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RESTITUIRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU 

 
 
 
 
 

Cele cinci vieţi ale „Revistei române” (IV)∗ 
 

 Întemeietorul seriei Revistelor române a fost A. I. Odobescu. Istoria „Revistei române” 
începe în anul 1861 – în chiar anul fondării Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi 
Cultura Poporului Român. Începând cu luna aprilie a anului 1861 şi până în noiembrie 1863 vor 
apărea 24 de numere axate în general pe ştiinţe (astronomie, geologie, medicină, economie, 
sociologie, drept, istorie, arheologie, filologie etc.). Publicaţia a avut un caracter enciclopedic, aici 
publicând Nicolae Filimon romanul Ciocoii vechi şi noi, Vasile Cârlova două dintre cele mai 
frumoase poezii Marşul oştirii române şi Ruinele Târgoviştei, A. I. Odobescu erudita lucrare de 
folclor comparat Cântecele poporane ale Europei răsăritene, mai cu seamă în raport cu ţara, 
istoria şi datinile românilor sau traducerile din Anacreon semnate de Dimitrie Bolintineanu. La 
revista condusă de Odobescu şi apropiaţii săi, G. Creţeanu şi Radu Ionescu au semnat nume 
importante ale culturii române precum Vasile Alecsandri, Nicolae Gr. Racoviţă, G. Cobălcescu, P. 
S. Aurelian, Ion Ghica, Em. Bacaloglu, I. Missail, Dumitru Berindei, A. Donici, G. Sion, Ştefan D. 
Grecianu, Em. Creţulescu ş. a.  
 Textul semnat de A. I. Odobescu pe care îl publicăm în paginile ce urmează a apărut în 
cel de-al II-lea volum al „Revistei române” (1862). Autorul ne oferă o imagine „desvoltată” asupra 
unui „fapt de o însemnătate destul de mare în analele naţiunei române” – este vorba despre cea 
de-a 2-a Adunare Generală a Astrei –, ce s-a petrecut în iulie 1862 la Braşov. 
 

Am decis să nu intervenim în text, păstrând grafiile cuvintelor pentru a oferi cititorilor noştri 
posibilitatea unei (re)întoarceri în timp… acum 145 de ani. 
 
   

                                                 
∗ Vezi Iulian Pruteanu-Isăcescu, Cele cinci vieţi ale „Revistei române” (I), în „Revista română”, Iaşi, anul 

XII, nr. 4 (46), decembrie 2006, pp. 54-55; (II), în Ibidem, anul XIII, nr. 1 (47), martie 2007, pp. 60-61; (III), în 
Ibidem, anul XIII, nr. 2 (48), iunie 2007, pp. 18-21. 
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„Chronos. Revistă de istorie”, anul V, nr. 2 (9), 2007, p. 8-11 
A. I. ODOBESCU 

 
 
 
 
 

Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român 
(sesiunea din iulie 1862, în Braşov)  

– IV – 
 
 Dar să ne întoarcem la ocupaţiunile Asociaţiunei literare. Şedinţa din 29/17 iulie a fost cu 
totul consacrată la citirea mai multor disertaţiuni ce erau aduse sau trimise de către autorii lor. 
Cele din casul al doilea remaseră necunoscute publicului; dar celelalte fură rostite pe rând fiecare 
de compuitorul său şi unele deteră chiar pricină la o desbatere destul de însemnată. Acestea fură 
chiar cele dintâi citite, adecă disertaţiunea Dlui profesor Gavriil Munteanu, despre Purismul în 
limba Română pe care noi am publicat-o în această foră, şi cuvântarea părintelui canonic 
Timothei Cipariu pe care o vom tipări mai la 
vale. Dlui Munteanu, precum cititorii Revistei 
s-au putut încredinţa, expuse în discursul 
său, cum comisiunea filologică convocată de 
guvernul austriac la 1860, fu însărcinată a 
stabili o ortografie română cu litere latine; 
cum acea comisiune declarându-şi mai întâiu 
incompitenţa pe temeiu că această lucrare se 
poate face numai de o societate literară în 
care s-ar afla represintaţi, nu numai Ardealul, 
ci încă Timişoara şi Cernăuţul, adoptă şi 
propuse totuşi ortografia inventată de Dl 
canonic Cipariu; în fine Dl Munteanu invită pe 
Asociaţiune ca să primească de bună acea 
ortografie, împuind-o diarelor române, cărţilor 
scolastice şi tuturor membrilor săi. 
 Această propunere, preşedintele 
socoti mai întâiu de cuviinţă a o pune în 
apreciuirea unei comisiuni filologice aleasă 
din sânul adunărei. Acea comisiune se şi 
denumi; dar redicându-se unele obiecţiuni 
asupra scurtului timp de două-zeci-şi-patru 
ore ce se acorda pentru o aşa importantă 
lucrare, discuţiunea fu întreruptă prin cererea 
părintelui canonic Cipariu de a citi o 
disertaţiune privitoare tot la această materie. 
Venerabilul filolog luă cuvântul şi citi toată 
oraţiunea sa, aşa plină de consideraţiuni adânci şi de fapte interesante; dar glasul eruditului 
bătrân este aşa de slab, puterile sale sunt asa de debile, încât publicul, păstrând totuşi o 
religioasă tăcere, mai mult putu admira vioiciunea şi silinţele respectabilului învăţat, decât a se 
inspira din elocuintele cuvinte ce cugetul său mai mult decât glasul, le pronuncia. Aceasta fu o 
mare pagubă pentru adunare, căci cât despre noi, care ne apropiasem cu totul de orator spre a-l 
auzi, recunoscuserăm chiar din minutul acela că vorbele cele mai puternice şi mai patriotice ce se 
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rostiră în acea adunare de trei zile, fură fără îndoială ale părintelui Cipariu. Acum, după 
publicarea cuvântărei sale prin ziare, toată lumea poate judeca aceasta; toată lumea va preţui 
modestia cu care se exprimă învăţatul bătrân ce şi-a consacrat o viaţă întreagă de lucru, la studii 
serioase; toată lumea va recunoaşte simţămintele de înalt patriotism care inimesa pe eruditul 
bărbat în toate lucrările sale; şi chiar dacă Bucurescenii ar voi să-i ceară seamă de despreţul cu 
care vorbi de apa turburată şi mestecată a Dâmboviţei în Bucuresci, apoi totuşi Românii, toţi într-
o unire, îi vor mulţumi pentru această frumoasă urare cu care termină cuvântarea sa: 
 „De cerul ca precum toţi suntem de un sânge, toţi ne-am îndulcit de la sânul mamii 
noastre cu aceleaşi cuvinte dulci, toţi ne suntem fraţi, – oricât ne despart munţii şi văile şi oricât 
na împart stările politice şi confesiunile religioase, – tot numai una să fim, o naţiune, o limbă, o 
literatură. Şi dacă pre alt câmp românul e tăiat în bucăţi şi purcede pe căi diferite, uneori cu totul 
contrarii, dar cel puţin în literatură, în paşii către cultură, numai un corp şi numai un suflet să fie. 
Atunci, orice despărţiri politice, sociale şi religioase ne vor tăia de laolaltă, dar spiritul naţiunei şi 
geniul român va tinde aripele sale peste toţi fii lui Traian şi-i va ţine legaţi întru legăturile păcii, 
frăţiei şi unităţei naţionale. Aşa să fie în veci! Amin”! 
 De ce trebuia oare ca după aşa frumoase cuvinte să intrăm într-o desbatere unde vom fi 
siliţi a arăta cum uneori, la oamenii cei mai cultivaţi, cei mai demni, simţurile cele mai înalte se 
înjosesc, ideile cele mai largi, se îngustesc, şi chiar patriotismul, acea mare idee care, hrănită în 
sufletul Românilor ca un instinct, le-a păstrat viaţa în scurgerea de atâtea secoli, chiar acel mare 
simţiment vital, zicem, se reduce la considerări meschine de provincie. În adevăr, asupra unei 
propuneri a părintelui Episcop Şaguna (foto), care propunere Sânţia-Sa o cualifică de 
îndrăzneaţă şi de icoană a caracterului său, Asociaţiunea primi, – nu însă fără desbatere, – 
ortografia propusă de acea comisiune filologică alcătuită numai de membrii aleşi din Ardeal. 
Aşadar Transilvania, fiica cea mai jună a independinţei române, ea care a zăcut sub jug străin 
atâţia mari de secoli, păstrând limba română ca un grai clandestin, neiertat nici până azi în 
svaturile ţărei, Transilvania, fiindcă a dat naştere câtorva filologi de merit, vine şi impune de sineşi 
o ortografie, judecată bună numai de Ardeleni şi nedesbătută cu Românimea deasă care a 
păstrat de secoli pe faţa Europei numele respectat de Românie autonomă! Oare literatura 
noastră a intrat în Saturnale? 
 Adunarea de la Braşov, fără de a lua în considerare obiecţiunile demnului bărbat D. 
Vicenţiu Babeş, unul din apărărtorii drepturilor Românilor Bănăţeni în ultima dietă de la Peşta, şi 
care arăta că în Banat autorităţile religioase şi chiar civile opresc cu totul scrierea cu litere latine; 
fără de a pricepe înţelesul adânc al cuvintelor Dlui Laurianu carele, printr-un nalt simţ sciind să-şi 
facă o patrie din întreaga Românie şi să învingă orice predilecţiune provincială, a declarat în 
sânul adunărei că cei mai mulţi Români, din care şi el unul, nu cunosc acea ortografie, fie oricât 
de bună, şi că pentru aceia, Asociaţiunea nu trebuia să o adopte 
definitiv; cu toate acestea, zicem, adunarea de la Braşov a primit 
ortografia propusă, ca a sa proprie, oficială şi statornică. 
 În via discuţiunea iscată asupra acestei materii, am auzit 
cu părere de rău pe Dl G. Bariţ dând într-un ton neasemănat cu 
obicinuita domniei sale curtenie, o desminţire Dlui Laurianu, când 
acesta arăta că însuşi Domnialui, cu partea cea mare a 
Românimei, n-avea scire despre acea ortografie propusă. Oare 
Dl Bariţ n-a înţeles ce voia să zică Dl Laurianu? Oare domnialui 
n-a priceput că Dl Laurianu, când vorbea de sineşi, se întrupa cu 
cele şase, şapte milioane de Români ce n-aveau nici o parte în 
adunarea de la Braşov? Negreşit aceste considerări înalte 
scăpase din vedere Dlui Bariţ în căldura discuţiunei, şi suntem 
încredinţaţi că, nici vreo câteva sute de Ardeleni inteligenţi nu pot 
da singuri legi limbei române, nici nu se pot considera ca 
definitive şi cu totul serioase hotărârile dictatoriale ale adunărei 
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din Braşov. 
 Spre o mai bună dovadă despre această din urmă apreciere, vom arăta că desbaterea s-a 
terminat printr-o glumă de un gust cu totul nou în parlamentarism a părintelui Episcop Şaguna, 
carele ce gestul şi cu vorba ameninţa pe toţi preoţii din eparchia sa şi le vesti că vor păţi rău, 
dacă nu vor adopta îndată şi fără observaţiuni, fericita ortografie pe care Prea Sânţia-Sa a 
combătut-o şi-a afurisit-o mai deunăzi cu atâta învierşunare. O quantum mutatus ab illo! 
 Părintele Mitropolit Şuluţu nu merse aşa departe, ci aprobând din parte-i aceste inovaţiuni, 
mărturisi că, bătrân precum este, „se silesce a scrie după regulile cele noi, dar când apucă 
condeiul ceva mai repede, apoi iar o rupe pe şlendurile  sale cele bătrânesci”. 

În fine protocolul şedinţei purtă conclusiile acestei desbateri, redactate în modul următor: 
1. „Adunarea primesce ortografia recunoscută de bună şi corespunzătoare limbei românesci 

de către comisiunea filologică din anul 1860 şi o recomandă publicului cititor şi scriitor. 
2. Aceiaşi adunare îndatoră pe comitetul Asociaţiunei ca: 
a) să recerce pe toate ordinariatele românesci recomandându-

le ca să binevoiască a primi subatinsa ortografie şi totodată 
a lua măsurile recerute spre a se introduce aceiaşi în tot 
cercul activităţei lor. 

b) să încunosciinţese şi pe gubernul ţărei despre această 
ortografie, ca despre una ce se poate asemenea recomanda 
la toate oficiolatele în toate ramurile administraţiunei publice; 

c) tot acest conclus al adunărei să se facă cunoscut şi 
redacţiunelor naţionale românesci. 

