de la Pologne, qui a prouvé l'aversion 
pour Michel le Brave, Ieremia Movilă a été un souverain important de la Moldavie, pendant 
son règne la Moldavie brillant au point de vue culturel. 

Ce souverain il fait preuve de beaucoup des qualités comme la justice, la miséricorde, 
le calme, la diplomatie, la fidélité, la piété, les qualités qu'ils ont maintenu sur le trône de la 
Moldavie onze ans, dans une époque où les règnes étaient courts et incertains. 
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EVENIMENTELE DIN RUSIA ÎN ANUL 1917 

 
 
După declanşarea primului război mondial, criza care afecta existenţa de zi cu zi a 

populaţiei şi a armatelor de pe front se făcea simţită şi în viaţa politică. Conflictele dintre 
Duma de Stat şi ţarul Nicolae al II-lea au continuat pe tot parcursul războiului, prevestind 
criza care va izbucni în februarie 1917.  

Slăbiciunile militare ale Rusiei țariste aveau să iasă în evidență, din plin, pe fronturile 
Primului Război Mondial, cu precădere în „Marea Retragere” din vara anului 1915. „După 
numai trei luni de război – scria generalul Alexei A. Brusilov -, dispăruseră cea mai mare 
parte a ofițerilor noștri profesioniști și a soldaților instruiți, rămânând doar un minimum de 
trupe care au trebuit să fie rapid completate cu oameni slab instruiți, trimiși la mine direct din 
centrele de recrutare (...) Din acel moment, caracterul profesional al trupelor noastre a 
dispărut, iar armata a devenit tot mai mult un fel de miliție prost instruită (...) bărbații trimiși 
să-i înlocuiască pe cei căzuți nu știau în general decât să mărșăluiască (...) mulți nu știau nici 
măcar cum să-și încarce puștile, iar despre felul în care trăgeau, cu cât spunem mai puțin, cu 
atât mai bine (...) Astfel de oameni nu pot fi considerați cu niciun chip soldați adevărați”.  

Trebuie menționat faptul că rețeaua de transport a echipamentelor militare destinate 
frontului era complet dezorganizată și nu reușea să facă față nevoilor de muniții, alimente, 
haine și materiale sanitare. Ministerul de Război al Rusiei estimase că războiul va fi de scurtă 
durată astfel încât stocurile de materiale s-au epuizat după câteva săptămâni de război. „Ce 
căutăm noi în acest război? Numai prin plutonul meu au trecut deja câteva sute de oameni și 
cel puțin jumătate dintre ei au căzut pe câmpurile de bătălie, fie uciși, fie răniți. Cu ce se vor 
fi ales la sfârșitul războiului?”, scria soldatul rus Oskin în Jurnalul său din aprilie 1915.  

Astfel, Rusia împreună cu celelalte Mari Puteri ale Europei au lăsat “civilizaţia şi 
prosperitatea (acestui continent) la cheremul unei elite conducătoare care a jucat cartea 
războiului fără a cunoaşte regulile jocului şi a lăsat să vorbească tunurile, fără să-şi protejeze 
pionii”1. 

Originile germane ale țarinei, precum și ale altor persoane din anturajul imperial, 
executarea în martie 1915 a colonelului Miasoedov, unul dintre protejații ministrului de 
război Suhomlinov, pentru spionaj în favoarea Germaniei, au amplificat teoriile conspirației 
împotriva Rusiei. „Sunt mulți trădători și spioni la nivelul superior de comandă al armatei 
noastre, precum ministrul de Război Suhomlinov, din vina căruia nu avem noi niciun obuz, și 
Miasoedov, care a dat fortăreața pe mâna inamicului”, declara un subofițer rus camarazilor 
săi de pe linia frontului. Un camarad de luptă avea să concluzioneze: „Ce fel de țar e ăla care 
se înconjoară de hoți și șarlatani? E limpede ca lumina zilei că o să pierdem războiul”. În 
septembrie 1915, trupele ruse de pe linia frontului mai reprezentau doar o treime din cele 
plecate la luptă în august 1914. 

Criza politică din Rusia țaristă a atins apogeul în august 1915, când parlamentarii 
liberali şi conservatori, reprezentând aproape trei sferturi dintr-un corp legiuitor, au făcut 
front comun cu cei mai înalţi funcţionari numiţi de ţar, pentru a cere o guvernare 
parlamentară. În faţa acestor presiuni, ţarul Nicolae al II-lea a acceptat să atribuie deputaţilor 
Dumei de Stat şi membrilor cercurilor de afaceri un rol mai însemnat în mobilizarea frontului 
intern, ceea ce a favorizat desfăşurarea unei „revoluţii tăcute”, caracterizată prin participarea 

                                                 
1 Jean-Michel Gaillard, Anthonz Rowley, Istoria continentului european de la 1850 până la sfârşitul secolului 
al XX-lea, Bucureşti, Editura Cartier, 2000, p. 295. 
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unor reprezentanţi ai muncitorilor la administrarea industriei şi prezenţa în instituţiile 
guvernamentale, alături de purtătorii de ranguri, a cetăţenilor de rând.  

Totodată, pe 22 august 1915, țarul Nicolae al II-lea îl va demite pe Marele Duce 
Nicolae, șeful Marelui Cartier General al Armatei Ruse (STAVKA), și va prelua personal 
comanda trupelor de pe front, sprijinit de generalul M. V. Alekseev ca șef de stat-major. 
STAVKA se va muta la Moghilev, la 320 km spre est, într-un oraș de provincie mizer și 
mohorât și al cărui nume deriva de la cuvântul mormânt în limba rusă. O sumbră prevestire 
pentru ceea ce avea să urmeze în destinul ultimului Romanov. Pe 2 septembrie 1915, țarul 
Nicolae al II-lea a desființat Duma de Stat. „Tu ești Autocratul și ei să nu îndrăznească să uite 
asta”, îi va declara țarina Alexandra care îl va implora, totodată, să-și pieptene părul cu 
pieptănul lui Rasputin, înainte de întâlnirea cu miniștrii reformatori de la Moghilev, din 16 
septembrie 1915. 

În contextul evoluțiilor politico-militare de pe fronturile armatelor ruse din primăvara 
și vara anului 1916, al nenumăratelor eșecuri ale administrației sprijinite de Romanovi, Duma 
de Stat se va reuni pe 1 noiembrie 1916. La începutul lui noiembrie 1916, Pavel N. Miliukov, 
şeful „cadeţilor” (Partidul Constituțional Democratic) şi redactor-şef al ziarului acestora, a 
acuzat, într-o şedinţă a Dumei de Stat, pe prim-ministrul Stürmer de înaltă trădare, de faptul 
că ducea o politică germanofilă cu sprijinul împărătesei Alexandra. Acuzaţiile lui erau 
nefondate, dar pasiunile stârnite de discursul lui au avut un rol hotărâtor în declanşarea 
revoluţiei din februarie 1917, în care presupusa trădare a Guvernului a constituit, iniţial, 
principala motivaţie a protestatarilor. După război, aflat în emigraţie, Miliukov a recunoscut 
că totul era o calomnie şi şi-a justificat acţiunea prin nevoia unor măsuri extreme, care ar fi 
permis Blocului Progresist să preia conducerea ţării. 

În condiţiile în care instituţia autorităţii devenise „obiect de amuzament”, Consiliul 
Imperiului – care juca rolul de Senat – avea să voteze, pe 26 noiembrie 1916, o rezoluţie de 
condamnare a amestecului „forţelor misterioase şi iresponsabile” în politica ţării. Lucrarea lui 
S. P. Melgunov, Vers la revolution de palais (Spre revoluţia de palat), publicată la Paris în 
anul 1939, dezvăluie faptul că un cerc masonic inspira politica „centrului-stânga” din cadrul 
Dumei imperiale, reprezentat de A. F. Kerenski, Nekrasov şi Kolubiakin, iar atât candidatura 
lui Tereşcenko, cât şi aceea a cneazului Lvov erau motivate prin apartenenţa ambilor la 
masonerie. Nina Berberova în volumul de amintiri intitulat Sublinierea îmi aparţine (Editura 
Univers, Bucureşti, 2000, 463 p.) va evoca nenumăratele discuţii purtate cu A. F. Kerenski, 
Alexandr Konovalov, Alexandr Hatisov, Nikolai Volski, Vasili Maklakov şi Lidia Dan cu 
referire la: activitatea Guvernului instaurat în februarie 1917, rolul lojelor francmasonice în 
evoluţia evenimentelor din Rusia anului 1917, „misterul” care planează asupra deciziei de-a 
nu încheia o pace separată cu Germania în vara anului 1917, vizita ministrului francez Albert 
Thomas la Sankt-Petersburg (iulie 1917) etc.  

Emigranții ruși de după 1917 vor discuta extrem de mult despre faptul că guvernul lui 
Kerenski fusese paralizat printr-un angajament faţă de Franţa și, totodată, existase o legătură 
specială şi secretă între zece sau doisprezece membri ai partidului cadeţilor, câţiva socialişti 
de dreapta şi o mână de generali, dintre cei mai lucizi din înaltul comandament, încă din 
1915, precum şi despre un plan politic a cărui existenţă era cunoscută de anumiţi membri 
englezi şi francezi din lojile prietene. Chestionat de către Nina Berberova, în perioada în care 
se afla în SUA, asupra rolului jucat de francmasonerie în decizia Guvernului Provizoriu de a 
nu semna, în vara anului 1917, o pace separată cu Germania, A. F. Kerenski oferea drept 
răspuns tăcerea şi cânta, mai apoi, marşul din Aida. 