3. Cu toate acestea însă adunarea recunoasce fiecăruia 
dreptul neţermurit al liberei discuţiuni asupra gramaticei şi 
ortografiei limbei, pentru că este bine cunoscut cum că pe 
câmpul sciinţei nu încape nici o restrângere sau dictatura, ci 
că aceasta are să provină numai de la legile vecinice care se 
descopere din natura limbei”. 
Cu toată generoasa liberalitate a acestei din urmă clause care se permite Românilor de a 

scrie mai românesce decât mulţi Ardeleni, nu e mai puţin adevărat că Asociaţiunea literară 
Transilvană a adoptat o ortografie a ei şi că ea s-a îndatorat a-şi pune toate silinţele ca s-o 
introducă în toată naţiunea română de dincolo de munţi, fără de a lua câtuşi de puţin deama de 
partea cea mai mare a naţiunei române, adecă de locuitorii Principatelor. Prin modul acesta, vom 
ajunge a avea una sau mai multe ortografii la noi, dar toate diferite de cea de dincolo; şi poate cu 
timpul vom avea o limbă românească la noi, şi alta dincolo. Acest straniu resultat este foarte 
probabil, dacă nu se vor lua măsuri serioase pentru a-l preîntâmpina; căci negreşit chiar astăzi 
puţini vor fi acei români din Principate cari vor înţelege cu înlesnire unele frase ce se pronunciau 
fără nici o temere de ridicol, în adunarea de la Braşov. Spre exemplu, auzeai oratori zicând: „În 
stari cercustări momentósse debue să defigem officiolatelor etc...”; ceia ce se traduce pe 
românesce: „În atari sau în astfel de împregiurări grele trebue să hotărâm dregătoriilor etc”. Dacă 
vom merge tot aşa, apoi negreşit vom ajunge ca peste cinci-zeci de ani cel mult, Românii de 
dincolo şi de dincoace de Carpaţi să se înţeleagă între sine aşa de puţin cât şi Spaniolii cu 
Portughezii. 

De câte ori se presintă ocasiune, noi ne simţim o datorie de a atrage luarea aminte a 
tutulor literaţilor noştri asupra acestei desbinări naţionale pe care ei înşişi cu imprudenţă o 
pregătesc. Fie-ne dar iertat a spune acestea chiar în faţa acelora cari au adoptat cu entusiam 
erudita ortografie, zisă etymologică a respectabilului Canonic T. Cipariu (foto), şi căria nu i-am 
găsi poate aşa multe neajunsuri, dacă ingeniosul ei autor ar fi isbutit să-şi scrie cu dânsa numele 
său propriu, astfel încât să nu-l citească unii Чіпар şi alţii Ҹіпар; unii Чіпарiу şi alţii Ҹіпарiу; ci toţi 
cu totul, Cipariu precum se poate scrie şi citi cu toate ortografiile inventate şi usitate până acum 
în ţările românesci, osebit numai de a domniei sale. 
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Închiându-se cu aşa trist succes discuţiunea asupra 
ortografiei, D. Protopop Ion Petric citi o mică disertaţiune 
asupra crescerii vermilor de mătase şi asupra culturei duzilor 
sau frăgarilor (precum se zice în Ardeal), în care dovedea câte 
foloase se pot trage dintr-această exploatare; care din zi în zi 
dobândesce o mai mare întindere în toate ţările române. 

Apoi D. Ion Puşcariu citi frumosul discurs despre 
inportanţa documentelor nobiliare ale familiilor române, pe 
care amicul nostru D. Papiu Ilarian l-a retipărit în Tesauru de 
Monumente Istorice pentru România, tom. I. Fasc. 3 
(septembrie 1862). D. Puşcariu, bărbat laborios care sciu să 
unească îndeletnicirile sale administrative ca prefect în mai 
multe ţinuturi române din Transilvania d-a rândul, cu cercetări 
istorice pline de un interes naţional, a reuşit a desgropa 
nobleţea naţiunei române chiar şi din colibele foştilor iobagi de 
la Făgăraş şi din valea Haţegului; domnia-lui ţine un catalog 
sau album în care stau înscrise toate aceste lucrări spre a da publicului un bogat seceriş de 
documente vechi din cele mai importante. Întroducerea la această lucrare, scrisă într-un stil 
elegant şi colorat, a fost citită de domnia-lui unui public care a primit-o cu aplause adesea repeţite 
şi totdeauna bine meritate. 

În fine, D. G. Bariţ (foto) a închis şi astă dată şedinţa, citind discursul său Despre artele 
frumoase cu aplicarea lor la cerinţele poporului românesc. Vom reproduce în întregimea sa 
această interesantă disertaţiune, care, pe lângă multe consideraţiuni pline de gust şi de adevăr, 
da şi explicarea concertelor naţionale ce se ţinură după amiaza în acele trei zile solemne, precum 
oraţiunea Dlui Bariţ din ajun dase explicare asupra Expoziţiunei din Braşov. Astfel sciinţe, 
literatură, arte şi industrie, toate ramurile producţiunii spiritului naţional, îşi avură locul lor în acea 
serbare intelectuală a naţiunei. 
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Esenienii în izvoarele latine 
 
Argument 
 
Unul din motivele pentru care am ales această temă îl reprezintă existenţa unor referinţe 

la esenieni în operele câtorva autori ce pot fi asimilaţi latinităţii prin limbă sau prin contextul 
relaţiilor lor cu lumea romană. Flavius Josephus reprezintă cea mai importantă sursă din epocă 
cu privire la esenieni. Importanţa scrierilor sale este cu atât mai mare cu cât el a fost novicele 
unui esenian (Banus1) timp de un an. Flavius Josephus vorbeşte despre esenieni în Antichităţi 
iudaice, în Istoria războiului evreilor împotriva romanilor şi în Autobiografia sa.  

O a doua sursă antică cu privire la esenieni o reprezintă Filon din Alexandria. El vorbeşte 
explicit despre esenieni în Quod omnis probus liber sit (Fiecare virtuos este liber) şi în Apologia, 
lucrare care nu s-a păstrat. Într-o a treia lucrare, De vita contemplativa, ne vorbeşte despre o 
sectă a „terapeuţilor”, situată în Egipt pe malul lacului Mareotis, sectă pe care unii autori 
contemporani tind să o identifice celei a esenienilor.  

Al treilea autor antic care se referă explicit la esenieni este enciclopedistul latin Plinius cel 
Bătrân, în Historia Naturalis, V, 17. Origenes oferă posterităţii, în Hexapla, un studiu comparativ 
realizat pe baza a şase variante concurente ale unor cărţi din Biblie, una dintre ele fiind eseniană. 
Ultimul autor important ce aparţine perioadei romane şi care a intrat în contact cu această sectă, 
probabil în mod indirect, prin intermediul manuscriselor, este Sfântul Ieronim, traducătorul 
Vulgatei – versiunea latină a Bibliei. 

Alte mărturii ne-au parvenit în mod indirect, prin reluarea anumitor pasaje din autorii 
anterior prezentaţi. Eusebiu din Cezareea vorbeşte de esenieni în Praeparatio Evanghelica, VIII, 
10, 18, având ca sursă Apologia lui Filon2. Ipolit din Roma în Refutatio omnium haeresium 

                                                 
1 Flavius Josephus, Autobiografie, 11 (Cf. Originile creştinismului, Polirom, Iaşi, 2002, p. 64); I. D. 

Amusin, Manuscrisele de la Marea Moartă, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1963, p. 218-219. 
2 E. M. Laperrousaz, Manuscrisele de la Marea Moartă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1997, p. 76, n. 70. 
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(Respingerea tuturor ereziilor) îl reia pe Flavius Josephus. Un ultim autor, Isidor din Sevilla, face 
câteva marginalii la Sf. Ieronim3. 

 
Descoperirile de la Qumrān 
 
Cazul Qumrān reprezintă o situaţie fericită, fără precedent în istorie. Este vorba de 

descoperirea unui număr impresionant de fragmente de manuscrise pe piele, pergament, papirus 
şi metal (cupru), întocmite în opt limbi şi dialecte şi îmbrăţişând o perioadă de timp cuprinsă între 
secolul III a. C. şi secolul I p. C.  

Primele descoperiri datează din 1947, an în care beduinii încearcă să vândă o serie de 
manuscrise unei mănăstiri iacobite. După mărturii ulterioare, se pare că descoperirea datează din 
1945, când un tânăr păstor din tribul de beduini Ta’amireh, numit Mohammed ed’Dib, pornind în 
căutarea unei capre rătăcite descoperă prima peşteră, de unde ridică primele manuscrise. 
Acestea zac timp de doi ani într-un sac, mereu 
ameninţate de posibilitatea de a fi transformate în 
curele pentru sandale (manuscrisele fiind din 
piele).  

Săpăturile încep în 1949, declanşându-se o 
adevărată competiţie între beduini şi savanţi, tribul 
Ta’amireh devenind un veritabil trib de arheologi şi 
negustori improvizaţi. Sunt descoperite în total 11 
grote. Grotele iniţiale sunt localizate la 20 km sud 
de Ierihon, în deşertul Iuda, lângă nişte ruine 
numite Khirbet Qumrān (foto), în apropierea râului 
Wadi Qumrān4.  

În anul 1952 are loc o a doua descoperire 
la Wadi Murabba’at, locaţie situată la 25 km sud-
est de Ierusalim şi la aproximativ 5 km de Marea 
Moartă. Studiul textelor din aceste grote a arătat 
că ele aveau o cu totul altă origine decât cele 
găsite la Qumrān. Murabba’at a servit ca adăpost 
în cursul celei de-a doua revolte a evreilor (132-
135 p. C.) soldaţilor lui Bar-Kokeba. Acest sit se 
află la 20 km sud de Qumrān5. 

Într-o a treia locaţie, Khirbet Mird, situată la 20 km sud-est de Ierusalim, s-au descoperit 
rămăşiţele bibliotecii unei mănăstiri bizantine, construită pe amplasamentul fortăreţei Hyrcanion a 
aşmoneilor6.  

Primele atestări documentare care par să indice aceste situri provin din epoca a doua a 
fierului. Se crede că Qumrān poate fi identificat cu „Oraşul Sării” atestat în Iosua 15, 627. Pe baza 
cercetărilor arheologice, perioadele de locuire alternează începând din eneolitic. Însă relativ la 
esenieni putem vorbi de trei perioade: prima debutează în jurul anului 100 a. C. şi se sfârşeşte 
odată cu cutremurul din 31 a. C., care a devastat Iudeea. A doua începe după un abandon de 30 
de ani şi se sfârşeşte în cursul primei răscoale evreieşti din iunie 68 p. C.8. În a treia perioadă de 
locuire a existat un post de supraveghere roman al Legiunii a X-a, comandată de legatul Traian, 
                                                 

3 I. D. Amusin, op. cit., p. 244. 
4 E. M. Laperrousaz, op. cit., p. 7. 
5 Ibidem, p. 12. 
6 Ibidem. 
7 Ioan Chirilă, Mesianism şi apocalipsă în scrierile de la Qumran, Editura Arhidiecezana, Cluj-Napoca, 

1999, p. 11. 
8 E. M. Laperrousaz, op. cit., p. 20. 
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tatăl viitorului împărat. De asemenea, în grotele de la Wadi Murabba’at s-au descoperit monezi 
din timpul celei de-a doua revolte a evreilor (132-135 p. C.), fapt ce atestă că situl a fost folosit 
din nou de răzvrătiţii evrei. 

Au fost recuperate circa 40.000 de fragmente de manuscris descoperite de arheologi sau 
de beduini, reprezentând rămăşiţele unei impresionante biblioteci. După calcule aproximative, 
aceste manuscrise provin de la 600 de cărţi, din care numai 10 sau 11 ne-au parvenit integral9. 
Aproximativ o treime din totalul manuscriselor sunt copii ale textelor biblice. Figurează aici toate 
textele canonice, uneori în mai multe exemplare, cu excepţia Cărţii Esterei10. Apar în plus faţă de 
canonul iudaic trei texte care s-au păstrat în Septuaginta, biblia de limbă greacă destinată 
diasporei: Tobit, Iisus Sirah (Eclesiasticul) şi Scrisorile lui Ieremia şi Baruch11. Restul textelor 
atestă preocupări administrative, sapienţiale, liturgice şi apocaliptice. 

Istoria primelor descoperiri de la Marea Moartă începe încă din antichitate. În anul 217, 
Origenes a descoperit în apropiere de Ierihon nişte manuscrise în limbile ebraică şi greacă, 
printre altele o versiune greacă a Psalmilor diferită de Septuaginta12. În jurul anului 800 
mitropolitul nestorian (sirian) al Seleuciei, Timotheos I trimite mitropolitului Sergios al Elamului o 
scrisoare în care aminteşte de nişte manuscrise ebraice descoperite într-o stâncă din apropierea 
Ierihonului13.  

Secta iudaică a caraiţilor14, înfiinţată în secolul al VIII-lea deţine un document, Manuscrisul 
de la Damasc, foarte apropiat de unele manuscrise de la Qumrān. Cea mai veche copie a acestui 
manuscris datează din secolul al XII-lea şi a fost descoperit în geniza sinagogii din Cairo în 1896. 
Ya’qub Al Qirgisami, autor carait din secolul al X-lea, în lucrarea Istoria sectelor iudaice, afirmă că 
în secolul I a. C. a existat o aşa-numită „sectă a peşterii”15. 