Una dintre acele „forţe misterioase” care s-a implicat enorm în dezlănţuirea revoluţiei 
ruse din 1917 a fost şi Germania kaiserului Wilhelm al II-lea. O circulară din 23 februarie 
1915 a Secţiei de Presă a Ministerului Afacerilor Externe de la Berlin către toţi ambasadorii, 
trimişii şi reprezentanţii consulari din ţările neutre specifica existenţa unor birouri speciale în 
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ţările în care fuseseră acreditaţi, pentru organizarea propagandei, respectiv provocarea de 
tulburări sociale şi de greve, declanşarea de mişcări revoluţionare, de mişcări separatiste, de 
război civil etc., în ţările aliate aflate în stare de război cu Germania sau cu coaliţia germană. 
Referitor la acţiunile acestor birouri de propagandă germane şi a influenţei lor, generalul rus 
A. I. Denikin consemnează că opera de propagandă germană urmărea „ideea dezmembrării 
Rusiei, formulată lămurit şi realizată cu un spirit metodic evident de către Guvernul german”. 
Propaganda de război şi cea de tip bolşevic, introdusă de germani în tranşeele ruseşti, precum 
şi agitaţia social-democrată au avut efectul scontat asupra Armatei ruse demoralizată de 
război, astfel încât simptomele dezintegrării Armatei se vor simți încă din cel de-al doilea an 
de război. 

În drumul spre victorie şi spre dezmembrarea Imperiului Ţarist, Germania lui 
Wilhelm al II–lea şi-a luat ca aliat aripa bolşevică a Partidului Social-Democrat Rus, condusă 
de Vladimir Ilici Lenin. Istoricul Dmitri Volkogonov, făcând o apreciere asupra personalității 
lui V. I. Lenin, considera că acesta era „un internaţionalist şi un cosmopolit pentru care 
revoluţia, puterea şi partidul aveau să fie infinit mai preţioase decât Rusia însăşi”.  

Cele două facţiuni ale Partidului Social-Democrat Rus, majoritară („bolşevicii”) şi 
minoritară („menşevicii”), aveau să coexiste oficial până în 1912, deşi ruptura se produsese în 
anii 1906-1907. Menşevicii rămâneau credincioşi ţelului marxist al răsturnării ordinii sociale, 
dar se ocupau deocamdată cu instruirea şi organizarea clasei muncitoare. Bolşevicii, adepţi ai 
teoriilor lui Lenin, pregăteau cadrele pentru revoluţie, pe care o considerau iminentă. La 
izbucnirea războiului, Lenin a elaborat un manifest în care enunţa sarcinile social-
democraţilor revoluţionari în războiul european. În noiembrie 1914, a mers şi mai departe, 
scriind: „Transformarea actualului război imperialist într-un război civil este singura lozincă 
valabilă pentru proletari”. Ideea războiului civil avea să devină obsesia şi dorinţa lui Lenin în 
drumul spre putere iar conaţionalilor săi, din emigraţie, le va declara: „Pe Rusia, domnilor, 
putem scuipa!” 

Aripa bolşevică a Partidului Social-Democrat Rus avea să se bucure, încă din 1912, de 
sprijin financiar german. O serie de noi documente aduse în circuitul ştiinţific duc la 
concluzia că sprijinul financiar german a început abia după 18 februarie 1914, atunci când 
Ministerul de Finanţe al Reich-ului a cerut deschiderea de filiale bancare germane în 
Finlanda, Danemarca, Norvegia, Olanda şi SUA. 

Atrasă în vâltoarea primului război mondial, societatea rusă se confrunta de multă 
vreme cu probleme structurale, care au produs crize la toate nivelurile: social: populaţia era 
analfabetă, fără pământ, se perpetuau practici de tip feudal, nu existau măsuri de protecţie 
socială, existau diferenţe prea mari între categoriile sociale; economic: Rusia era un stat 
preponderent agrar, dar agricultura era rudimentară, folosea mijloace învechite şi asigura doar 
producţia de consum imediat; industria era slab dezvoltată şi nu putea susţine o economie 
concurenţială; moral: populaţia era debusolată, autoritatea ţarului dispăruse, imaginea casei 
regale se erodase constant, iar clasa politică nu putea oferi speranţa rezolvării acestor 
probleme. 

Întreita criză era amplificată de război, care semănase foamete, distrugeri şi pierderi 
umane. Întreruperile constante ale alimentării cu pâine erau puse pe seama sabotajului 
speculanţilor şi capitaliştilor, în majoritate evrei şi germani, fapt ce irita şi mai mult spiritele. 
„La începutul anului 1917 existau 3 milioane de morţi, ceea ce a determinat scăderea 
îngrijorătoare a moralului trupelor. Oamenii dezertează cu sutele de mii, trec de partea 
duşmanului sau se automutilează pentru a nu se mai întoarce pe front. Mulţi voiau pacea cu 
orice preţ, una care să pună capăt suferinţelor”2. 

                                                 
2 Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol. V, Secolul XX, Editura Institutul European, 1998, p. 14. 
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Evenimentele de la Petrograd aveau să se deruleze, la începutul anului 1917, cu o 
viteză ameţitoare, generând „o explozie socială a cărei rapiditate şi anvergură nu încetează 
nici azi să uimească”. 

Pe 23 februarie/8 martie era ziua internaţională a femeii, iar femeile din Petrograd au 
organizat o manifestaţie. Au participat doamne din înalta societate şi studente, tonul fiind 
unul optimist şi degajat, iar cererile concentrându-se pe obţinerea drepturilor egale. Lucrurile 
s-au schimbat după-amiază, când s-au alăturat şi muncitoarele venite să protesteze faţă de 
lipsa pâinii, până seara adunându-se circa 100.000 de oameni care cereau căderea ţarului.  

Lipsa unor măsuri dure din partea autorităţilor şi vremea destul de caldă i-au 
determinat pe locuitorii capitalei să iasă în număr tot mai mare, pe 25 februarie 200.000 de 
muncitori blocând oraşul. Nimeni în epocă, nici măcar socialiştii nu priveau spre evenimente 
ca spre o revoluţie, ci o considerau mai curând o dezordine provocată de muncitori, care 
urmau să se întoarcă în fabrici imediat ce guvernul le dădea porţia de pâine. 

Evenimentele, contrar lucrărilor de propagandă, i-au prins pe socialişti total 
nepregătiţi şi dezorganizaţi, fapt vizibil în lipsa lor de reacţie. Ţarul era plecat încă de pe 22 
februarie la Mogilev şi era rupt complet de realităţi. Miniştrii i-au ascuns situaţia din 
Petrograd, iar Khabalov – Şeful Districtului Militar Petrograd – nu i-a transmis nici o 
informaţie despre evenimente, de ruşine că nu putuse ţine situaţia sub control. „Temându-se 
de mişcările muncitoreşti – tot mai numeroase şi violente-, ţarul a dat ordin să se închidă 
uzinele care nu lucrau pentru război. Încet-încet, economia este paralizată. Ţăranii îşi stocau 
recoltele, ceea ce face să apară spectrul foamei în centrele urbane. Cozile ce se formau la 
uşile brutăriilor devin un pericol de revoltă, ca atare, la 23 febr./8 martie1917 insurecţia a 
început cu jefuirea brutăriilor din Petrograd”3. 

Ordinul ţarului de lichidare a tulburărilor de stradă nu a putut fi îndeplinit deoarece 
trupele (soldaţii şi ofiţerii tineri) consimţeau la cererile demonstranţilor, fiind cu toţii din 
clasele de jos, cele mai afectate. Cu ajutorul acestor trupe demonstranţii s-au organizat şi au 
primit peste 100.000 de arme. Caracterul demonstraţiei s-a schimbat odată cu ziua de 27 
februarie, când peste 8000 de deţinuţi, majoritatea criminali de drept comun au fost eliberaţi. 
Acţiunile au început să capete un caracter violent, cererile sociale lăsând locul devastărilor, 
abuzurilor, focurilor de armă şi marşurilor. 

Demonstranţii s-au organizat în Sovietul deputaţilor muncitori şi soldaţi din 
Petrograd, alcătuit din reprezentanţi ai fabricilor şi unităţilor militare. Din cei 3.000 de 
deputaţi pe care îi avea Sovietul, peste 2.000 erau soldaţi, ceea ce confirmă ipoteza că 
revoluţia din februarie 1917 a fost o „revoltă a soldaţilor”. În acelaşi timp, deputaţii moderaţi 
ai Dumei au format Comitetul temporar al Dumei, condus de Kerenski. Liderii sovietului, 
deşi emanaţie a străzii, nu aveau certitudinea propriei autorităţi asupra maselor, se temeau de 
mase şi se temeau că odată ajunşi la putere, toată furia populaţiei se va abate asupra lor. Din 
acest motiv, ei nu doreau să îşi asume puterea, ci încercau să împingă spre guvernare 
Comitetul Dumei, care avea experienţă politică şi asupra căruia puteau face presiuni pentru 
realizarea unor reforme. Troţki numea acestă situaţie „paradoxul lui februarie” – în urma unei 
revoluţii făcută în stradă, guvernul s-a decis în saloane.  

Astfel, la 1 martie 1917 s-a format un nou guvern condus de Lvov, din care doar 
Kerenski era membru şi al Executivului Sovietului şi al Comitetului Dumei, el ocupând 
portofoliul Justiţiei. Kerenski era membru al Partidului Revoluţionarilor socialişti, fără însă a 
avea vederi de stânga, şi era singurul membru al guvernului asumat şi de demonstranţi, care îl 
considerau omul lor.  