 
Datarea textelor 
 
Datarea acestor manuscrise a fost relativ uşor de realizat. Anul 68 p. C. este terminus 

ante quem – data înaintea căreia manuscrisele au fost alcătuite şi copiate. Mai dificil de datat 
este acel terminus post quem, adică data după care au fost alcătuite. După părerea specialiştilor, 
nu există exemplare mai vechi de secolele III-II a. C.16.  

Prin analiza cu carbon radioactiv a unor materiale textile ce protejau sulurile, s-a obţinut 
ca dată probabilă anul 33 a. C., cu o toleranţă de ± 200 de ani. Însă dovezile arheologice, 
numismatice (monezi), şi epigrafice (epitafuri ş. a.), precum şi studiul paleografic17 indică aceeaşi 
datare18. De asemenea, există indicaţii cronologice în interiorul manuscriselor şi, probabil, unele 
referiri la romani, desemnaţi sub numele de kittim. 

 
Importanţa textelor 
 
Descoperirile de la Qumrān sunt cu atât mai importante cu cât cele mai vechi texte biblice 

ajunse până la noi au fost scrise cu peste 800 de ani după alcătuirea canonului de la Iamnia şi cu 

                                                 
9 I. D. Amusin, op. cit., p. 82. 
10 E. M. Laperrousaz, op. cit., p. 27. 
11 Ibidem, p. 28. 
12 I. D. Amusin, op. cit., p. 49. 
13 Ibidem, p. 50. 
14 Sectă care nu recunoaşte decât Biblia, respingând Talmudul. 
15 I. D. Amusin, op. cit., p. 52. 
16 Ibidem, p. 128. 
17 Paleografia este disciplina care se ocupă cu analiza scrierii, a formei literelor, a procedeelor de 

scriere şi a evoluţiei grafiei caracterelor. 
18 I. D. Amusin, op. cit., p. 130. 
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peste 1100 ani după epoca creării celor mai noi texte ale Bibliei19. Manuscrisele de la Qumrān 
sunt cu aproximativ 1300 ani mai vechi decât toate celelalte surse cunoscute nouă şi anterioare 
primului canon ebraic.  

În manuscrisele de la Qumrān (foto) putem identifica mai multe tradiţii de text. Cele mai 
multe aparţin unei tradiţii protomasoretice. A doua tradiţie trimite către Septuaginta, iar a treia 
către versiunea samarineană a Pentateuhului. Mai există şi o serie de versiuni intermediare şi 
variante ale acestor tradiţii. 

Se spune că în timpul asediului asupra Ierusalimului, fariseul Iohanan ben Zakai reuşeşte 
să părăsească oraşul într-un sicriu, obţinând de la Vespasian autorizaţia de a merge în oraşul 
Iamnia, unde va înfiinţa o şcoală care va sta la baza primului canon masoretic20. Demersurile de 
fixare a textului vor fi reluate în secolul al VI-lea, pentru ca în secolul al X-lea, canonul să se 
fixeze definitiv. Cu această ocazie epoca interpretărilor, a midrash-urilor, favorizate de scrierea 
consonantică, ia sfârşit. Acum se stabileşte textul oficial, univoc, pe baza unui sistem de puncte 
cu rol de vocale, care indicau vocalismul „oficial” al textelor. Din acest motiv textul a primit numele 
de Massara, iar autorii lui au fost numiţi masoreţi – martori ai tradiţiei21. 

A doua tradiţie de text este cea alexandrină a Septuagintei. Tradiţia povesteşte că 
Ptolemeu al II-lea Filadelful (285-246) – dorind să adune în Biblioteca din Alexandria cele mai 
importante texte ale lumii – cere marelui preot Eleazar din Ierusalim câte şase preoţi din fiecare 
seminţie a lui Israel, cunoscători deopotrivă 
ai ebraicii şi limbii greceşti, pentru 
efectuarea unei traduceri. Cei şaptezeci şi 
doi de traducători (de aici numele 
Septuagintei), izolaţi pe o insulă, traduc 
Biblia în şaptezeci şi două de zile22. Textul 
Septuagintei diferă destul de mult de cel 
rabinic, fiind expresia unei tradiţii distincte. 
El a fost creat special pentru diaspora 
evreiască din Alexandria şi din spaţiul elen.  

Manuscrisele de la Qumrān 
reprezintă o sursă serioasă pentru 
studierea istoriei textului biblic şi subliniază 
absenţa unei autorităţi canonice în perioada 
incipientă a creştinismului. Se pare că în 
interiorul iudaismului au existat mai multe 
curente, secte sau şcoli concurente, unite doar prin monoteism şi prin devoţiunea faţă de Lege. 
Iată o scurtă enumerare a acestora: asideii, saducheii, fariseii, esenienii, terapeuţii (identificaţi de 
unii cu esenienii), zeloţii, sicarii (de la sica – pumnal scurt) şi creştinii. 

Asideii, cea mai veche „sectă” sprijină revolta macabeilor (aşmoneilor) împotriva elenizării, 
dar mai apoi sunt marginalizaţi în lupta pentru putere. Saducheii sunt preoţii care se revendică de 
la Sadoc (Mare Preot în timpul lui David). Ei au avut în grijă templul din Ierusalim.  

Au existat unii laici care au dorit să se delimiteze, să se separe de regimul de la Ierusalim, 
numindu-se farisei (peruşim(ebr) = „cei care s-au separat”23). Flavius Josephus foloseşte termenul 
de αμίξια („cei care nu se amestecă”)24. Unii asidei, aflaţi în conflict cu dinastia haşmoneilor au 
emigrat sau au plecat în deşert. Se pare că preoţii esenienilor (rang moştenit prin sânge) aparţin 

                                                 
19 Ibidem, p. 87. 
20 Originile creştinismului, p. 30. 
21 E. M. Laperrousaz, op. cit., p. 32. 
22 Originile creştinismului,  p. 103. 
23 I. D. Amusin, op. cit., p. 17. 
24 Ibidem. 
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acelor asidei intransigenţi plecaţi în deşert25. Flavius Josephus, în Antichităţi Iudaice (XVIII, I, 2-
5)26 şi în Istoria războiului iudeilor... (II, VIII, 2-14)27 vorbeşte de existenţa a patru secte în timpul 
său: esenienii, saducheii, fariseii şi zeloţii. Ultima sectă, înfiinţată de Iuda Galileeanul se 
aseamănă în mare parte cu cea a fariseilor, doar că ei nu recunosc decât „pe Dumnezeu drept 
unic stăpân şi rege”28. Acest fapt a dus la conflicte inevitabile cu autoritatea romană. Din această 
ultimă sectă au derivat sicarii, ucigaşi fanatici. 

Flavius Josephus descrie în ample pasaje organizarea socială a comunităţilor eseniene. 
De asemenea, vorbeşte de existenţa mai multor grupări, în funcţie de acceptarea sau nu a 
căsătoriei. Deşi îi descrie ca neimplicaţi în politică, paşnici, în Istoria războiului iudeilor... (III, II, 
1)29 vorbeşte de Ioannes esenianul, unul din liderii primei revolte împotriva romanilor. Nu este de 
mirare că romanii au distrus aşezarea eseniană din deşertul Iuda. O probă indirectă despre 
existenţa mai multor curente eseniene ne-o oferă Eusebiu, care citează un pasaj din Apologia lui 
Filon din Alexandria, în care acesta spune că unii esenieni locuiesc în oraşe30. Prin urmare 
mişcarea eseniană, presupus ascetică, nu avea o coerenţă internă foarte puternică, din moment 
ce tolera şi unele aspecte aparent contrare doctrinei lor (căsătoriile, locuirea în oraşe şi 
implicarea politică). 

Cuvinte frumoase despre esenieni are şi Plinius cel Bătrân, care în Historia Naturalis (V, 
17) descrie o comunitate de aproximativ 4.000 de oameni, care nu procreează şi dezavuează 
orice formă de proprietate, trăind totuşi paşnic, împărţind toate bunurile în comun etc. 

Ultimul autor care ia contact direct cu esenienii, cel puţin cu textele lor, este Sfântul 
Ieronim, în secolul al IV-lea. Acesta merge în Palestina pentru a realiza versiunea latină a Bibliei, 
după originalele ebraice. Aici intră în contact cu unele scrieri eseniene, care vor ajunge în 
arhivele Vaticanului. Un aspect interesant e legat de faptul ca Vulgata este mai apropiată de 
canonul rabinic decât Septuaginta, deoarece Sfântul Ieronim s-a raportat în special la 
manuscrisele ulterioare conciliului de la Iamnia.  

Contribuţia esenţială a manuscriselor de la Qumrān este legată de conştientizarea 
eterogenităţii surselor, de existenţa unor tradiţii alternative şi concurente ale textelor sacre, care 
au fost canonizate mult mai târziu. În felul acesta avem acces la o preistorie a textelor şi a 
tradiţiilor care le-au format. Aceasta a fost şansa unică pe care ne-a oferit-o cea mai mare 
descoperire arheologică a secolului al XX-lea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
25 E. M. Laperrousaz, op. cit., p. 104. 
26 Flavius Josephus, Antichităţi iudaice, vol. II, Editura Hasefer, Bucureşti, 2004, p. 438-440. 
27 Idem, Istoria războiului iudeilor împotriva romanilor, Editura Hasefer, Bucureşti, 2002, p. 159-164 (în 

continuare Istoria războiului...).  
28 Idem, Antichităţi iudaice, vol. II, p. 440. 
29 Idem, Istoria războiului..., p. 239. 
30 Eusebiu din Cezareea, Praeparatio evanghelica, VIII, 11 (Cf. I. D. Amusin, op. cit., p. 218). 
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„Chronos. Revistă de istorie”, anul V, nr. 2 (9), 2007, p. 17-20 
 

Iulian SÎNZIANU 
 
 

 
 

 
Pretendentul Ionaşcu-Bogdan  

şi revolta orheenilor şi sorocenilor din 1592 
 

A doua jumătate a veacului al XVI-lea aduce în prim-planul vieţii politice a Ţării Moldovei 
un fenomen mai vechi, dar care acum atinge o amploare fără precedent. Pretendenţele la tron şi 
luptele interne născute pentru ocuparea acestuia, duse între descendenţii vechii familii 
domnitoare, erau în parte izvorâte din deficienţele sistemului de succesiune la tron, insuficient 
reglementat şi consolidat, ce permitea oricărui urmaş al întemeietorilor ţării să îşi afirme drepturile 
la moştenirea strămoşească. Un contemporan, referindu-se la climatul politic din Moldova la 

mijlocul secolului al XVI-lea, afirma că „pentru 
dobândirea puterii se nasc între fraţi războaie foarte 
multe şi deosebit de vătămătoare”1. Rivalitatea între 
diverşii prinţi a avut efecte cumplite asupra evoluţiei 
fireşti a statului. De viciile sistemului de accedere pe 
tronul domnilor moldoveni a proftat atât boierimea, 
care s-a folosit de rivalităţi pentru a-şi apăra 
interesele proprii şi controlul asupra instituţiei 
domniei, cât şi puterile vecine, care au izbutit „să-şi 
impună tot cuvântul în ordinea succesiunii la tron”2. 
Luptele „au împiedicat propăşirea statului şi a 
poporului în dezvoltarea politică şi culturală, mai rău 
decât duşmanul din afară a lovit duşmănia 
dinlăuntru”3.  

Creşterea numărului de aspiranţi la tronul 
Muşatinilor a fost facilitată în epoca la care facem 
referire de diversificarea mediului politic după 
disparitia regatului Ungariei ei având acces în 
întreaga lume germană dar şi în Italia, Spania, 
Franţa şi chiar Anglia, unde caută sprijinitori. Sunt 
văzuţi tot mai des cutreierând Europa, făcând jalbe, 
primind subsidii, unii obţin tronul după eforturi 
stăruitoare şi uneori umilitoare. Teribila concurenţă 

la domnie dădea naştere celor mai denigratoare şi înjositoare zvonuri şi a permis apariţia a 
numeroşi impostori, a căror origine şi legitimitate la tron era indoielnică. Unul dintre „domnişorii” 
ce au năzuit la tronul Moldovei la sfârşitul veacului al XVI-lea, în timpul zbuciumatei domnii a lui 
Aron Vodă, este Ionaşcu-Bogdan.  
                                                 

1 Georg Reicherstorffer, în Călători străini despre Ţările Române, vol. I, îngrijit de Maria Holban, 
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, p. 199 

2 Gheorghe Ghibănescu, Succesiunea la tron (interpretare diplomatică), în „Arhiva”, XXVII, 1916, nr. 1, 
p. 4.  

3 Dimitre Onciul, Ideea dinastică în dezvoltarea statului românesc, în „Convorbiri Literare”, XLIII, 1909, 
p. 374.  
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Revolta orheienilor şi sorocenilor şi ridicarea ca domn a lui Ionaşcu în primăvara anului 
1592 trebuie plasată în contextul politic şi economic al epocii. Prima domnie a lui Aron Vodă, 
începută de jure în septembrie 1591, de facto abia în ultimele zile ale anului, a fost zugrăvită în 
nuanţele cele mai întunecate de Grigore Ureche, atât relativ la conduita sa morală cât şi la 
politica fiscală şi tratamentul aplicat supuşilor: „numai afară de prădarea şi dinăuntru nu se sătura 
de curvie, de jocuri, de cimpoiaşi, care îi ţinea de măscărici (...) pe boieri pentru avuţie îi omora, 
jupânesele le siliia (...) dabilele cu care îngreuiase ţara, nu umbla numai dăbilarii singuri, ce şi 
turcii trimitea de umbla cu dăbilarii”4. Obţinerea tronului de către Aron, cu sprijinul masiv al 
ambasadorului englez la Poartă, Eduard Barton, a costat imens: el s-a obligat să dea sultanului 
400.000 de ducaţi şi alţi 200.000 în alte locuri5, dintre care 50.000 marelui vizir, precum şi dări 
excepţionale anuale de 2-3 ori mai mari decât haraciul6, la care se adăugau sumele şi darurile 
plătite ulterior pentru menţinerea pe tron. Adăugând datoriile predecesorilor Petru Şchiopul (foto) 
şi Iancu Sasul, asumate de noul domn, devine acceptabilă suma de un milion în aur atribuită de 
Lorenzo Bernando drept datorie a lui Aron la plecarea în ţară7. Toate acestea trebuiau plătite 
grabnic de domnul nou numit, iar metodele sale de colectare a sumelor necesare au fost expuse 
mai sus.  

În aceste condiţii, dârjii orheieni şi soroceni, căliţi în luptele duse pentru apărarea 
frontierelor răsăritene ale Ţării Moldovei, atât de încercate de incursiunile tătăreşti sau căzăceşti,  
reacţionează. Răscoala, însoţită de un  eventual complot al dregătorilor, ne este cunoscută mai 
pe larg doar din cronica lui Grigore Ureche, care relatează cum „în anul 7100 (1592)”, din cauza 
„răotăţilor şi beliturilor ce făcea Aron Vodă, neputând suferi ţara, s-au ridicat orheenii şi sorocenii 
cu un domnişor, ce-i zicea Ionaşcu, ce-l aleseră cap dintre dânşii şi-i puseră numele Bogdan 
Vodă”. A urmat riposta lui Aron: uciderea lui „Bucium vel vornic şi Bârlădeanu logofăt şi Paos 
vornicul, dându-le vină de vicleşug, că-i cu ştirea lor”, apoi acţiunea militară întreptată împotriva 
rebelilor, înfrângerea lor pe Răut, la est de Prut, prinderea „domnişorului”, însemnarea şi 
călugărirea sa8. Surse externe referitoare la evenimentele menţionate lipsesc aproape cu 
desăvârşire9.  

În legătură cu veridicitatea şi succesiunea evenimentelor, cu identitatea pretendentului 
Ionaşcu şi cu plasarea cronologică a evenimentelor au fost formulate o serie de ipoteze.  

Poate se impun câteva cuvinte despre cei trei boieri pe care Ureche îi enumeră ca 
victime ale lui Aron. Bârlădeanu deţinuse unele demnităţi în timpul lui Petru Şchiopul şi Iancu 
Sasul, fusese mare spătar, pârcălab de Hotin (menţionat în această funcţie şi în 28 ianuarie 
1590) şi mare logofăt din septembrie 159110 (deci anterior sosirii în ţară a lui Aron). De asemenea 
Bucium (Condrea Bucium) avea şi el un cursus honorum consistent, pârcălab de Neamţ, Hotin şi 
Roman şi mare vornic al Tării de Jos în timpul lui Petru Şchiopul11. Cât despre Paos „vornicul”, nu 
este mare vornic al Ţării de Sus, cum ar putea părea, ci a avut probabil un rang inferior12. Primii 
                                                 

4 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ediţie îngrijită de Petre P. Panaitescu, Editura de stat 
pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1955, p. 207.  

5 Eudoxiu  Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. III1, Bucureşti, 1880, p. 153, nr. 
140; Constantin Esarcu, Documente inedite din arhivele veneţiene, în „Columna lui Traian”, 1876, p. 286.  

6 Hurmuzaki, op. cit., vol.  IV2, Bucureşti, 1884, p. 156, nr. 111.  
7 C. Esarcu, op. cit., p. 286.  
8 Grigore Ureche, op. cit., p. 206-207.  
9 Vagi reflexe ale evenimentelor din Moldova se întâlnesc în raportul ambasadorului veneţian la 

Constantinopol, la aproape o lună de la petrecerea lor (Hurmuzaki, op. cit., vol. XI, Bucureşti, 1900,  nr. 118, p. 
161).  

10 Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova (secolele XIV-
XVII), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1971, p. 294.  

11 Ibidem, p. 286-287.  
12 Nicolae Şendrea, Evenimentele interne din domnia lui Aron-Vodă (1591-1595), extras din „Cercetări 

Istorice”, an IV, nr. 2, 1928, p. 7; nu este menţionat nici în sfatul domnesc din 3 mai (D.I.R., A, sec. XVI, vol. IV, 
doc. 65, p. 53).  
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doi cel puţin, au fost, aşadar, şi dregători ai lui Petru Şchiopul, au administrat treburile Moldovei 
după plecarea acestuia, înainte de venirea lui Aron, care a trebuit să îi păstreze în funcţiile 
deţinute13. De aici ar fi putut decurge o neîncredere amplificată de evenimentele din primăvara lui 
1592.  

Nu se cunoaşte momentul exact la care cei trei au fost ucişi, dar se poate restrânge 
intervalul de timp probabil. Cea mai târzie menţiune în care Bârlădeanu apare semnând în 
calitate de mare logofăt este 15 mai 159214. S-a invocat argumentul lipsei sale din unele acte 
anterioare acestei date pentru a se acredita ideea unei disgraţii şi îndepărtări temporare a lui 
Bârlădeanu din fruntea cancelariei domneşti, în favoarea  lui Nestor Ureche, ce apare semnând 
actele din 9 şi 14 mai15. Cum observa însă Ilie Minea, Bârlădeanu se intitulează întotdeauna 
„mare logofăt”16, în timp ce Ureche se numeşte doar „logofăt”. Mai mult, în documentul din 14 mai 
sunt menţionaţi ambii dregători. Aşadar, moartea lui Bârlădeanu şi a celorlaţi boieri menţionaţi de 
Grigore Ureche a putut avea loc doar după 15 mai 1592, la fel şi ascensiunea lui Nestor Ureche, 
anterior subordonat al primului, ascensiune confirmată de cronică dar  şi  de acte oficiale17. În ce 
priveşte lupta cu răsculaţii, aceasta s-a dat după 25 mai, când Aron era prezent încă în Iaşi18.  

Încercând trasarea unei succinte şi, inevitabil, aproximative schiţe cronologice, putem 
plasa momentul tăierii celor trei boieri după 15 mai (eventual până la 25 ale lunii), iar lupta de pe 
Răut şi capturarea domnişorului Ionaşcu-Bogdan, s-a dat după 25 mai (când Aron se afla încă în 
Iaşi) dar nu după 10 iunie, deoarece Ureche relatează că vestea mazilirii a sosit la Aron după 
luptă. Dar, la 10 iunie Valentin Kirschner informa de bistriţeni de mazilirea lui Aron, sosind 
poruncă de la Poartă de a-l opri, aresta şi ţine „sub pază bună”, dacă fostul domn va încerca să 
se refugieze prin Transilvania19. Întrucât este de presupus că sosirea  mesagerului trimis de 
sultan lui Aron, pe care l-a găsit, conform cronicii, pe câmpul de luptă, s-a produs înainte sau la 
aceeaşi dată cu porunca mai sus amintită, se poate plasa bătălia de pe Răut, urmată nu foarte 
târziu de sosirea trimisului Porţii, în primele zile ale lunii iunie a anului 1592. 

În privinţa identităţii reale a pretendentului Ionaşcu-Bogdan, descendenţa sa domnească, 
istoricii au ezitat a se pronunţa categoric. Nicolae Iorga afirma că „se ivise, nu la cazaci, ci la 
veşnic dârjii orheeni şi soroceni, un Bogdan-vodă, pretinzându-se a fi feciorul Lăpuşneanului, 
deşi i se zisese până atunci Ionaşcu”20. Ambiguu în această problemă este şi Alexandru Boldur, 
care constată că „răbdarea ajungând la sfârşit, boierii orheieni şi soroceni s-au răsculat în frunte 
cu Ionaşcu, care a fost ales principe şi numit Bogdan”21. Nici Ilie Minea, în consistentul studiu 
dedicat primei domnii a lui Aron Vodă, nu se preocupă de identitatea pretendentului. Ştefan S. 
Gorovei se îndoia de descendenţa domnească a pretendentului, impostor ce împrumutase 
numele fiului Ionaşcu al lui Alexandru Lăpuşneanu, mort în 1566-1567 la Constantinopol22. În 
Cronologia domnilor din Ţara Românească şi Moldova Constantin Rezachevici foloseşte ca 
                                                 

13 Ilie Minea, Aron-Vodă şi vremea sa, în „Cercetări Istorice”, an VIII, nr. 1, p. 158.  
14 Gheorghe Ghibănescu, Surete şi izvoade, vol. XXIV; D.I.R., A, sec. XVI, vol. IV, doc. 70-71, p. 56-57.  
15 Ibidem, doc. 68-69, p. 55-56.  
16 Ilie Minea, Sfârşitul marelui logofăt Bârlădeanul şi răscoala în contra lui Aron Vodă, în „Revista 

Arhivelor”, vol. III, nr. 6-8, 1936-1937, p. 104-106; pentru acelaşi lucru pledează şi actele din D.I.R., A, sec. XVI, 
vol. IV, doc. 39, p. 35-36, doc. 47, p. 42-43, doc. 57, p. 48, doc. 58, p. 48-49, doc. 61, p. 51-52, doc. 66-67, p. 
54-55.  

17 Grigore Ureche, op. cit., p. 240; în Hurmuzaki, XI, doc. CCCCXLVIII, p. 317-321, din aprilie 1593 
Nestor Ureche se intitulează „logofătul cel mare al lui Aron Vodă”.  

18 Un document de la această dată păstrat în rezumat în D.I.R., sec. XVI, vol. IV, doc. 72, p. 57; din 
păcate, nu se păstrează şi membrii sfatului, încât nu putem şti dacă Bârlădeanul şi confraţii săi de supliciu mai 
erau în viaţă la acea dată.  

19 Hurmuzaki,  op. cit., Bucureşti, 1912, XV1, doc. MCCCX, p. 712.  
20 Nicolae Iorga, Istoria Românilor, vol. V., Vitejii, volum îngrijit de C. Rezachevici, Bucureşti, Editura 

Enciclopedică, 1998, p. 233.  
21 Alexandru V. Boldur, Istoria Basarabiei, Chişinău, Editura Logos, 1992, p. 233.  
22 Ştefan S. Gorovei, Muşatinii, Bucureşti, Editura Albatros, 1976, p. 122.  
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argument însemnarea şi călugărirea pretendentului (şi nu grabnica lui ucidere) ca un argument în 
favoarea originiii sale domneşti23. Fiu al cărui fost domn moldovean va fi fost, nu se poate spune. 
În sprijinul aprecierii sale vine şi o scurtă însemnare din cronicile turceşti contemporane 
referitoare la evenimentele politice petrecute la Constantinopol în vara aceluiaşi an (mazilirea, 
apoi reinvestirea lui Aron ca domn al Moldovei). Un personaj pe nume Ionaşcu, foarte probabil 
acelaşi cu cel ce face obiectul studiului de faţă, se lăuda că „pot şi eu să dau dare (virgii). Pot să 
dau chiar mai mult decât el (decât Aron)”24.  

Comparând evenimentele din primăvara-vara lui 1592 cu cele declanşate de plecarea lui 
Petru Şchiopul din ţară în anul anterior, se observă că cele două mişcări au profile diferite. Dacă 
răscoala din vara lui 1591 a avut un caracter preponderent economic25, revolta orheenilor şi 
sorocenilor din mai 1592 are o accentuată tentă politică, cu atât mai mult cu cât este coroborată 
cu trădarea dregătorilor domnului în funcţiune şi cu ridicarea unui pretendent. Aceste argumente 
duc la concluzia că Ionaşcu nu a fost un ţăran proclamat domn, ci un adevărat „os domnesc”, 
urmaş al lui Alexandru Lăpuşneanu26. El se bucura probabil de oarecare popularitate în rândurile 
boierimii din ţinuturile dintre Prut şi Nistru. Mişcarea din mai-iunie 1592 trebuie aşadar 
considerată o revoltă boierească cu caracter politic şi nu o răscoală ţărănească pornită exclusiv 
din considerente economice.  
 