Printr-un manifest solemn, guvernul Provizoriu, a acordat tuturor locuitorilor ţării, 
fără deosebire de clasă, de confesiune, de naţionalitate, drepturile cetăţeneşti esenţiale 

                                                 
3 Michael J. Lynch, Reacţiune şi revoluţie: Rusia 1881-1924, Bucureşti, 2000, p. 82. 
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regimului democratic, adică libertatea de conştiinţă, libertatea cuvântului, rostit şi scris, 
libertatea întrunirilor şi a grevelor, suprimarea interdicţiilor naţionale şi confesionale, 
amnistia imediată pentru delictele politice şi religioase. 

Lipsit de sprijin, ţarul Nicolae a abdicat, iar succesorul lui, Mihail a fost sfătuit de 
noul guvern să nu accepte succesiunea pentru a nu duce ţara la război civil. În teritoriu vestea 
revoluţiei şi a înlăturării ţarilor a ajuns greu şi atunci când a ajuns a produs spaimă în rândul 
ţăranilor. Abia după ce au fost înlăturate structurile locale de putere fidele ţarului oamenii au 
putut să se manifeste în public. Revolta din februarie a căpătat treptat sens, fiind orientată 
împotriva ţarului şi a dinastiei. Au fost arse pretutindeni portretele suveranilor, soldaţii au 
trimis la Petrograd medaliile din argint pentru a fi topite şi folosite pentru „bunăstarea 
oamenilor”, cei cu nume ca Romanov, Nemets sau Rasputin au cerut schimbarea lor şi au fost 
lansate o serie de pamflete, piese şi filme, cele mai multe cu caracter pornografic, care arătau 
decadenţa curţii ruseşti şi conturând o imagine diabolică a Romanovilor.  

Noul guvern a funcţionat între 2 martie şi 5 mai 1917, principalele probleme fiind 
războiul şi stabilirea controlului în teritoriu. Aceasta era marea provocare pentru noile 
autorităţi, deoarece singura forţă reală în stat erau sovietele, care se bucurau de susţinere 
populară. La centru existau două structuri de putere: liberalii şi socialiştii care îşi disputau 
influenţa, însă lucrurile se complicau în teritoriu deoarece aceste două structuri colaborau în 
comitete civice ce puteau fi cu greu controlate. Una din problemele majore ale guvernului era 
că nu avea legitimitatea dată de alegeri, el însuşi fiind conştient de aceste limite şi susţinând 
că nu va conduce decât până la alegerea Constituantei. Însă, tot el a amânat de trei ori 
alegerile (în iunie, septembrie şi noiembrie), motivul fiind teama de reacţia oamenilor şi de 
faptul că lipsa unor structuri în teritoriu puteau duce la pierderea puterii.  

Peste tot în ţară era haos. Ţăranii cereau pământ, organizau revolte şi incendiau 
conacele aristocraţilor, în timp ce Lvov susţinea că problema trebuia rezolvată printr-o lege 
agrară dată de Constituantă. Au fost organizate adunări ale ţăranilor, pseudo-guverne care 
dădeau „legi” ce înlocuiau şi funcţionau în locul celor elaborate de guvernul central. Existau 
mişcări similare şi ale muncitorilor, între jumătatea lui aprilie şi luna iulie peste 500.000 de 
muncitori au ieşit în stradă. De frica lor, mulţi angajatori le-au acceptat cererile fără să aştepte 
reglementări de la guvern. Muncitorii au format structuri militare – Gărzi Roşii – care dublau 
structurile statului şi care erau subordonate sovietelor.  

Pe fondul agitaţiilor de stradă, la 5 mai s-a format un nou guvern în care au intrat şi 
şase sovietici (din cei 16 membri), pentru a asigura credibilitate executivului. În noul guvern, 
Kerenski a deţinut portofoliul Războiului. 

Guvernul provizoriu a funcţionat aproape 8 luni – de la 12 martie până la 25 oct./7 
nov. 1917. „Noul regim a promovat democraţia şi libertatea în Rusia, dar nu a rezolvat 
dificultăţile care copleşeau ţara. Noul regim a continuat războiul, cu toate că neîncrederea în 
victorie era tot mai mare, armata devenea zilnic tot mai puţin capabilă să lupte”4. 

În interviul acordat, în anii 1966 şi 1967, corespondentului Agenţiei „Novosti” la New 
York, Ghenrih Borovik, F. Kerenski, afirma că nici nu există Revoluţia din Februarie 1917, ci 
numai Revoluţia din Octombrie 1917 şi parafrazând o carte a lui Winston S. Churchill ar 
putea denumi Revoluţia din Februarie 1917 ca fiind „Revoluţia necunoscută”. „De câte ori se 
vorbeşte despre trecut - mărturisea A. F. Kerenski -, în Rusia se spune înainte de revoluţie sau 
după revoluţie şi întotdeauna se are în vedere octombrie, nu februarie. Ruşilor le-a fost 
curăţată memoria”. 

În martie 1917, Lenin a revenit din exil hotărât să treacă la organizarea celei de-a doua 
revoluţii, cea socialistă. Sosirea lui Vladimir I. Lenin pe peronul gării din Petrograd, în seara 
zilei de 3 aprilie 1917, este rezultatul amestecului acelor „forţe misterioase şi iresponsabile”, 

                                                 
4 Gheorghe Buzatu, Marusia Cristea, Europa în balanţa forţelor, Editura Mica Valahie, Bucureşti, 2011, p. 166. 
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cum definea cabinetul lui Nicolae al II–lea, acea misterioasă „forţă din spatele tronului”. El 
şi-a sintetizat viziunea în „Tezele din aprilie”, în care pleda pentru ieşirea din război, pentru 
distribuirea pământurilor către ţărani, pentru preluarea uzinelor de către muncitori şi 
proclamarea republicii sovietelor.  

Ideile lui Lenin nu au fost agreate la început nici de bolşevici. La conferinţa din 
martie, s-a adoptat punctul de vedere al lui Stalin şi Kamenev, care susţineau condiţionat 
guvernul şi militau pentru continuarea războiului deoarece trebuia să existe o etapă 
intermediară până la impunerea socialismului.  

La începutul verii, bolşevicii au adoptat, însă, punctul de vedere al lui Lenin şi au 
decis să-şi asocieze imaginea cu sovietele, să le susţină acţiunile şi să organizeze manifestaţii 
în care să ceară „toată puterea în mâinile sovietelor”. Criza şi neliniştea din ţară, lipsurile şi 
tulburările din capitală au condus la tumultoasele „zile din iulie”, din 16 până în 18 iulie 
1917, când solaţii radicali, marinarii şi mulţimea, împreună cu bolşevicii au încercat să preia 
puterea.  

Degringolada completă din societate a fost pusă de guvern în seama bolşevicilor 
împotriva cărora au început persecuţiile. Ca urmare, Troţki a fost închis, iar Lenin s-a refugiat 
în Finlanda. Persecuţii a suportat şi populaţia civilă: muncitorii au fost dezarmaţi, agitatorii 
închişi, a fost reintrodusă pedeapsa cu moartea şi s-au dat ordine prin care soldaţii dezertori 
trebuiau împuşcaţi.  

Decizia neinspirată şi lipsită de temei a guvernului de a organiza o ofensivă împotriva 
armatei germane în iulie 1917, deşi armata rusă era nepregătită şi dezorganizată a dus la o 
înfrângere usturătoare şi la pierderea a 400.000 de soldaţi. Atacul ratat a aruncat majoritatea 
populaţiei în braţele bolşevicilor care cereau pace, a declanşat o criză politică şi a determinat 
căderea guvernului, în octombrie/noiembrie 1917.  

Evenimentele din iulie 1917 au constituit repetiţia generală pentru marele spectacol al 
loviturii de stat care avea să urmeze în octombrie. Pe 7 iulie, Kerenski, văzut ca om 
providenţial, agreat de mulţime şi de guvern, capabil de reconciliere politică şi naţională, a 
preluat funcţia de premier. Cu toate acestea, vara lui 1917 a dus la distanţarea ireversibilă a 
grupărilor de stânga şi dreapta din guvern, fiecare propunând căi diferite de parcurs pentru 
Rusia. De cealaltă parte, bolşevicii au început să controleze tot mai mult sovietele, care 
fuseseră iniţial structuri democratice (deciziile lor bazându-se pe votul adunărilor). Tendinţa 
liderilor lor de a le organiza ca structuri birocratice i-a îndepărtat pe muncitori şi i-a aruncat 
în braţele bolşevicilor, care propuneau conduceri colective.  

Lenin a ştiut cum să folosească imaginea şi potenţialul sovietelor pentru a prelua 
puterea. El a susţinut ideea „puterea în mâinile sovietelor”, prin care de fapt înţelegea puterea 
în mâinile partidului, în măsura în care sovietele erau controlate tot mai mult de bolşevici. 
Aceasta a lăsat impresia maselor că ele însele deţin puterea şi a dat legitimitate regimului 
bolşevic, chiar dacă el a fost impus prin lovitură de stat.  

Profund nemulţumit de faptul că liderii bolşevici rămaşi în Rusia erau dominaţi de 
perspectiva lui Kamenev, conform căreia nu venise timpul revoltei armate contra guvernului 
şi trebuia încercată mai întâi formarea unei alianţe de stânga, Lenin a revenit la Petrograd la 
10 octombrie. El a avut o întâlnire cu membrii CC, împreună luând decizia organizării 
revoltei. Interesant este faptul că din cei 21 de membri al CC, doar 12 au fost prezenţi şi au 
votat pentru revoltă 10 (Kamenev şi Zinoviev au votat contra).  
În ultimele săptămâni de guvernare Kerenski s-a comportat precum ţarul Nicolae. A refuzat 
să recunoască ameninţarea mişcărilor revoluţionare, s-a înconjurat de admiratori care i-au 
întărit credinţa că este conducătorul providenţial de care Rusia are nevoie, continua să creadă 
că are susţinerea poporului şi refuza să ia măsuri contra bolşevicilor.  

Una din greşelile fatale făcute de Kerenski a fost mutarea din capitală a garnizoanei 
care apăra Petrogradul pe frontul de nord. Unii ofiţeri au considerat atunci că guvernul vrea 
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să părăsească Petrogradul, care ar fi căzut uşor sub autoritate germană. Pe acest fond, a apărut 
Comitetul Militar Revoluţionar, care avea drept scop apărarea revoluţiei de germani şi de 
contra-revoluţie. Pierzând controlul asupra garnizoanei centrale, poziţia guvernul a devenit 
fragilă, iar revolta bolşevicilor a avut un rezultat previzibil.  

În cursul nopţii de 21 spre 22 octombrie 1917, Comitetul Militar Revoluţionar a reuşit 
să preia controlul asupra garnizoanei militare din Petrograd. În noaptea de 25 spre 26 
octombrie 1917, gărzile bolşevice, sprijinite de tunurile din Fortăreaţa Petropavlovsk, precum 
şi de celebra „salvă” a crucişătorului „Aurora”, au cucerit Palatul de Iarnă şi au arestat pe 
membrii Guvernului Provizoriu, care se refugiaseră acolo. La insurgenţa care a însoţit 
lovitura de stat au participat aproape 10.000 de oameni, mişcarea fiind ridicată de propaganda 
bolşevică la rangul de revoluţie.  

Congresul al II–lea al Sovietelor s-a deschis, la 26 octombrie, în prezenţa a 650 de 
delegaţi, printre care 338 de bolşevici şi 98 de socialiştii-revoluţionari de stânga. Socialiştii-
revoluţionarii de dreapta şi menşevicii au dat citire unei declaraţii comune, prin care 
condamnau lovitura de stat bolşevică şi cereau formarea unui guvern democratic.  

Opoziţioniştii bolşevicilor aveau să părăsescă sala Congresului Sovietelor, 
abandonând astfel lupta politică, pentru a se amesteca cu elementele contrarevoluţionare. În 
felul acesta s-au discreditat definitiv în ochii maselor, iar bolşevicii au avut mână liberă în 
condiţiile în care populaţia a reacţionat la evenimente cu o indiferenţă absolută deoarece 
lucrurile nu puteau să evolueze în mai rău decât mergeau deja.  

Cei rămaşi în sala Congresului, respectiv bolşevicii şi socialiştii-revoluţionarii de 
stânga, au ratificat lovitura de stat, prin adoptarea unui text redactat de Lenin, prin care toată 
puterea era atribuită Sovietelor, şi s-a format un nou guvern denumit Consiliul Comisarilor 
Poporului (Sovnarkom), condus de Lenin, compus din 14 comisari, printre care se afla şi 
Stalin (Comisarul poporului pentru naţionalităţi). Nimeni în epocă nu dădea noului regim mai 
mult de câteva zile de trăit. Nu a existat o rezistenţă militară, iar liderii celorlalte partide erau 
atât de convinşi că noua putere va cădea singură, încât nu au făcut nimic pentru a i se opune.  
Sofia Casanova, corespondent de presă, (a început prin a trimite articole despre primul 
război mondial, apoi a scris despre revoluția din Rusia de la fața locului) în Revoluția 
bolșevică. Jurnalul unui martor, apărută în Spania la Editura Akron în 2008 afirma: 
,,Câțiva inși marginali, exilați sau condamnați pe viață în Siberia, s-au întors în Patrie și acum 
sunt stăpînii ei. Alături de ei se află și îi susțin milioane de înfometați și servitori ultragiați în 
regimul de dinainte și împreună lansează către lume o evanghelie bazată pe idealism umanitar 
și pe o năucitoare demagogie. Lumea întreagă îi privește întrebător și în același timp cu 
neliniște…” 

Pe de altă parte, bolşevicii nu au avut un plan de guvernare bine stabilit. Ei s-au 
orientat în funcţie de evenimente şi s-au bazat pe intuiţia politică a lui Lenin. Pentru a prelua 
puterea şi în teritoriu, bolşevicii au încurajat revoltele locale, aspectul general al Rusiei în 
octombrie- noiembrie fiind de haos generalizat.  

În primele luni de guvernare deciziile de partid se confundau cu cele de stat, iar 
întrunirile bolşevicilor erau mai degrabă conspirative. Ei nu se puteau obişnui cu noul statut 
de oameni de stat şi acţionau în continuare ca ilegalişti. De aici a rezultat şi atmosfera de 
perpetuă revoluţie din primii ani de după 1917.  

Prima măsură luată de noul regim bolşevic a fost „Decretul asupra păcii”, care lansa 
ideea unei păci fără anexiuni şi despăgubiri. Bolşevicii considerau că războiul început în 1914 
era unul al capitaliştilor imperialişti şi, în consecinţă, Rusia nu îşi mai găsea locul în conflict. 
A doua măsură a fost „Decretul asupra pământului”, prin care proprietatea privată asupra 
pământului era abolită fără despăgubiri; acest decret a adus în medie câte un hectar fiecărei 
familii, însă reforma era incompletă deoarece guvernul nu oferise şi mijloacele de protecţie 
eficiente.  
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Bolşevicii au început apoi să distrugă – sub pretextul contra-revoluţiei – toate 
grupările care se opuneau regimului. Chiar şi Executivul sovietelor, acel parlament de 
tranziţie, pe care chipurile bolşevicii îl apăraseră, a fost transformat în obiect de decor, ce 
asigura doar legitimitatea noii puteri.  

Între măsurile autoritare luate de bolşevici, care definesc comunismul de război 
(există încă dezbateri dacă acest comunism de război a reprezentat o politică economică reală 
sau doar un ansambu de măsuri disparate să câştige războiul civil cu orice preţ) se numără: 
suprimarea ziarelor burgheze, controlul radioului şi al telegrafului, arestarea politicienilor de 
opoziţie, atacarea ţăranilor bogaţi, rechiziţii forţate de grâu, înfiinţarea poliţiei politice – 
CEKA, al cărui prim director a fost Felix Djerdjinski  

Perioada cuprinsă între sfârşitul lui 1917 şi 1919 a însemnat, totodată, instituirea aşa-
numitei Terori Roşii, prin care noua putere a reuşit să-şi impună controlul în stat şi societate. 
Teroarea a devenit o componentă esenţială a noului regim, însă această teroare a erupt de jos. 
A existat o luptă deschisă între clasa muncitoare şi burghezie (aici intrând industriaşi, 
studenţi, preoţi, etc), a existat o luptă a ţăranilor contra latifundiarilor, dar şi un conflict între 
muncitori şi ţărani, văzuţi ca potenţiali proprietari. 

Bolşevicii doar au încurajat, nu au fost şi creatorii aceastei terori de masă. Ridicările 
anarhice contra burgheziei, Bisericii, proprietarilor de pământ au fost apoi instituţionalizate 
prin decretele bolşevicilor, prin confiscări de bunuri şi arestări ale „contra-revoluţionarilor”. 
Sistemul CEKA, ca organ central al terorii, s-a impus abia după ce noua putere şi-a 
consolidat poziţia. 

La 100 de ani de la evenimentele din acel „octombrie roşu”, numeroşi istorici ruşi 
continuă să fie convinşi că revoluţia rusă a fost un accident, care a deturnat Rusia de la cursul 
ei „natural”, de ţară bogată, muncitoare, care putea fi orientată spre democraţie. 
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Summary 
 
 After the deprivation of the first world war, the crisis which affect the existence of a 
day of population and the front arming is similarand in the political life. The conflicts 
between the State Duma and Tsar Nicholas II continued throughout the war, overseeing the 
crisis that will erupt in February 1917. Lack of support, Tsar Nicholas abdicated. 
 Thus, on 1 March 1917 a new government led by Lvov was formed, of which only 
Kerenski was a member of the Soviet Government and the Duma Committee. Kerenski was a 
member of the Socialist Revolutionary Party without, but having left-wing views. 
 The Provisional Government has operated for almost 8 months - from 12 March to 
25 October/7 Nov. 1917. ,,The new regime promoted democracy and freedom in Russia, but 
it did not solve the difficulties that overwhelmed the country”. 
 On the night of October 25 to October 26, 1917, the Bolshevik guards conquered 
the Winter Palace and arrested the members of the Provisional Government who had fled 
there. The insurgency that accompanied the coup hit nearly 10.000 people, the movement 
being raised by Bolshevik propaganda at the rank of revolution. 
 100 years after the events of that ,,red October”, many Russian historians continue 
to be convinced that the Russian Revolution was an accident that hijacked Russia from its 
,,natural” course of rich, working country, which could be Oriented towards democracy. 
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Titlul lecţiei: Războiul Rece. Responsabilitatea liderilor în declanșarea acestuia 

Tipul lecţiei: predare-învățare-evaluare 

Obiectivul fundamental: utilizarea surselor istorice, a metodelor şi tehnicilor adecvate 

istoriei pentru rezolvarea de probleme 

Competenţe specifice: 

1.4 Susţinerea argumentată a unui punct de vedere într-o discuţie, 

1.3. Compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de istorie, 

3.3. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi 

proceselor istorice. Sursele folosite în cadrul lecției sunt traduse de mine pe baza copiilor 

documentelor originale. 

Metode şi strategii didactice: 

- strategii: multiperspectivitatea 

- explicaţia, conversaţia, investigaţia, descoperirea, problematizarea 

Resurse: 

- materiale: documente,  

- umane: elevii clasei a X-a, 

- de timp: 50 de minute . 