 
 
 

                                                 
23 Constantin Rezachevici, Cronologia domnilor din Ţara Românească şi Moldova (1324-1881), I, 

Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001, p. 757-758.  
24 Cronici turceşti privind Ţările Române. Extrase, vol. I, îngrijit de Mihail Guboglu şi Mustafa Mehmed, 

Bucureşti, Editura Academiei, 1966, p. 337.  
25 Vezi raportul lui Ştefan de Sângeaordz din septembrie 1591, în Hurmuzaki, vol. XV1, doc. MCCCCV, 

p. 709-710. 
26 Gheorghe Pungă, Studii de istorie medievală şi de ştiinţe auxiliare, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 

1999, p. 143-148.  
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Episcopia Huşilor şi Basarabia 
 

Episcopia Huşilor a jucat un rol deosebit în sprijinirea spirituală a populaţiei din stânga 
Prutului, acolo unde a fost cea mai mare parte a teritoriului ei de jurisdicţie. Acest sprijin s-a 
manifestat nu numai atunci când acest spaţiu a aparţinut, aşa cum era firesc, de Moldova, cât şi 
atunci când a fost în componenţa Rusiei ţariste sau U.R.S.S.  

De altfel, Melchisedec Ştefănescu, cel dintâi autor care s-a ocupat de scrierea istoriei 
acestei eparhii1, considera că raţiunea întemeierii episcopiei a fost „înlesnirea privegherii şi 
administraţiei bisericeşti în partea dinspre răsărit a ţării, care era mai mult ameninţată de 
mahometism2 şi pentru depărtarea ei de reşedinţele episcopale de mai înainte, nu se putea vizita 
după canoane şi a se căuta cu acurateţe de către episcopi”3. 

Documentele vremii atestă legăturile existente între Episcopia Huşilor şi spaţiul din stânga 
Prutului, fără a vorbi despre posesiunile imobiliare deţinute în acel spaţiu românesc. 

Astfel, dintr-un document, din 20 ianuarie 1709, aflăm care erau însărcinările domnului 
Mihail Racoviţă către protopopul ţinutului Soroca, în legătură cu ascultarea acestuia de episcopul 
Huşilor, nou numit. „Scriem domnia mea la rugătorul nostru protopopul de ţinutul Sorocei, careli 
este sub ascultarea Episcopiei Huşilor. Îi facem ştire că … am socotit şi am ales de am pus acolo 
episcop pe Sfinţia sa kir Sava să fie episcop. Pentru aceea, dacă vei vedea cartea Domniei mele, 
să cauţi şi să dai ştire tuturor preoţilor, câţi or fi acolo, la acel ţinut, sub ascultarea episcopiei. Să 
vă sculaţi şi să mergeţi cu toţii acolo, la Sfinţia sa, la episcopie, ca să-i vadă şi să-i cerci pentru 
vrednicie preoţească. Şi carele nu va fi vrednicu pe cinul preoţescu, să aibă a-l judeca, după cum 
va scrie Sfânta Pravilă. Acestea scriem”4. 

Dintr-o scrisoare al protopopului de Chişinău către Episcopia Huşi, din data de 29 
octombrie 1793, aflăm că prin ţinuturi, pentru ajutorul administraţiei bisericeşti, protopopii aveau 
câte un preot cu titlul de nemesnic, precum şi nişte servitori, numiţi feciori. Nemesnicul ţinutului 
Lăpuşnei în acel an era preotul Ioan, iar feciorii servitori ai protopopului de Chişinău erau 
Mihalachi Ţiple şi Vasilie Samson5.  

La 27 martie 1758, episcopul Inochentie obţine de la domnul Scarlat Ghica o carte 
domnească, prin care împuterniceşte pe protopopi să facă inspecţii prin ţinuturile episcopiei, 
inclusiv în stânga Prutului. Celor în cauză li se transmitea că „sunt volnici cu cartea domniei a 
cerceta pe călugări şi călugăriţe, pe preoţi şi preotese, diaconi şi diaconiţe”6.  

În opera sa, episcopia a beneficiat şi de sprijinul domnului. Un astfel de caz se 
înregistrează la 31 martie 1766, când Grigore Ghica a trimis o circulară către episcopii din ţară, în 
care le solicită să pună protopopi vrednici, care să organizeze toate bisericile din eparhie, din 

                                                 
1 Melchisedec, Chronica Huşilor şi a episcopiei cu aseminea numire, Bucureşti, 1869, p. 174 (în 

continuare se va cita Chronica Huşilor). 
2 Ibidem, p. 90-91. 
3 Dionisie I. Udişteanu, Episcopia Huşilor (Inscripţii şi însemnări), 1938, p. 6; Laurenţiu Chiriac, 

Începuturile Mitropoliei Moldovei, în „Elanul”, nr. 60, februarie 2007, p. 5. 
4 Melchisedec, Chronica Huşilor, p. 174. 
5 Ibidem,  p. 384. 
6 Ibidem,  p. 264. 
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stânga şi dreapta Prutului, să cerceteze abuzurile şi să le îndrepte. De asemenea, cerea 
autorităţilor să se îngrijească ca bisericile de pe la sate să nu fie lipsite de servitori pentru 
săvârşirea serviciilor religioase7. 

Cu ocazia alegerii succesorului episcopului Inochentie, au fost propuşi trei candidaţi. 
Conform canoanelor, alegerea noului episcop, Iacov, a fost realizată de către un sinod format din 
trei arhierei, convocat la biserica Mitropoliei din Iaşi. Pe lângă grecul Matei al Mirelor şi Leon, 
episcopul de Roman, a contribuit la alegerea aceasta şi un reprezentant din spaţiul bisericesc din 
stânga Prutului, anume Amfilohie, episcopul de Hotin8. 

De asemenea, episcopii de la Huşi erau convocaţi, uneori, de către domnie, pentru a 
participa la luarea unor hotărâri importante pentru viaţa spirituală a ţării. Astfel, în cursul anului 
1698, episcopul Varlaam a participat, împreună cu mitropolitul Sava al Moldovei, cu Misail, 
episcopul de Roman şi cu Lavrentie al Rădăuţilor, la convocarea Adunării Ţării de către domnul 
Antioh Cantemir, când s-a hotărât, conform obiceiului timpului, ca mănăstirea Căpriana, din 
Basarabia, să fie închinată mănăstirii Zografu de la Muntele Athos9. 

Modul în care se exercitau exact atribuţiile de îndrumare a turmei creştine din stânga 
Prutului o putem afla dintr-un document din a doua parte a secolului al XVIII-lea. Astfel, cu prilejul 
desfiinţării eparhiei Prailoviei, în 1771, eparhiile Ismail, Reni, Chilia, Acherman şi Bender, din 
Basarabia, au fost date spre administrare Episcopiei Huşilor. În acest context, mitropolitul a trimis 
o carte reprezentanţilor bisericii din ţinuturile respective, dar şi episcopului de Huşi, din care se 
pod desprinde şi atribuţiile canonice ale celui din urmă. Astfel, se preciza că „după urmarea 
rânduielilor sfintelor canoane, iată sau dat aceste eparhii sub purtarea de griji a frăţiei sale 
episcopului de Huşi, kir Inochentie, căruia îi dăm voie a săvârşi acolo toate cele ce se cuvine 
arhieriei. Adică să judece şi să cerceteze a doua oară toate pricinile bisericeşti. Cântăreţi şi 
purtători de sfeşnice să însemneze. Ipodiacon şi diacon să săvârşească şi să suie şi la rânduiala 
preoţiei pre cei vrednici. Duhovniceşti părinţi să aşeze prin ale sale cărţi de duhovnicie... 
Dumnezeieştile biserici să sfinţească şi să înveţe pe pravoslavnicul norod părintesc tot lucrul ce 
este de suflet folositor şi mântuitor, ocârmuindu-i la cele sufleteşti faceri de bine”10. 

Dar rolul episcopiei nu a fost numai acela de a se îngriji de soarta slujitorilor ce aparţineau 
de ea, de administrarea moşiilor ce le deţinea în Basarabia, ci şi de a înzestra lăcaşurile de cult 
cu obiectele necesare desfăşurării în bune condiţii a ritualului religios. Potrivit opisului obiectelor 
din muzeul Societăţii istorico-arheologice bisericeşti din Basarabia, întocmit în anul 1923, aici se 
păstrau, ca bunuri ce aparţineau Mitropoliei Basarabiei, colecţii de obiecte, vase şi veşminte 
bisericeşti, icoane, manuscrise şi documente vechi, tipărituri, fotografii, unele provenind de la 
Episcopia Huşilor. Printre acestea se regăsesc şi numeroase obiecte româneşti, printre care 
antimisele, toate de pânză, ale: episcopului Veniamin al Huşilor, de la 30 noiembrie 1792; 
episcopului Meletie al Huşilor, de la 23 noiembrie 1803; episcopului Calinic Hariupolis al Huşilor, 
de la 23 decembrie 1860; episcopului Iosif al Huşilor, de la 187311.  

Un alt exemplu îl reprezintă Icoana mică a Mântuitorului Hristos, ferecată în argint, dăruită 
peşterii Sf. Anton, de către Nichifor Chiricencov. Pe ea este scris: „Această icoană a Mântuitorului 
Domnului nostru Iisus Hristos, este dăruită pentru peştera Sf. Anton din Sf. Munte, de către 
cetăţeanul oraşului Cahul, Nuvhifor Chiriacencov şi de mine, Eufrosina şi cu fii săi: Daniil şi 
Varvara. Pomeneşte-ne Doamne pentru icoana Mântuitorului, când vom veni întru împărăţia ta. 
1859, decembrie 17”12. 

                                                 
7 Ibidem,  p. 294 şi 296. 
8 Ibidem,  p. 345. 
9 Ibidem,  p. 157. 
10 Ibidem,  p. 316. 
11 Iulian Chifu, Vlad Cubreacov, Mihai Potoroacă, Dreptul de proprietate al Mitropoliei Basarabiei şi 

restituirea averilor bisericeşti, Editura Alfa şi Omega, Chişinău, 2004, p. 241. 
12 Dionisie I. Udişteanu, Episcopia Huşilor (Inscripţii şi însemnări), 1938, p. 16. 
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 Prin tratatul de la Paris încheiat la data de 30 martie 1856, judeţele Cahul, Ismail şi 
Bolgrad, din sudul Basarabiei, sunt restituite Moldovei. Încă de la înfiinţarea Episcopiei Huşilor, 
cele mai multe teritorii de sub jurisdicţia sa se aflau în stânga Prutului, pierdute prin pacea de la 
Bucureşti din 1812 şi încorporate, cu întreg teritoriul dintre Prut şi Nistru, Rusiei ţariste. După 
1856, partea de sud a Basarabiei încearcă să reînnoade vechile tradiţii. Dintr-un document din 12 
martie 1859 aflăm că Episcopia Huşi sprijină pe Dimitri Spiru Povlu, interesat de amplasarea unui 
pod umblător peste Prut, în dreptul moşiei Rânzeşti, care s-a adresat în acest sens către 
arhiereul Calinic Miclescul Hariupoleos, locotenent episcop de Huşi, deoarece urmărea 
relansarea comerţului cu Bârladul. Importanţa podurilor peste Prut era foarte mare, căci asigura 
legătura între cele două pământuri româneşti. 
 Astfel, Dimitri Spiru Povlu declară că: „La moşiile mele Goteşti şi Ciobalaccii, din ţinutul 
Cahulului, ce sunt din stânga Prutului, vrând a face cu a mea cheltuială un pod trecător pe apa 
Prutului, pentru împlinirea trecerii locuitorilor, cu care pod urmează să cheltuiesc sumă peste 
1000 galbeni, osăbit de alte podeţe ce se mai fac pe şes peste gârlile ce sunt curgătoare din apa 
Prutului. Iar capul acestui pod de dincoace, de pe moşia Rânzăştii, din ţinutul Fălciu, ce este 
proprietate a Sfintei Episcopii Huşi. Iscălitul face rugăminte ca, aşa cum facerea acestui pod la 
locul însemnat se face nu numai în bine obştesc, ci şi o înlesnire a locuitorilor din zisa moşie 
Rânzăşti, dar totodată şi un venit mai însemnat în viitor să poată produce zise-i moşii”13. 
 Sprijinul acordat de către Episcopia Huşilor menţinerii legăturilor cu locuitorii de dincolo de 
Prut a fost simţită şi un secol mai înainte. Astfel, la 9 februarie 1754, în urma anaforalei marelui 
logofăt al Moldovei, s-au constatat drepturile episcopiei asupra celor două maluri ale Prutului la 
moşia Toporul. Matei Ghica a încuviinţat cererea episcopului Inochentie de a face un pod peste 
această apă, pe vadul ce avea la acea moşie14. 
 Rolul Episcopiei Huşilor a constat şi în educarea generaţiilor de preoţi care au activat în 
cuprinsul jurisdicţiei sale. În jurul acestui locaş de închinăciune a funcţionat, vreme îndelungată, 
şi un seminar teologic, care a format mulţi din clericii fostei eparhii a Huşilor. Seminarul a fost 
înfiinţat în 1851, sub episcopul Meletie Istrati (1851-1857) şi a funcţionat în încăperile ce erau la 
acea dată15. Astfel, dintr-un document din 5 septembrie 1870, emis de Consiliul Şcolar al 
Seminarului din Huşi, aflăm faptul că această instituţie de învăţământ avea în arondare ţinuturile 
Fălciu, Vaslui şi Cahul, de unde s-au ridicat un număr 98 de preoţi. La acea dată, ţinuturile Vaslui 
şi Cahul erau lipsite de şcoli pentru preoţi şi dascăli, astfel încât rolul în educarea noilor generaţii 
de preoţi revenea Seminarului din Huşi, ce aparţinea de Episcopia Huşi16. 