Alternativ, am realizat această temă și prin metoda gamification în elearning. Am 

creat un site web pentru aplicarea acestei metode. Adresa site-ului este: http://www.did-

clio.net/game. Limbajele folosite pentru relizarea site-ului sunt: html5, css, java script, php. 

Dominantă rămâne strategia perspectivei multiple asupra istoriei. Metoda gamification are 

rolul de a crește atractivitatea demersului didactic.  

http://www.did-clio.net/game
http://www.did-clio.net/game
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DESFĂŞURAREA OREI 
 

Evenimentul 
didactic 

Conţinutul 
ştiinţific 

Metode, strategii, mijloace didactice Evaluare 

Organizarea clasei Pregătirea materialelor 
Prezentarea 
obiectivelor lecţiei 

Explicaţia  

Reactualizarea 
cunoştinţelor 

Conferințe interaliate Activitate frontală: Care a fost rolul conferințelor? De 
ce au apărut neînțelegeri între Truman și Stalin la 
Potsdam?  
Cunoștințe necesare: caracteristicile regimurilor 
politice democratic și totalitar. 

Evaluarea răspunsurilor 

Discuţia 
premergătoare 
dobândirii noilor 
cunoştinţe 

 - Problematizare: Este Truman responsabil pentru 
declanșarea Războiului Rece? 

Exprimarea orală 

Dobândirea noilor 
cunoştinţe 

1. Discursul 
președintelui Truman, 
12 martie 1947 – 
fragment 
 

Completarea tabelului 1 Analiza surselor, care are 
coloanele: sursa, sumarul sursei, argumente pentru a 
demonstra că Truman a declanșat Războiul Rece; 
argumente că altcineva a declanșat Războiul Rece. 
Identificarea argumentelor contra vinovăției lui 
Truman: apărarea democrației; preluarea puterii prin 
forță. (Documentul 1) 
Identificarea argumentelor care-l învinovățesc pe 
Truman: amestecul în treburile interne ale altor state, 
prin intermediul investițiilor financiare; sprijinirea 
popoarelor. 

 
 
 
Identificarea argumentelor 
pro și contra vinovăției lui 
Truman 
 
Capacitatea de a realiza 
rezumatele surselor 
 
Prezentarea argumentelor 
într-un limbaj adecvat 
 
Evaluarea argumentelor 

Gamification. Pasul 1 Prima fereastră: elevii află regulile jocului. Identifică 
indiciul corect: nazism. (Figura 1. Prima pagină) 

Gamification. Pasul 2 Elevii analizează discursul lui Truman. Plasarea 
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Evenimentul 
didactic 

Conţinutul 
ştiinţific 

Metode, strategii, mijloace didactice Evaluare 

corectă a argumentelor în cele două formulare 
deblochează butonul care permite aflarea indiciului. 

 
 
 
 
 
 
 
Gamification: 
- analiza documentelor 
pentru a găsi indiciile 
necesare trecerii la următorul 
nivel 
- la fiecare nivel elevii găsesc 
un manuscris care trebuie 
citit 

2. Reacția presei Identificarea argumentelor care îl dezvinovățesc pe 
Truman: elevii constată că presa belgiană nu indică un 
alt vinovat. 
Argumente contra: un război; imperialismul economic 
american, împărțirea lumii în două blocuri; diplomația 
dolarului; nu din motive democratice; baze militare. 

Gamification. Pasul 3 Elevii trebuie să bifeze casetele corecte pentru a afla 
indiciul. Ele reflectă argumente care indică vinovăția 
lui Truman identificate în presa belgiană. 

3. Telegramele unor 
state 

Argumente pro: forța militară. 
Argumente contra: autoritățile de ocupație sovietice; 
combaterea foametei; restaurarea ordinii; sprijin 
financiar.  

Gamification. Pasul 4 Elevii trebuie să decidă valoarea de adevăr sau fals a 
trei afirmații. Pentru aceasta elevii citesc telegramele 
trimise de reprezentanții Departamentului de Stat 
american din Ungaria, Germania și Grecia. 

4.Discursul 
Secretarului de Stat 
George Marshall 

Argumente pro: guvernele care vor unelti se vor 
confrunta cu opoziția SUA; uriașa responsabilitate cu 
care istoria ne-a însărcinat. 
Argumente contra: ajutorul împotriva foametei; 
stabilitatea politică; sănătatea economică. 

Gamification. Pasul 5 Elevii bifează casetele de verificare. Pentru a identifica 
care sunt corecte elevii citesc fragmentul din discursul 
lui Marshall. În fereastra care se deschide elevii trebuie 
să identifice tratatul Ribbentrop-Molotov prin bifarea 
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Evenimentul 
didactic 

Conţinutul 
ştiinţific 

Metode, strategii, mijloace didactice Evaluare 

unui buton radio. (Figura 2. Pasul 5) 
5. Reprezentare grafică Argumente pro: amenințări = lasoul, cărămida, coaja 

de banană, cărămida, cu cuțitul, pistolul, funia, canalul. 
Argumente contra: valiza = sprijinul financiar. 

Gamification. Pasul 6 Elevii identifică amenințările prin aplicarea planului 
Marshall (bifează casetele text corecte). În elementul 
modal care se deschide mai trebuie să identifice 
mijloacele necesare aplicării planului de recuperare 
economică: militare. Indiciul descoperit este NATO. 

6. Articol sovietic Argumente pro: dreptul popoarelor de a decide 
singure. 

 Gamification. Pasul 7 Stabilirea valorii de adevăr a propoziției: URSS-ul 
acuza SUA de amestec în treburile altor state. Prin 
bifarea butonului adevărat, elevii deschid un alt 
formular. Trebuie să decidă ce principiu încalcă 
amestecul în treburile interne ale unui stat. 
Alegera corectă deschide un formular textarea. Aici 
elevii înregistrați și logați realizează un text de 150 de 
cuvinte. Acesta este notat. Dacă obțin un punctaj 
suficient de mare, elevii trec la următorul nivel, unde 
trebuie să afle dacă Stalin a fost vinovat de declanşarea 
Războiului Rece. 

 

Evaluarea activităţii   Realizarea unui text care să susțină fie că Truman este 
cel care a declanșat Războiul Rece, fie că altcineva 
este responsabil. 

Realizarea unui text de 150 
de cuvinte 
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Tabel 1. Analiza surselor 

Sursa Sumarul sursei Cum poate fi considerată 
această sursă ca o dovadă 

că Truman a declanșat 
Războiul Rece? 

Cum poate fi considerată 
această sursă ca dovadă că 
alți oameni sau factori au 
declanșat Războiul Rece? 

 
 

Documentul 1. Extras din discursul președintelui Truman din 12 martie 1947 – 
Doctrina Truman 

„RECOMANDARE PENTRU ASISTAREA GRECIEI ȘI TURCIEI 
 Mai multe popoare ale lumii au de puțină vreme regimuri totalitare, împotriva voinței 
lor. Guvernul Statelor Unite a făcut numeroase proteste împotriva mijloacelor coercitive și 
intimidării, cu violarea înțelegerii de la Yalta, folosite în Polonia, România și Bulgaria. 
Trebuie să declar că în alte state se desfășoară același proces. 
 În acest moment al istoriei lumii aproape fiecare națiune trebuie să aleagă între 
moduri de viață alternative. Alegerea nu este, de cele mai multe ori, una liberă. 
 Un mod de viață se bazează pe voința majorității și pe respectul profund față de 
instituțiile libere, guvernare reprezentativă, alegeri libere, garantarea libertății individuale, 
libertatea de exprimare și a conștiinței, libertatea față de opresiunea politică. 
  Al doilea mod de viață este bazat pe voința unei minorități impusă forțat asupra 
majorității. Se sprijină pe teroare și opresiune, pe controlarea presei, radioului și alegerilor, pe 
suprimarea libertăților individuale.  
 Eu cred că Statele Unite trebuie să sprijine popoarele libere pentru a rezista 
încercărilor de subjugare față de minoritățile înarmate sau de presiunile externe. 
 Cred că noi trebuie să sprijinim popoarele libere pentru a-și realiza destinele în modul 
lor propriu. 

Cred că ajutorul nostru trebuie să urmărească un obiectiv fundamental economic și 
financiar, care este esențial pentru desfășurarea normală a proceselor politice” 
 

Documentul 2. Extras din raportul Ministerului de Externe referitor la reacțiile 
față de doctrina Truman în ziarele din Belgia, martie 1947 

„Discursul domnului Truman din 12 martie a fost prezentat pe larg de presa belgiană 
ca eveniment major. Susținerea presei conservatoare catolice a fost unanimă, deși temperată 
de frica unui război între Statele Unite ale Americii și Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste, care este cu un pas mai aproape. Ziarele de toate nuanțele au exprimat opinia că 
imperialismul economic american umple golul lăsat de prăbușirea economică și strategică 
britanică. Le Soir (independent) reproduce comentariul corespondentului său din Londra: 
englezilor nu le pare rău că americanii le iau locul, dar ar dori ca relația lor cu Rusia să 
rămână prietenească. La Libre Belgique (catolic) consideră că imperialismul american nu este 
mai rău – fiind mai puțin respingător – decât dominația rusă în estul Europei. 
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Presa socialistă a fost divizată de subiect și dă semne de disconfort, în timp ce Le 
Peuple, admițând că o atitudine optimistă poate fi justificată, nu poate ascunde teama că 
„discursul brutal al domnului Truman poate determina împărțirea lumii în două blocuri”. 

Ziarul flamand Vooruit a condamnat acțiunea americană, considerând-o dictată de 
diplomația dolarului și nu din motive democratice. 

Presa comunistă a condamnat discursul ca o „mișcare brutală a imperialismului 
american”. Grecia și Turcia, sugerează De Roode Vaan, urmează să fie transformate în baze 
militare americane... „ 

Documentul 3. Telegrame de la reprezentanții Departamentului de Stat al Statelor 
Unite din Ungaria, Grecia și Germania la Washington despre ajutorul economic, martie 
1947 

SUMAR AL TELEGRAMELOR  
Ungaria: „Noi am propus alăturarea US, UK și Sovietelor pentru a examina situația 

politică din Ungaria, deoarece simțim că autoritățile de ocupație sovietice conspiră pentru a 
face imposibilă guvernarea locală și funcționarea proceselor democratice în Ungaria. 
Schoenfeld a arătat clar opoziția noastră față de acțiunea sovietică”. 

Grecia: „Dorința Greciei a fost prezentată Departamentului cu o cerere formală 
pentru „asistență financiară și altele” necesară pentru a permite guvernului grec să cumpere 
proviziile de alimente și îmbrăcăminte și să permită comandamentelor militar și civil să 
restaureze ordinea în țară”. 

Germania: „Ambasadorul Murphy este informat că noi dezaprobăm în principiu 
recrutarea de germani în forțele militare ale Națiunilor Unite sau ale oricărei alte puteri. 
Sperăm că rezolvarea acestei probleme să se facă la Conferința de la Moscova”. 

Sprijin: „Estimăm următorul sprijin de urgență în străinătate la sfârșitul programului 
UNRRA: Austria 148 milioane $; Grecia 56 milioane $; Ungaria 40 milioane $; Italia 158 
milioane $; Polonia 128 milioane $; și Trieste (cu titlu provizoriu) 20 milioane$. Se apreciază 
că China ar putea avea nevoie de un ajutor de 60 milioane $, mai târziu în acest an. Se crede 
că un ajutor pe viitor nu va mai fi necesar cu o posibilă excepție, cea a Austriei”. 
 
 Documentul 4. Discursul Secretarului de Stat, George Marshall, la Universitatea 
Harvard în iunie 1947, care stabilea „Planul Marshall” 

„Nu este nevoie să vă spun domnilor că situația din lume este foarte serioasă. 
Adevărata problemă este că necesitățile Europei pentru viitorii trei sau patru ani pentru hrană 
din export sau alte produse esențiale – în principal din America – sunt așa de mari încât 
depășesc capacitățile ei prezente de a plăti, de aceea are nevoie de un substanțial ajutor 
adițional pentru a evita deteriorarea gravă a situației economice, sociale și politice. 

(…) Este logic că Statele Unite trebuie să facă tot ce sunt capabile pentru a asista în 
schimbul sănătății economice normale, fără care nu poate exista stabilitate politică și nu poate 
fi asigurată pacea.  

Politica noastră nu este îndreptată împotriva vreunei țări sau doctrine, ci împotriva 
foametei, sărăciei, disperării și haosului (…) Oricare guvern care vrea să fie asistat în scopul 
recuperării va primi cooperarea deplină sunt sigur, din partea guvernului Statelor Unite (...) 
Oricare guvern care va unelti să blocheze recuperarea altor țări nu poate aștepta ajutor din 
partea noastră. Mai mult, guvernele, partidele politice sau grupurile care urmăresc să 
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perpetueze mizeria oamenilor pentru a profita politic sau în alt fel se vor confrunta cu 
opoziția Statelor Unite (…)  

Nu ar fi nici eficient, nici eficace, pentru acest guvern să se angajeze unilateral în 
realizarea unui program care să pună economic pe picioare Europa. Aceasta este afacerea 
europenilor (…) Programul trebuie să fie unul comun, convenit de un anumit număr de țări, 
dacă nu chiar de toate națiunile europene. 

(…) Pasiunea politică și prejudecata nu trebuie să facă parte. Cu grijă și cu 
disponibilitate din partea oamenilor noștri pentru a se confrunta cu uriașa responsabilitate pe 
care istoria a pus-o clar asupra țării noastre, dificultățile prezentate vor putea și trebuie să fie 
depășite”. 
 

Documentul 5. Desen britanic redând Planul Marshall, 1 ianuarie 1948 
 

 
 

„Salvarea Europei și soarta capitalismului” (valiză) 

 
Documentul 6. Un articol din revista sovietică Pravda comentând planul Marshall, 

29 iunie 1947 
 „Până în prezent a fost considerat de la sine înțeles că fiecare națiune putea decide 
care este cea mai sigură metodă pentru restaurarea și dezvoltarea economiei sale. Nici un 
guvern european nu intenționează să intervină în a decide dacă planul Monnet este bun sau nu 
pentru Franța. Aceasta este afacerea poporului francez însuși. Dar aceasta se aplică și pentru 
Marea Britanie, pentru Uniunea Sovietică, pentru Polonia și pentru Cehoslovacia și pentru 
fiecare țară europeană (…) 
 (…) elaborarea unui program economic care să îmbrățișeze toate țările europene – 
care va conduce inevitabil la amestecul unor țări în afacerile altor țări – nu poate fi acceptat 
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ca bază pentru cooperarea pentru țările europene. Asemenea încercări sunt realizate de 
anumite puteri, dar ele sunt sortite eșecului și le vor submina autoritatea internațională”. 
 
 

 

Figura 1. Prima pagină 

 

 
 

Figura 2. Pasul 5 
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PROIECT DIDACTIC 
 
 
Tema: România și Uniunea Europeană 
Calendarul desfășurării: 4 săptămâni 
Locul de desfășurare: Cabinetul de istorie 
Forma de organizare: pe grupe 
Argument:  
• Uniunea Europeană reprezintă o problematică vastă și totodată incitantă pentru sensul 

devenirii relațiilor internaționale. Din această perspectivă, investigarea tematicii 
menționate este motivată de interesul elevilor pasionați de istorie, de a releva 
fundamentele care au justificat cursul relațiilor internaționale pe plan european. Astfel, 
scopul acestui demers didactic este descoperirea valorilor și simbolurilor europene, cât și 
pașii urmați de România pentru a se integra în marea familie europeană. Totodată, 
inițierea acestui gen de activitate presupune rezultate remarcabile în îmbogățirea, 
aprofundarea și sistematizarea cunoștiințelor elevilor, acțiune îmbinată cu cercetarea, 
antrenându-i în rezolvarea unor probleme practice, stimulatoare pentru formarea unor 
deprinderi de lucru active, potențând spiritul de cooperare și disponibilitățile de 
autoevaluare. 

Competențe specifice: 
• capacități de culegere și de prelucare a informației (capacități de tip cognitiv); 
• capacități de a interpreta fapte /procese istorice(capacități de tip creativ); 
• capacități de a utiliza în mod creator diferite tehnici de lucru (capacități de tip 

creativ); 
• capacități de integrare în activitîțile de grup (capacități de interacțiune socială); 
• atitudinea de asumare a unor responsabilități. 

Obiective operaționale: 
• să identifice, selecteze, sintetizeze și să compare informațiile desprinse din 

diverse surse istorice; 
• să fixeze evenimentele/faptele istorice în timp; 
• să descrie/prezinte/caracterizeze într-o manieră clară și cuprinzătoare, 

faptele/evenimentele istorice, diferite personalități diplomatice; 
• să argumenteze informațiile prezentate și să surprindă relația cauză-efect a 

acestora; 
• să-și formeze sentimente de atașament pentru valorile europene; 
• să se integreze în activitățile de grup; 
• să-și asume responsabilități individuale și de grup. 

Resurse materiale: fișe de lucru, imagini, planșe, scheme, calculator, proiector, CD, tabele, 
grafice, postere, hărți generale și tematice. 
Criterii de evaluare: 

• selecterea, ordonarea, clasificarea, sistematizarea, compararea și interpretarea 
informațiilor extrase din sursele bibliografice indicate; 

• aria de cuprindere a informațiilor; 
• claritatea și corectitudinea schemelor, tabelelor, graficelor întocmite și folosite 

ca material suport în realizarea prezentării stabilite; 
• spiritul creativ și estetic în întocmirea posterelor solicitate pentru vizualizarea 

unor figuri diplomatice marcante europene; 
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• argumentarea informațiilor; 
• corectitudinea încadrării lor în timp și spațiu; 
• rigoarea științifică și acuratețea limbajului folosit; 
• surprinderea relațiilor cauză-efect; 
• gradul de participare la activitatea de grup și de colaborare în rezolvarea 

sarcinilor. 
Bibliografie: 

• Winston Churchil, Al doilea război mondial, vol. II, Editura SAECULUM I.O., 
Bucureşti, 1998. 

• Teme europene, editată de Centrul de informare al Comisiei Europene în România. 
• România în lume. Uniunea Europeană şi NATO între raţiune şi orgolii, Buletin 

informativ, nr. 2, 2004. 
• Adrian Marino, Prezenţe româneşti şi realităţi europene, Iaşi, 2004, Polirom. 
• D. Luca, România văzută de la Bruxelees - şase ani de corespendenţe europene, 

Editura Polirom. 
 
 
Nr. 
Crt. 

 
 ETAPA DE ORGANIZARE 

I -Stabilirea temei în funcție de 
disponibilitățile afirmate deschis 
către elevii participanți la proiect 
și a obiectivelor propuse 
 

1) Tema de desfășurare a proiectului: 
România și 

Uniunea Europeană 

 
II 

 
-Organizarea grupelor de elevi 

 
2) 

Se vor constituii 4 grupe de elevi omogene, 
compuse din câte 6 elevi selectați din clasele 
a VII-a și a VIII-a, membrii ai cercului de 
istorie 

 
III 

 
-Structura conținutului științific 
destinat activității de cercetare 

 
3) 

 
Grupa I 
 

A. Galeria personalităților 
diplomatice care au contribuit la 
crearea Uniunii Europene 

   Grupa II 
 
 

A. Relațiile stabilite între statele 
Europei după cel de-al doilea 
război mondial 
a) Momente de impact. Scurtă 
retrospectivă 
b) Atitudini și reacții diplomatice 
europene. 