Un refugiat, în urma ultimatumului rusesc din 28 iunie 1940, cum ar fi Alexandru Stribiţchi, 
absolvent al şcolii de cântăreţi din Chişinău, concentrat în Regimentul 10 Vânători staţionat la 
Roşiori, a cerut examinarea în cursul anului 1941 la şcoala din Huşi de cântăreţi bisericeşti17. 

De asemenea, au existat şi cazuri de reprezentanţi ai bisericii din spaţiul din dreapta 
Prutului care au trecut prin Episcopia Huşilor şi apoi au dus mai departe, în Basarabia, 
spiritualitatea românescă. Astfel, Vasile Ciureanu, cantor la biserica Episcopiei Huşi, născut în 
localitatea Bodeşti, judeţul Vaslui, a fost numit profesor al şcolii de cântăreţi bisericeşti din Huşi în 
anul 1902. Acesta a fost mobilizat în război între anii 1916-1918, când ajunge iar la Huşi, dar este 
transferat în anul 1918 la Mitropolia Basarabiei, unde ajunge profesor de muzică bisericească la 
Chişinău18. În această calitate el a fost autorul lucrării Liturghierul. 
                                                 

13 Costin Clit, Un pod peste Prut la Rânzăşti, în „Elanul”, nr. 28, februarie 2004, p. 16. 
14 Melchisedec, Chronica Huşilor, p. 229. 
15 Al. I. Ciurea, Biserica Sfinţilor apostoli Petru şi Pavel din Huşi, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, 

anul XXXIV, nr. 3-4, martie-aprilie 1958, p. 293. 
16 Ligia Maria Vlase, Documente inedite privind Seminarul Teologic din Huşi (1870), în „Prutul”, anul III, 

nr. 8 (27), august 2003, p. 6. 
17 Costin Clit, Istoricul şcolilor de cântăreţi bisericeşti din eparhia Huşilor – Huşi, Bârlad, Vaslui, în 

Cronica Episcopiei Huşi, vol. V, 1999, p. 287. 
18 Ibidem, p. 280. 
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După unirea Basarabiei cu România, la 27 martie 1918, Episcopul Huşilor, Nicodim 
Munteanu (foto), a condus afacerile Arhiepiscopiei Basarabiei până la alegerea unui titular, 
funcţie pentru care a fost împuternicit de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, care a 
hotărât ca: „P. S. Episcop al Huşilor – Nicodim să conducă afacerile Arhiepiscopiei Chişinăului şi 
Hotinului până la alegerea unui titular”, menţionând că: „Odată cu trimiterea Prea Sfinţitului 
Nicodim, atât Sf. Sinod cât şi înaltul guvern au ţinut ca într-un glas să dea încredinţarea că vi se 
vor îndeplini cu sfinţenie toate dorinţele privitoare la autonomia bisericească de care aveţi 
nevoie”. Astfel, la 16 iunie 1918, Sfântul Sinod al B.O.R. publică „Cartea Pastorală” prin care se 

acordă autonomie Bisericii Basarabene. 
 Au urmat, pe parcursul lunii august, mai multe şedinţe cu 
preoţi şi profesori bisericeşti, în cadrul cărora, sub conducerea 
lui Nicodim, s-a hotărât desfiinţarea vechilor instituţii clericeşti 
din Basarabia (Consistoriul duhovnicesc, Sfatul Eparhial, 
Consistoriul şcolar bisericesc, Administraţia ecumenică) şi 
înfiinţarea a două structuri noi, care corespundeau necesităţilor 
politico-religioase de atunci:  
1. Administraţia Centrală Eparhială a Arhiepiscopiei Chişinăului 
şi Hotinului; 2. Consistoriul Superior Eparhial. Prin crearea 
acestor organe se urmărea ajustarea cât mai oportună şi 
adecvată a structurilor bisericeşti cu noua realitate, prin 
urmare, respectându-se specificul şi particularităţile bisericeşti 
ale Basarabiei. 

Dar, în decembrie 1918, episcopul Nicodim Munteanu 
şi-a dat demisia din funcţie. 

Documentele atestă faptul că imediat după unire, 
reprezentanţii bisericii din Basarabia au reluat imediat 
legăturile cu episcopii Huşilor. Astfel, dintr-un document din 6 

noiembrie 1924, de la Chişinău, purtând antetul Arhiepiscopiei Chişnăului şi Hotinului, aflăm că 
arhiepiscopul Gurie Grosul, numit la 3 ianuarie 1920 drept cap al acestei arhiepiscopii, se 
adresează episcopului Huşilor, Iacov Antonovici, căruia îi prezintă un proces-verbal în care se 
arată necesitatea ţinerii unui congres general al Bisericii Ortodoxe din Basarabia19. 
 Referitor la rolul jucat de această episcopie în a menţine vie flacăra spiritualităţii ortodoxe 
în spaţiul din stânga Prutului, mai ales într-o perioadă în care Basarabia era confruntată cu 
politica regimului comunist de desfiinţare a bisericilor, vom reproduce, în continuare, pasaje  
dintr-un document din anul 1943, realizat de episcopul Grigorie Leu, purtând numele: Dare de 
seamă asupra activităţii generale eparhiale cerute de Onor Minister cu adresa nr. 875/194320. 
 „Războiul de întregirea neamului a găsit pe scaunul episcopal de la Huşi pe actualul 
Patriarh, I. P. S. Nicodim, care s-a interesat în chip deosebit de întreg bunul mers al eparhiei.  

Prin grija sa s-a reînfiinţat Seminarul Teologic în anul 1919. Şi tot prin strădania I. P. S. 
Sale s-a redat episcopiei o mică parte din moşiile ce le-a avut în Basarabia, pierdute odată cu 
răşluirea acestei provincii. Astfel, curând după 1919 episcopia Huşilor a intrat în stăpânirea unui 
teritoriu de 50 de ha. În judeţul Lăpuşna, a unei bălţi de 250 de ha. În judeţul Cahul şi a unor titluri 
de rentă, pentru moşiile expropriate acolo, în valoare de 5.419.200 de lei… 

 
Opera culturală şi până în prezent 

                                                 
19 Idem, Un document despre convocarea Congresului general-intereparhial al Bisericii Ortodoxe din 

Basarabia, în „Elanul”, nr. 57, noiembrie 2006, p. 1. 
20 Idem, Un document inedit privind activitatea din Eparhia Huşilor (1925 - 1943), în „Acta Moldaviae 

Meridionalis”, vol. XXII – XXIV, 2001 – 2003, p. 408-422. 
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Dintre publicaţiile eparhiei, amintim Cartea de rugăciuni, editată de P. S. Grigorie Leu în 
12.000 exemplare, care s-a împărţit în întreaga eparhie, trecând şi graniţele ei, până în 
Transnistria, unde P. S. Episcop Grigorie Leu s-a deplasat în misiune în două rânduri. 

Procurarea şi împărţirea broşurilor religioase, iconiţelor, cruciuliţelor, cărţilor de rugăciune, 
cum şi a celor din editura proprie, au satisfăcut, în primul loc, setea de religiozitate, dar ea a 
constituit bazele unei opere culturale şi misionare nu numai în eparhia noastră, dar şi dincolo de 
hotarele ţării, în Transnistria, prin cele două misiuni făcute de conducerea eparhiei noastre, în 
frunte cu P. S. Episcopul Grigorie Leu, când s-a mers la faţa locului şi s-au răspândit şi 
credincioşilor acestor laturi creştine Cuvântul Domnului şi cu care prilej s-a constatat o puternică 
viaţă creştină, asemănătoare în multe privinţe vieţii creştine din veacurile primare… 

 
Opera gospodărească 
Prin revenirea Basarabiei, Episcopia şi-a reluat stăpânirea asupra micilor sale proprietăţi 

de peste Prut. Între acestea este şi moara ţărănească din comuna Cărpineni, jud. Lăpuşna, pe 
care a găsit-o stricată de bolşevici, iar casele în mare parte dărăpănate. Cum, însă, lipseau 
piesele necesare repunerii morii în funcţiune, Episcopia a fost nevoită să facă tovărăşie cu alt 
morar din vecinătate. Astfel, în 1941, instalaţia a fost gata şi, cum se simţea mare nevoie, i s-a 
adăugat şi o presă de ulei. Toate acestea au costat, totuşi, 300.000 de lei. 

 
Participarea preoţilor la războiul sfânt şi la opera misionară din Transnistria. 
 
Îndată după eliberarea acestei provincii, Episcopia Huşilor a fost prima care a trimis 

misionari peste Nistru. Cea dintâi cercetare duhovnicească a Chişinăului a făcut-o P. S. Grigorie 
al Huşilor, în ziua de 21 iulie 1941. Oraşul încă ardea, din biserica soborului se scotea cenuşă şi 
jar, iar autorităţile încă nu se instalaseră. Au fost trăite atunci clipe emoţionante. La o săptămână, 
o altă vizită a adăugat întărire sufletească faţă de populaţia atât de greu încercată.  

La 18 septembrie acelaşi an a plecat primul grup de preoţi peste Nistru. Grupul l-a avut în 
frunte pe P. S. Episcop Grigorie şi a fost alcătuit din pr. Anton Popescu, cons. ref. Huşi; 
protoiereu P. Alexandru, Huşi; pr. V. Spânu, parohia Şchiopeni, Fălciu; pr. N. Balan, Jigoreni, 
Vaslui; pr. M. Hogaş, Scitul Vovidenia, Huşi; pr. P. Cartaş, paroh Zorleni, Tutova; pr. Nicolae 
Isăilă, paroh Dobrovăţ, Vaslui; diac. Gr. Lungulescu, Episcopia Huşilor. 

La începutul lunii octombrie a aceluiaşi an, Episcopia a trimis un nou grup de preoţi, 
alcătuit din pr. Gh. Popescu de la biserica Înălţarea, Huşi; pr. M. Raicu de la parohia Pogăneşti,  
Fălciu; pr. Gr. Lupaşcu, Vineţeşti, Fălciu etc. 

 
Dar conducerea eparhială nu s-a mulţumit numai cu aceste grupuri care au activat câteva 

săptămâni şi luni, săvârşind după preoţii militari cele dintâi botezuri, cununii, pomeniri de morţi 
etc., ci a trimis şi preoţi cu şedere mai îndelungată, unii chiar peste un an. 

Astfel, următorii preoţi sunt acum în Transnistria: pr. Ioan Apostol de la parohia Dumeşti II, 
Vaslui; pr. A. Budaşcu de la Ciorăşti, Vaslui; pr. M. Raicu de la parohia Pogăneşti, Fălciu; pr. N. 
Hâncu de la Negreşti II, Vaslui şi pr. C. Radu de la Drăgeşti, Vaslui. 

 
Bunuri imobiliare 
 
Terenul Ciorăşti, Ciolpana, jud. Lăpuşna, rămas de pe urma exproprierilor moşiilor Sfintei 

Episcopii ce a avut în Basarabia, dă un venit anual de 10.000 de lei. 
Terenul Bizinic de 3 ha şi jumătate tot în Basarabia, se dă în arendă cu 6.000 de lei anual. 
Balta Gura Lăpuşnei de circa 230 ha: în anul 1940/1941 a adus venit de 25.915 de lei. 

Moara Topor, Lăpuşna a fost pusă iarăşi în funcţiune după ce invazia bolşevică o distrusese. 
Moşia Topor, de 50 de ha, situată pe teritoriu comunei Cărpineni, Lăpuşna, în apropierea morii 
Topor a adus în anul bugetar 1940/1941 un venit de 38.824 de lei”. 
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Atitudini şi stări de spirit în mediul politic românesc 
cu privire la Rusia (1866-1877) 

 
             Actele înfăptuite de români în perioada 1866-1877 se datorează strânsei conexiuni dintre  
factorii interni şi externi implicaţi în desfăşurarea procesului de făurire a României moderne1. În 
acest interval, principalele forţe politice ale ţării au avut păreri şi atitudini contradictorii cu privire la 
politica ce trebuia urmată faţă de Marile Puteri şi mai ales faţă de Rusia. 

La 1866, patru mari probleme îi preocupau pe oamenii politici ai ţării: problema raporturilor 
noastre cu Turcia2, a doua problemă consta în legăturile pe care putea să le aibă statul nostru cu 
vecinii creştini de peste Dunăre3, apoi problema relaţiilor cu Austria, mai apoi cu Austro-Ungaria 
(specială şi datorită chestiunii românilor din Ungaria)4 şi nu în ultimul rând problema raporturilor 
noastre cu Rusia5. 
             În ceea ce priveşte relaţiile dintre România şi Rusia, pentru perioada 1866-1877, pot fi 
delimitate trei perioade: 1866-1870 (corespunzătoare unei politici active a guvernului român în 
relaţiile cu Rusia), 1871-1874 (perioadă în care relaţiile dintre cele două state nu cunosc 
schimbări majore) şi 1875-1877 (când, o dată cu manifestarea „crizei orientale”, relaţiile româno-
ruse capătă o semnificaţie aparte). 
             În analiza fiecăreia dintre aceste perioade am încercat să surprindem mutaţiile pe care 
evenimentele majore de pe plan internaţional le-au provocat atât în cadrul opiniei publice, cât şi 
în mediul parlamentar românesc.   
             În primăvara anului 1867, s-au introdus reglementări în ceea ce priveşte reprezentarea 
intereselor externe ale ţării. Astfel, guvernul Creţulescu anunţa, privitor la politica externă, că 
România va avea de acum înainte o poziţie de neutralitate, astfel încât teritoriul său să nu ajungă  
„azilul unor turbători care ar cere să neliniştescă vreuna din puterile străine”6. De asemenea, tot 
în primăvara aceluiaşi an, au apărut şi primele semne ale răcirii relaţiilor dintre Franţa şi 
România, în contextul primirii unor informaţii vehiculate de către cabinetul francez, cum că între 
Rusia şi Prusia s-ar fi încheiat o alianţă, la care ar fi aderat şi România. Principele Carol a 
dezminţit categoric această ştire ce a avut însă ecouri negative în vestul Europei7. 
             Spre sfârşitul anului 1867, principele Carol I (foto) era sfătuit de către tatăl său ca 
„România să intre în sfera de acţiune a Rusiei, înainte de a fi silită s-o facă”, consemnând  şi 
poziţia contelui Bismarck, cum că pentru România o apropiere de  Rusia ar fi o politică dreaptă şi 
sănătoasă8. Confirmarea verbală dată lui Carol Anton, cum că în scurt timp va fi trimisă la 

                                                 
1 Gh. Cliveti, România şi crizele internaţionale 1853-1913, Iaşi, Editura Fundaţiei Axis, 1997, p. 115. 
2 N. Iorga, Politica externă a regelui Carol I, Bucureşti, Editura Glykon, 1991, p. 12. 
3 Ibidem, p. 17. 
4 Ibidem, p. 21. 
5 Ibidem, p. 22. 
6 „Monitorul Oficial”, nr. 53, 7/19 martie 1867, p. 359. 
7 Memoriile regelui Carol I al României de un Martor Ocular, vol. I (1866-1869), Ediţie îngrijită de Stelian 

Neagoe, Bucureşti, Editura Scripia, 1992, p. 118.  
8 Ibidem, p. 218. 
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Petersburg o misiune „ce era încă de foarte mult timp plănuită”9 era pusă în practică atunci, când, 
la începutul anului 1868 (mai exact în februarie), a fost trimisă la Petersburg o delegaţie formată 
din I. Cantacuzino şi episcopul Melchisedec10. 
            Chestiunea relaţiilor cu Rusia înveninase deja atmosfera politică din ţară. În ianuarie 
1868, conservatorii şi liberalii se angajau în aprinse polemici în presă privitoare la strategia pe 
care statul român trebuia să o adopte în ceea ce privea relaţiile internaţionale (raporturile cu 
Rusia beneficiind de un interes special). Astfel, în ziarul „Românul” din 14 ianuarie se reproducea 
un text aparţinând conservatorilor, în care aceştia susţineau că „Ministerul Brătianu-Golescu 
înstrăinându-şi simpatiile Franciei… a crezut că va putea face să se uite o administraţie 
păcătoasă, aruncându-se în braţele Prusiei şi Rusiei şi căutând în întâmplările unei politice 
aventuroase, saluta şi justificarea sa, fie şi cu pericolul de a compromite şi tronul şi ţara”11. 
Replica liberalilor a fost formulată de B. Stilescu: „avem ferma convingere că nici unul din bărbaţii 
care formează astăzi partida progresistă nu poate să dorească a lăsa cabinetul Rusiei ca 
executor al voinţelor sale testamentare”12. Totodată, in ziarul „Românul” de miercuri, 14 febuarie 
era citat un text dintr-un ziar ce apărea în Franţa, „Buletinu 
Internationalu”, care se plasa sub influenţă austro-ungară, 
în care se preciza: „Da, d. Brătianu, se aruncă în braţele 
Rusiei, cum a făcut-o toată viaţa lui... Europa se poate 
deştepta într-o dimineaţă cu doi prefecţi ruşi în Moldova şi 
în Valahia”13. Tirul acuzaţiilor din partea consevatorilor 
continua în aceeaşi manieră dură atât faţă de liberali (ţinta 
principală fiind I. C. Brătianu) cât şi faţă de Rusia: „ni se 
asigura că într-o reuniune care s-a facut în zilele acestea la 
Hotelul Concordia, d. I. Brătianu ar fi expus motivele 
schimbării dumisale în privinţa politicii străine; c-ar fi zis că 
Împăratul Napoleon al III-lea, în întrevederea sa la 
Salzburg cu Împăratul Austriei, ar fi promis acestuia că îi va 
ceda România, şi că pentru aceasta ministerul actual a 
abandonat politica franceză şi s-a aruncat în braţele 
Rusiei”14. 
             I. Cantacuzino şi episcopul Melchisedec al 
Ismailului au fost primiţi în audienţă de ţar la 9 februarie 
1868. Astfel, Melchisedec a discutat cu demnitarii ruşi 
Gorceakov şi Stremouhov mai ales chestiuni bisericeşti, în 
care aceştia au insistat ca guvernul român să rezolve diferendul cu Patriarhia de la 
Constantinopol. Episcopul a replicat ferm, reamintind faptul că acele condiţii cerute de Patriarh 
sunt imposibil de satisfăcut, atât în ceea ce priveşte alegerea episcopilor de către  episcopi, cât şi 
în legătură cu averile mănăstireşti secularizate15. I. Cantacuzino s-a ocupat de problema cea mai 
importantă a acestor discuţii şi anume cea a jurisdicţiei consulare. Problema jurisdicţiei consulare 
era una delicată pentru România, deoarece guvernul român nu recunoştea legitimitatea acesteia 

                                                 
9 Ibidem, p. 219. 
10 Gh. Cliveti, România şi Puterile Garante (1856-1878), Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1988, p. 

115. 
11 „Românul”, anul XII, 18 ianuarie 1868, p. 49. 
12  Ibidem, p. 50. 
13  „Românul”, anul XII, 14 februarie 1868, p. 144. 
14  Ibidem, p. 145. 
15 Gh. Cazan, Relaţiile diplomatice ale României de la 1859 la 1877, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 

Pedagogică, 1984, p. 190. 
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şi o considera contrară intereselor sale. Astfel, propunerile guvernului român16 încercau să 
înlăture una din legăturile principale ce menţineau ţara într-o stare de subordonare faţă de 
Poartă. În acest sens, partea română chiar a înaintat Rusiei propunerea unei convenţii care să 
reglementeze pe bază de reciprocitate poziţia supuşilor celor două ţări17. 
            În ceea ce priveşte atitudinea lui I. C. Brătianu referitoare la politica sa faţă de Rusia, 
aceasta este bine exprimată intr-unul din numeroasele sale discursuri: „Sunt şi voi fi ortodox, cum 
m-a lăsat Dumnezeu; la noi religia joacă un rol foarte mare. Naţionalitatea noastră ca şi cea a 
Grecilor, a Sârbilor, a Bulgarilor şi a tuturor popoarelor în fine, care sunt de această religie 
ortodoxă şi-a găsit scăparea numai în unirea lor cu biserica, de aproape 800 de ani. Prin această 
strânsă unire s-a scăpat naţionalitatea. Pentru că vreau a păstra vechea noastră religie naţională, 
ni s-a zis că suntem Muscali. Dar când vorbim de ortodocşi, numai la Muscali trebuie oare să ne 
gândim? Dar Grecii, dar Sârbii, Bulgarii, Albanezii, Macedonenii ce sunt oare? […] Când 
Muscalii18 au venit la noi, ei au căutat să ne loveasca până la rărunchi şi noi i-am urât, pentru că 
ne sugrumau. [...] Suntem ortodocşi, însa vrem să fim la noi acasă; pot şi Ruşii să fie în bună voie 
ortodocşi, cum sunt, dar la ei acasă, iar nu pe spinarea noastră”19.   
             Semnificativă pentru anul 1870, în contextul războiului franco-german, este circulara lui 
Gorceakov, din 19/31 octombrie20. Prin aceasta, opinia publică din România şi Europa a aflat cu 
consternare vestea denunţării unilaterale de Rusia a neutralizării Mării Negre (articol ce făcea 
parte din tratatul de la Paris din 1856)21, însă, cu toate acestea, Rusia nu avea de gând  să aducă 
în discuţie chestiunea Orientului22. Mihail Kogălniceanu îşi exprima public atitudinea faţă de 
Rusia: „de la 1857 şi până la 1870, am văzut că guvernul rusesc, totdeauna repunând politica sa 
veche şi adoptând o politică nouă, a fost în toate împrejurările alături cu Franţa mai la toate 
operaţiunile regenerării noastre naţionale; a fost alături cu Franţa la conferinţele de la Viena, 
precum şi la Congresul din Paris. Apoi la Constantinopole, când s-a proclamat Unirea 
principatelor de către ambele Adunări la anul 1862, guvernul imperial rusesc a fost alături cu 
guvernul imperial al Franţei spre a recunoaşte acest fapt. După 13 ani, se naşte astăzi un conflict 
între Rusia şi puterile mari, revendicarea drepturilor sale de suveranitate deplină în interiorul 
imperiului său”23. Acelaşi Kogălniceanu menţiona: „vedem că Rusia s-a schimbat, vedem că acea 
putere care căuta să probeze Europei că Unirea românilor este o legitimă şi naturală dorinţă a 
naţiunii, astăzi vine şi arată contrariul”24. 
                                                 

16 Misiunea română în Rusia nu a rămas fără ecouri în mediul politic românesc şi nici în rândul Marilor 
Puteri. Astfel, în ţară, P. P. Carp, în interpelarea sa din Camera Deputaţilor, din 13 februarie, susţinea că o 
alianţă cu Rusia reprezenta cea mai mare primejdie pentru statul român, chiar dacă aşa s-ar ajunge mai 
devreme la independenţă. Guvernul era învinuit că urmărea să provoace, în deplin acord cu Rusia, o insurecţie 
generală în sud-estul Europei, ce ar folosi politicii ţariste. Răspunsul guvernului la aceste acuzaţii a fost dat de  
I. C. Brătianu, care a susţinut că guvernul nu făcea o politică filo-rusă, dar că nici nu căuta „cu lumânarea” 
ceartă cu Imperiul Rus, întrucât aceasta ar echivala cu o „înaltă orbire” ( „Monitorul oficial”, nr. 27, 4/16 februarie 
1868, p. 166 şi urm.). 

17 Gh. Cazan, op. cit., p. 191. 
18 În ceea ce priveşte termenii Mosc, Moscal în limba română a secolelor XVII-XIX, aceştia au fost 

destul de productivi şi au concurat în desemnarea populaţiei răsăritene cu mai puţin folositul termen rusesc. 
Dacă la noi etnonimul Muscal nu conţine nimic peiorativ, pentru ruşi Moskal e perceput ca poreclă şovină dată 
ruşilor şi soldaţilor ruşi în Ucraina, Bielorusia şi în Vechea Polonie. (L. Ivanov, Imaginea rusului şi a Rusiei în 
literatura română (1840-1945), Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2003, p. 15. 

19 I. C. Brătianu, Acte şi cuvântari, vol. 1-2 (1869-1876), Ediţie îngrijită de G. Marinescu şi C. Grecescu, 
Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1935, p. 11. 

20 Memoriile regelui Carol I al României de un Martor Ocular, vol. II (1869-1875), Ed. Scripia, Bucureşti, 
1993, p. 132. 

21 Gh. Cliveti, op.cit., 1988, p. 170. 
22 Memoriile regelui Carol I , vol. II, p. 132. 
23 M. Kogălniceanu, Opere, vol. V/2, Ediţie îngrijită de Dan Simionescu, Bucureşti, Editura Academiei, 

1974, p. 46. 
24 Ibidem, p. 53. 
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             În contextul războiului franco-german, P. P. Carp, ministrul de externe, întrebat la 5 iulie 
1870 de deputatul A. I. Gheorghiu ce va face România în caz de război, a răspuns: „Onoratul 
domn Gheorghiu a făcut o paralelă între politica de la ’67-’68 şi politica guvernului actual şi-a fost 
rezumată în următoarele cuvinte ale domnului Ion Brătianu: acolo unde este ortodoxia acolo este 
România. Daţi-mi voie să rezum şi eu politica noastră în cuvinte tot atât de precise: acolo unde 
sunt ginţile latine, acolo va fi şi inima României”25. Acelaşi P. P. Carp mai declara că ministrul de 
externe „păzeşte neutralitatea ţării”26. 