 
 
 
 

   
 
Grupa III 
 

A.Un sfârșit de secol…, 
a) Premise ale reorientării 
politice românești la sfârșitul 
sec. al-XX-lea; 
b) demersuri diplomatice 
românești pentru împlinirea unui 
deziderat major: aderarea 
României la Uniunea Europeană. 

    
 
Grupa IV 

A.Valori și simboluri europene 
a) Valori românești, valori 
europene 
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 b) Dialogul intercultural-utopie 
sau realitate? 
c) Ce înseamnă să fii european? 

 
IV 

-Formularea obiectivelor 
operaționale pentru fiecare grupă 
în parte, astfel încât tematica 
cercetării să se raporteze la 
acestea. 

   
 
Grupa I 
 

-să identifice personalitățile 
politice și diplomatice marcante 
pentru evoluția Uniunii 
Europene. 
-să identifice personalitățile 
politice-diplomatice europene 
depistate, remarcând din 
activitatea lor aspectele comune 
și diferite, calitățile și defectele; 

 
 
 
 

    
 
 
Grupa II 
 

- să analizeze problematica 
formarii U.E. 
- să depisteze evenimente de 
impact pentru evoluția relațiilor 
europene în perioada de după cel 
de-al doilea război mondial; 
-să surprindă primii pași în 
direcția integrării europene; 
- să identifice efectele aderării 
statelor la U.E. 
- să descrie : 

- Ce vezi? 
- Ce auzi? 
- Ce simți? când 
spui Statele Unite 
ale Europei 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
Grupa III 
 

- să identifice evenimentele care 
au creat premisele favorabile 
reorientării politicii externe a 
României dinspre blocul 
comunist spre cel capitalist; 
- să analizeze efectele aderării 
României la U.E.; 
- să argumenteze pro și contra 
aderării României la U.E.; 
- să identifice care au fost 
principalele obiective ale 
politicii noastre externe după 
1990; 
- să analizeze condițiile pe baza 
cărora un stat este primit în U.E. 
- să identifice pașii urmați spre 
integrarea europeană; 
- să evidențieze rolul României 
în procesul de înnoire a U.E. 

 
 
 

   
 
Grupa IV 

- să identifice principalele valori 
înscrise în textul Proiectului de 
Constituție europeană și 
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 simboluri europene; 
-să demonstreze că nici un 
individ nu trebuie să fie perceput 
ca un ,,intrus  cultural’’ în 
Europa; 
-să identifice care sunt valorile 
lor și să arate dacă sunt diferite 
de cele europene; 
-să realizeze un sfiș cu 
fotografii/imagini/simboluri care 
ilustrează setul de valori al 
grupului din care face parte; 

V - Prezentarea criteriilor de 
evaluare 

5) Cunoscând de la început criteriile de 
evaluare, elevii vor ști la ce trebuie să se 
raporteze activitatea lor. 

VI - Precizarea calendarului de 
desfășurare a proiectului. 

6) Activitățile destinate proiectului ,,România și 
Uniunea Europeană’’ se vor desfășura pe 
parcursul a patru săptămâni. 

VII - Stabilirea modului de prezentare 
a proiectului. 

7) Prezentările orale se vor realize pe baza unui 
material suport întocmit în cadrul ședințelor 
de întâlnire cu grupele de elevi  pe parcursul 
derulării proiectului. 

 
 

Desfășurarea propriu-zisă 
 
 - Activitatea de investigare și 

documentare 
1) Această secvență constă în demersul susținut 

și continuu de cercetare a materialului 
bibliografic, de căutare și selectare a unor 
imagini, hărți în funcție de responsabilitățile 
fixate în cadrul grupelor. 

 - Confruntarea, prelucrarea, 
sistematizarea, sintetizarea și 
interpretarea informațiilor culese. 

2) A. Strategii de realizare 
Profesorul în calitate de consilier va 
indica o serie de modalități de 
întocmire a materialului –suport de 
prezentare a proiectului. Fiecare 
grupă în funcție de tema și subtemele 
pe care le-au studiat vor complete o 
serie de fișe de lucru concepute de 
profesor, prin intermediul cărora vor 
fi aplicate metode moderne de 
învățare și evaluate cu puternice 
valențe activizatoare. 
- Organizatorul grafic de tip: 

-comparativ, 

-secvențial, 

-descriere-cauză-efect, 
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-problemă-soluție. 

- Ciorchinele: -dirijat și nedirijat 
- Diagrama Venn 

   B. Vor fi realizate postere ce vor 
reprezenta personalitățile diplomatice 
marcante ale Europei care au 
contribuit la crearea marii familii 
europene. 

   C. Întocmirea unor scheme în scopul 
sintetizării informațiilor selectate. 

   D. Constituirea portofoliilor în care vor 
fi incluse toate mateialele lucrate de 
elevi . 

   E. Verificarea materialului – suport de 
către profesor care va fi ulterior 
transferat pe un CD. 

   F. Întocmirea prezentării; elevii vor face 
ultimele retușuri, adăugând detaliile 
finale și dând o formă definitivă 
prezentării proiectului. 

PREZENTAREA PROIECTULUI 
I Vor fi reactualizate obiectivele și criteriile de evaluare prin intermediul unor planșe 

confecționate de elevi care vor fi expuse în spațiul destinat prezentării proiectului. 
II Susținerea proiectului se va face cu concursul tuturor membrilor celor patru grupe. 
III Prezentarea va fi urmată de o discuție pe marginea întrebărilor formulate de grupurile de 

elevi. În acest sens: 
- vor fi enunțate o serie de reguli care vor trebui respectate 

pe parcursul desfășurării discuției; acestea vor fi formulate de cele patru grupe de 
elevi, liderii acestora având permisiunea  de a circula pentru a se asigura că regula 
propusă nu se repetă; în final, toate regulile vor fi notate cu un marcher pe un 
panou confecționat anterior. 

- Întrebările vor fi notate de fiecare grupă de elevi și 
expuse pe un panou. 

- Vor fi întocmite postere cuprinzînd schematizarea 
răspunsurilor ce vor fi formulate în vederea unei prezentări clare; 

- Fiecare grup va completa o fișă de evaluare a prezentării 
făcute. 

 EVALUAREA PROIECTULUI 
I Va avea în vedere atât produsul, cât și procesul în conformitate cu criteriile de evaluare 

formulate. 
II Pe tot parcursul realizării proiectului de către elevi, profesorul va realiza o evaluare 

formativă pentru reglarea capacității de de culegere, prelucrare și interpretare a 
informațiilor, de utilizare și confecționarea materialului-suport, a capacității de 
interacțiune socială, a atitudinii de asumare a responsabilităților. 

III Elevii vor primi câte o notă în funcție de ceea ce au lucrat și de prezentarea proiectului. 
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DE CE NEVOIA DE ISTORIE. PERFORMANŢA ŞCOLARĂ LA DISCIPLINA 
ISTORIE 

 
 

 Această poveste frumoasă, ca să îl parafrazez pe distinsul istoric bucureștean Adrian 
Cioroianu, continuă să ne ofere tot felul de surprize, este adevărat unele plăcute, iar altele mai 
puțin plăcute. Două ar fi chestiunile pe care mi-am propus să le abordez la această rubrică. Să 
începem, desigur, cu aspectul pozitiv care s-a întâmplat în acest an școlar, și care, pe noi 
dascălii de istorie, ne privește în mod direct. După cum bine se cunoaște în anul școlar 2016-
2017 au fost aprobate noile programe școlare pentru ciclul gimnazial. Realizând o analiză 
obiectivă a acestora, putem lesne trage concluzia, cu foarte puține excepții, că atât 
conținuturile cât și competențele specifice sunt decente, acoperind cu generozitate reperele 
esențiale ale istoriei naționale și universale. Dacă mai adăugăm și faptul că prin noile planuri-
cadru aferente învățământului gimnazial, la un singur rând de clase, profesorul de istorie va 
preda șase ore de profil, respectiv patru ore de științe sociale, înseamnă că, față de vechile 
planuri-cadru, s-au câștigat nu mai puțin de trei ore și este evident faptul că nu există motive 
de îngrijorare pentru noi, slujitorii muzei Clio. Ceea ce nu este tocmai rău dacă ne raportăm la 
evoluția demografică a României în viitorii ani.  
 În mod sigur, rămâne de văzut ce surprize ne vor oferi planurile-cadru legate de 
învățământul liceal, cele care vor fi implementate cu siguranță în deceniul următor. Altele ar 
fi însă motivele de îngrijorare, și cu aceasta voi aborda o chestiune mai puțin plăcută și care 
cu siguranță nu ne face cinste nouă, românilor. Punctual, voi stărui asupra modului în care 
anumite instituții ale statului, respectiv departamente de profil, au reușit performanța ca în 
anul 2017 să treacă în desuetudine un eveniment de o importanță majoră pentru istoria 
națională. Concret, este vorba despre modul în care a fost omagiată ziua de 9 mai, când 
aproape nimeni de la nivelul instituțiilor oficiale, și cu accente extrem de palide în mass-
media, nu a insistat pe sărbătorirea, așa cum se cuvine, a 140 de ani de la proclamarea Zilei 
Independenței de Stat a României, așa cum ar fi fost firesc dacă ne raportăm la importanța 
crucială a acestui eveniment pentru evoluția ulterioară a statului român, cu precădere în 
cadrul relațiilor internaționale.  
 Toate manifestările s-au limitat doar la marcarea Zilei Europei, sigur, eveniment care 
ar trebui să suscite o importanță cu totul aparte, dar care sub nici o formă nu ar trebui să 
umbrească primul dintre acestea, cel puțin privind lucrurile din perspectivă cronologică. 
Probabil, responsabilii din respectivele instituții au fost deranjați de faptul că în războiul de 
independență trupele române au luptat, pe frontul din Balcani, alături de trupele ruse, aspect 
care face notă discordantă cu realitățile geostrategice și geopolitice de astăzi. Cauzele, cu 
siguranță, sunt multiple și țin mai degrabă de incompetență, indolență, ingratitudine ș.a.m.d. 
Mă tem însă, să nu fie vorba de ignoranță, această meteahnă veche a noastră, a românilor. Iată 
de ce misiunea noastră, a dascălilor de istorie este cu adevărat vitală pentru viitorul acestei 
țări. De modul în care fiecare dintre noi, profesorii de istorie, înțelegem să ne facem datoria la 
catedră depinde calitatea morală și patriotică a viitoarelor generații și, implicit, 
fundamentarea resorturilor prin care aceștia vor înțelege să-și respecte valorile trecutului, cât 
și faptele înaintașilor. Doar în aceste condiții, tinerii noștri vor fi capabili să trăiască 
sentimente de măreție, de demnitate națională, de încredere în viitorul României.  

Faptul că elevi de vârf, pasionați și talentaţi, participă la olimpiada şi concursurile de 
istorie, la nivele diferite, este semnul convingător că munca noastră este răsplătită, iar viitorul 
aceste nații se află pe mâini bune. 
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Rezultatele obţinute de elevii suceveni la faza naţională a Olimpiadei de Istorie 
Buzău – 2017 

 
Nr. 
Crt. 

Numele şi 
prenumele 

elevilor 

Clasa 
de la 
care 

provin 

Unitatea şcolară de 
provenienţă 

Media 
obţinută 

Profesorul care i-
a pregătit 

1. Vultur 
Lavinia 

VIII Colegiul Naţional Nicu 
Gane Fălticeni 

locul 14  Vasiliu Anişor 

2. Robescu 
Cercel 
Roxana 

IX Colegiul Naţional Nicu 
Gane Fălticeni 

Premiu 
special 
locul 10 

Bența Codrin 

3. Amarie 
Bianca 

X Colegiul Naţional Nicu 
Gane Fălticeni 

locul 28 
 

Vasiliu Anişor 

4. Brumă 
Cosmin 
Ionuț 

XI Colegiul Naţional Ştefan 
cel Mare Suceava 

Premiul 
III 

locul 3 

Dranca Bogdan 

5. Iețcu 
Lavinia 

XII Colegiul Naţional 
Eudoxiu Hurmuzachi 

Rădăuți 

Menţiune 
locul 4 

Olaru Elena 

 
 
 

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

Focșani-2017 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 
elevului 

Cla
sa Unitatea de 

învăţământ Titlul comunicării 
Secţiunea 
și premiul 

obținut 

Profesor 
îndrumător 

1. Ciubotariu 
Mălina 

X Colegiul 
Naţional 

Mihai 
Eminescu 
Suceava 

Suceava în anii 
Primului Război 

Mondial 

Istoria 
Românilor 

- 

Cozaciuc 
Rodica 

2. Ancuța 
Andreea 

XI 
Colegiul 

Naţional Nicu 
Gane 

Fălticeni 

Profesiunea de 
regină și 

leadershipul 
feminin în anii 

Primului Război 
Mondial 

Istoria 
Românilor 

- 

Bența 
Codrin 
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Premianții 

Concursului Memoria Holocaustului - 2017  
Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
elev 

Unitatea de învățământ Clasa Premiul 
obținut 

Profesor 
îndrumător 

1. Nicoară Andreea Școala Gimnazială 
Mihai Eminescu 

Rădăuți 

VII I Coroamă 
Sorin 

 
2. 

 
Timu Roberta 

 
Școala Gimnazială Nr. 

4 Vatra Dornei 

 
VII 

 
II 

 
Cocoreanu 
Aurelian 

3. Ivanov Alexandra Școala Gimnazială Ion 
Irimescu Fălticeni 

VII III Zaharia 
Irina 

1. Lucaci Cristina 
Iuliana 

Liceul Tehnologic Ion 
Nistor Vicovu de Sus 

 
XI 

I Puha Ionel 
Cristinel 

2. Strugaru Elena 
Andreea 

Colegiul Naţional 
Eudoxiu Hurmuzachi 

Rădăuți 

XI II Mitrofan 
Nicoleta 

3. Schipor Simona Liceul Tehnologic Ion 
Nistor Vicovu de Sus 

XI III Puha Ionel 
Cristinel 

 
Premianţii Concursului judeţean Clio - 2017 

Nr. 
Crt. 

Nume şi prenume elev Unitatea şcolară Clasa Premiul Profesor 
îndrumător 

1. Zaharia Cezara C.N. Ștefan Cel Mare 
Suceava 

VII I Petrișor 
Didina 

2. Țugui Cosmin Școala Gimnazială Mihai 
Eminescu  Rădăuți 

VII II Maleș Nadia 

3. Lazurcă Daniel Școala Gimnazială Mihai 
Eminescu Rădăuți 

VII III Maleș Nadia 

1. Niță Alexandros Școala Gimnazială Nr. 3 
Suceava 

VI I Boboc 
Cornelia 

2. Moloci Anastasia Școala Gimnazială Mihai 
Eminescu Rădăuți 

VI II Maleș Nadia 

3. Moroșan Alexandru Școala Gimnazială Nr.1 
Vatra Dornei 

VI III Sandu 
Teodora 

1. Hodiș Luca Școala Gimnazială Nr. 1 
Vatra Dornei 

V I Sandu 
Teodora 

2. Mocrei Bogdan Școala Gimnazială Nr. 3 
Suceava 

V II Boboc 
Cornelia 

3. Cojocaru Alexandru 
Ioan 

Școala Gimnazială Nr. 4 
Suceava  

V III Irimia Liviu 

 
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 18 martie 2017, găzduită de Colegiul Național Dragoș Vodă 
Câmpulung Moldovenesc, au participat un număr de 106 elevi din diferitele zone ale 
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judeţului. S-au acordat 34 de premii şi menţiuni, după cum urmează: 5 premii I, 5 premii II, 5 
premii III şi 19 menţiuni. S-au remarcat următoarele unităţi şcolare:, C.N. Nicu Gane 
Fălticeni, C.N. Ştefan cel Mare Suceava, C.N. Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi, C.N. Dragoş 
Vodă Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Militar Ştefan cel Mare Câmpulung Moldovenesc, 
C.N. Mihai Eminescu Suceava, Şcoala Gimnazială Ion Creangă Suceava, Şcoala Gimnazială 
Ion Irimescu Fălticeni, Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Câmpulung Moldovenesc, Şcoala 
Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei ş.a. 

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

La Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice a elevilor din învăţământul liceal, 
care s-a derulat în luna mai 2017 la Colegiul Naţional Nicu Gane Fălticeni, s-au prezentat 
șapte lucrări de la licee din judeţ. Nivelul competiţiei a fost unul mediu şi, tocmai datorită 
acestui fapt, aria de selecţie pentru etapa naţională a fost destul de restrânsă. În final, 
experienţa şi competenţa celor care au jurizat şi-a pus amprenta, fiind selectate cu adevărat 
cele mai valoroase lucrări din concurs, care aveau să confirme ulterior. La etapa naţională, 
desfăşurată în luna iulie la Focșani, cele două lucrări care ne-au reprezentat judeţul, deși nu 
au obținut premii sau mențiuni, au lăsat, în general, o impresie pozitivă membrilor juriului. 
Pentru viitor se impune o mai largă implicare pentru acest concurs a cât mai multor elevi şi, 
implicit, profesori de la liceele cu profil umanist din judeţul Suceava. 

La Concursul Național Memoria Holocaustului care s-a desfășurat în luna mai 2017 
la Școala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei, s-au prezentat 10 elevi de gimnaziu și 7 elevi de 
liceu de la unitățile școlare din județ. Nivelul competiţiei a fost unul ridicat şi, tocmai datorită 
acestui fapt, misiunea comisiei de evaluare a fost una ingrată. În final, experienţa şi 
competenţa celor care au evaluat au fost hotărâtoare, fiind premiați, cu adevărat cei mai bine 
pregătiți elevi. 

Tot anul acesta școlar la disciplina istorie s-a desfăşurat a patra ediţie a concursului 
Clio, adresat elevilor din clasele gimnaziale (V-VII). Menirea Micii Olimpiade de Istorie 
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 cu orientare umanistă, unde deja s-au implementat astfel de 
concursuri. La faza judeţeană desfășurată pe 6 mai 2017 la Colegiul Alexandru cel Bun Gura 
Humorului, au participat un număr de 145 elevi din diferitele zone ale judeţului. S-au acordat, 
cu multă generozitate, peste 40 de premii şi menţiuni, diplomele fiind însoţite de cărţi 
valoroase de istorie în ideea stimulării acestor elevi. S-au remarcat următoarele unităţi 
şcolare: Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Rădăuți, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei, 
Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava, C.N Nicu Gane Fălticeni, C.N Ştefan cel Mare Suceava, 
Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei, Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava, Şcoala Gimnazială 
Nr. 4 Suceava, Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Câmpulung Moldovenesc, Şcoala 
Gimnazială Ion Irimescu Fălticeni 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 pentru disciplina istorie, 
Anișor Vasiliu 
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