Înfrângerea Franţei avea să producă o contra-lovitură 
în Orient şi să aşeze un alt echilibru între puterile europene. 
Protocolul de la Londra, de la 1/13 martie 1871, consfiinţise, 
şi din partea Marilor Puteri, denunţarea unilaterală a articolului 
ce făcea referire la neutralizarea Mării Negre. Astfel, criza 
orientală era, în viziunea lui Maiorescu, reîncepută, iar 
războiul ortodoxiei ruseşti împotriva islamului îşi prevestea 
apropiata izbucnire. Acelaşi Titu Maiorescu se întreba: „dar ce 
soartă voiam noi să pregatim în mijlocul luptei celor doua 
state, între care suntem intercalaţi? Nu ne luaseră Ruşii la 
1812 Basarabia prin pacea de la Bucureşti? Nu-şi stipulaseră 
atunci şi Valahia şi Moldova, pe care de-abia consimt a le 
ceda şi restitui Turciei? Nu erau districtele Bolgrad, Ismail şi 
Cahul, puse in tratatul de la Paris sub administraţia noastră, a 
doua umilire, pe care trebuia să o şteargă Rusia prin noul 
război?”27. 

În ceea ce priveşte atitudinea lui D. A. Sturdza (foto) 
faţă de Rusia aceasta este exprimată într-unul din studiile 

sale: „ruşii au crezut şi cred şi astăzi că în România totul e copt, pentru ca fructul să le cadă de la 
sine în braţe, pentru ca Românii să primească cu bucurie dominaţia lor; slăbirea şi finalmente 
nimicirea elementului românesc a fost şi este unul din punctele cele mai văzute ale politicii 
ruseşti”28. Acelaşi D. A. Sturdza, făcând o analiză a politicii externe ruseşti în Balcani, sublinia: 
„Războiul Crimeii făcuse de încetase acţiunea rusească o bucată de timp. Nu trecură însă mai 
mult de două decenii de la 1856 şi această acţiune dizolvantă începu din nou cu o activitate mai 
mare, mai deschisă şi mai făţisă. Mai înainte fusese vorba de a elibera pe creştinii ortodoxi de 
jugul musulman; acum se pun înainte drepturile de dominaţie a ruşilor peste toate popoarele 
slavone, ruse sau neruse, şi peste altele, pe care Ruşilor le place a le trage în lumea slavonă. 
Astăzi Ruşii proclamă dreptul de a împărţi ţările şi popoarele după bunul lor plac, după vederile 
lor, după interesele lor”29. 

În perioada anilor 1875-1878, fenomenul cel mai important ce a captat atenţia Europei şi a 
făcut ca privirea Marilor Puteri să se îndrepte mai mult spre sud-estul Europei, a fost 
manifestarea  crizei orientale, provocată de insurecţiile din Bosnia şi Herţegovina. 

Principalii interpreţi ai „crizei orientale” au fost populaţiile aflate sub dominaţia Imperiului 
Otoman, cele care au arătat, încă o dată, că soluţionarea situaţiei din sud-est trebuie să se facă 
în funcţie de realităţile etnice, sociale, culturale şi reliogioase din zonă30. Debutul unui nou episod 
                                                 

25 P. P. Carp, Discursuri parlamentare, Ediţie îngrijită de Marcel Duţă, Bucureşti, Editura Grai şi suflet, 
2000, p. 21. 

26 Ibidem, p. 22. 
27 Titu Maiorescu, Discursuri parlamentare cu privire asupra desvoltării politice sub domnia lui Carol,  

vol. I (1866-1876), Bucureşti,  Editura Librăriei Socec & Comp., 1897, p. 36. 
28 D. A. Studza, Europa, Rusia şi România – studiu etnic şi politic, Bucureşti, Institutul de Arte grafice 

Carol, 1914, p. 9. 
29 Ibidem, p. 13. 
30 Gh. Cliveti, op. cit., 1988, p. 175. 
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al „crizei orientale” în 1875 a pus statul român într-o situaţie deosebit de complexă. În acel 
moment, statul român era preocupat de posibiltatea nefericită ca teritoriul naţional să fie prins 
între tulburările din sudul Dunării şi intervenţia unei Mari Puteri (era vizată Rusia).                

Situaţia României s-a complicat atunci când în noiembrie 1875, consulul rus Zinoviev, 
revenit de la Constantinopol, întreba miniştrii guvernului român „ce atitudine va avea România în 
viitoarea criză orientală?”31, ţinând cont de faptul că, la puţin timp după acest moment, în 
decembrie 1875, agentul român la Poartă relata faptul că Ignatiev declarase demnitarilor otomani 
că Rusia va lua amanet Principatele dacă turcii vor ocupa Serbia şi Muntenegru32.  
             Atitudinea României a fost anunţată de circulara lui Lascăr Catargiu din 4/16 ianuarie 
1876, în care se specifica faptul că, în caz că României i se va încălca neutralitatea şi îi va fi lezat 
teritoriul, acesteia nu îi va rămâne ca alternativă decât lupta armată, cooperând, însă, cu puterile 
dispuse să consimtă la o schimbare radicală a statutului său juridico-politic33.  
             Constituirea, la 24 iulie/5 august, a „ministerului cel lung” al liberalului I. C. Brătianu va 
corespunde începuturilor celei mai nebuloase etape a desfăşurărilor politico-diplomatice 
referitoare la criza orientală34. Astfel, la 21 septembrie/3 octombrie, principele Carol a decis să-l 
trimită pe Brătianu la Livadia, reşedinţa de vară a ţarului35. Referitor la misiunea lui I. C. Brătianu 
în urma căreia au început negocierile pentru încheierea unei convenţii militare romano-ruse este 
de menţionat atitudinea lui Titu Maiorescu: „A insistat el asupra unei alianţe întru deplina 
cooperare a armatei noastre alături cu cea ruseasca in contra Turciei? [...] S-a preocupat destul 
de soarta Basarabiei, a cărei pierdere o prevedea „Românul” încă din 15 XI 1875? Sau ceea ce 
ar fi mai grav Brătianu s-a întors de la Livadia cu impresia, că Basarabia tot era pierdută pentru 
noi, şi redactarea cam vagă a convenţiei de la 4 aprilie 1877 şi 
declararea ulterioară a Parlamentului, că nu cedează Basarabia şi 
nu admite nici un schimb de teritorii, erau numai nişte înscenări de 
ocazie pentru a scăpa aparenţele şi a-şi păstra popularitatea faţa 
cu periculoasa atitudine?”36.   
             Aşa cum bine ştim, la 4/16 aprile 1877 s-a incheiat 
convenţia româno-rusă ce a starnit de asemenea discuţii aprinse 
în mediul politic românesc. Aceasta fusese încheiată după acordul 
ruso-austro-ungar de la Budapesta (ianuarie 1877) şi după 
semnarea protocolului de la Londra, din luna martie a aceluiaşi 
an. P. P. Carp (foto) e unul dintre cei mai vehemenţi contestatari 
ai convenţiei: „De ce să cerem Rusiei să înlocuiască ea singură 
garanţia ce ne-o dădeau până azi şapte Puteri? [...] Cine ne 
garantează în contra Rusiei?”. Apoi, el dezvoltă teoria 
periculozităţii Rusiei pentru români: „Oricare ar fi votul d-voastră, 
fie pentru, fie contra, el nu poate fi liber atunci când trei sute de 
mii de baionete se află pe teritoriul nostru şi oricare ar fi 
răspunderea materială ce va rezulta din votul nostru, eu resping cu toate puterile răspunderea 
morală a unui act făcut în asemenea condiţii şi, oricât de slab ar fi glasul meu, sunt sigur că, în 
aceste priviri el va răzbate dintr-un unghi al ţării în altul37. [...] Că votul nostru nu poate fi dat decât 
sub presiunea cea mai dureroasă, aceasta o mărturiseşte însuşi mesajul care nu este altul decât 
                                                 

31 T. Maiorescu, Discursuri parlamentare cu privire asupra Desvoltării politice sub domnia lui Carol I,  
vol. II (1876-1881), Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Comp., 1897, p. 21. 

32 Gh. Cliveti, op. cit., 1988, p. 215. 
33 Ibidem, p. 216. 
34 Ibidem,p. 217. 
35 Memoriile regelui Carol I al României de un Martor Ocular, vol. III (1876-1877), Bucureşti, Editura 

Machiavelli, 1994, p. 60. 
36 T. Maiorescu, op. cit., vol. II, p. 56. 
37 P. P. Carp, op. cit., p. 52. 
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un lung ţipăt de disperare prin care se zice ţării că părăsiţi de toţi am fost siliţi să ne aruncăm în 
braţele Rusiei” (subl. ns., A.-B. C.)38. 
             Ion Ghica, unul din partizanii absoluţi al neutralităţii în martie 1877, scria în broşura sa O 
cugetare politică: „Ideea, care ni s-ar părea mai nimerită, ar fi de a nu încuraja prin atitudinea şi 
prin cuvintele noastre nici pe Turci nici pe Ruşi, a nu arăta nici unuia nici altuia simpatii nici 
antipatii39. 
             De asemenea, o atitudine vehementă împotriva încheierii convenţiei româno-ruse a avut 
şi Titu Maiorescu, cel care, într-unul din numeroasele sale discursuri din Parlament, sublinia: 
„Acest text cuprinde pericolul unui reservatio mentalis din partea Rusiei şi putea da loc la o 
intrepretare contrară celei presupuse de Români. Căci Rusia, prin tratatul Pontului, semnat în 
Londra la 1/13 martie obţinuse anularea tratatului de la Paris din 1856 în ceea ce priveşte Marea 
Neagră […] În aşa stare de lucruri, mai era oare tratatul de la Paris, pentru Rusia faţă de noi, un 
traite existent?”40.  
              Mihail Kogălniceanu, ministru al afacerilor străine în acea perioadă, arăta calea pe care 
ar fi trebuit să o urmeze România în derularea războiului: „Nu urmează să încheiem nici o alianţă, 
ofensivă sau defensivă, cu Rusia, nici să colaborăm cu armatele sale, nici să le garantăm 
trecerea, provocând astfel zdrobirea armatei noastre de către turci. […] Armata rusă nu face 
decât să treacă prin ţara noastră şi noi nu putem împiedica această trecere, implicit admisă de 
Europa. […] Vă repet, nici nu ne gândim să încheiem un tratat de alianţă sau de cooperare cu 
Rusia”41.  
             În ciuda faptului că a fost semnată această convenţie, trupele ţariste vor trece Prutul fără 
o notificare prealabilă a acestui lucru şi înainte de aprobarea convenţiei de către cele două 
Camere de la Bucureşti. Dat fiind că Poarta otomană l-a destituit pe agentul român de la 
Constantinopol şi a recurs la acte de provocare de-a lungul Dunării, statul român a considerat că 
se află în stare de război cu Turcia ( 29 aprilie/10 mai 1875). Puterile garante vor fi anunţate de 
semnarea convenţiei prin circulara ministrului de externe din 2/14 mai 187742. În contextul acestor 
evenimente, pe data de 9 mai 1877 a fost proclamată independenţa de stat a României,  
considerată de M. Eminescu „nu un copil găsit, fără căpătâi şi fără antecedente, ci un prinţ care 
dormea cu sceptrul şi coroana alături”43. 
             Aşa cum am observat din cele prezentate mai sus, imaginea Rusiei nu este tocmai una 
agreată în mediul politic românesc: adepţii ideilor conservatoare au avut o atitudine mai puţin 
favorabilă în legatură cu implicarea factorului extern, în speţă Rusia, în problemele interne ale 
României, atacându-i mai mereu pe cei ce duceau o politică liberală cum că ar avea legături 
secrete cu Rusia, în timp ce aceştia din urmă s-au apărat de tirul acestor acuzaţii ,subliniind 
faptul că daca va fi nevoie de sprijinul Rusiei pentru obţinerea independenţei acesta nu trebuie 
neglijat. Această imagine negativă se datoreaza, în mare măsură, politicii externe întreprinse de 
Rusia  în Principatele Române începând cu perioada regulamentară şi până chiar la primul război 
mondial. Aşa cum observa Eminescu, „beciul popoarelor din Viena” s-a mutat „în inchisoarea din 
Rusia”44. 

                                                 
38 Ibidem, p. 53. 
39 T. Maiorescu, op. cit., vol. II, p. 59. 
40 Ibidem, p. 68. 
41 M. Kogălniceanu, Documente diplomatice, Ediţie îngrijită de George Macovescu, Bucureşti, Editura 

Politică, 1972, p. 155. 
42 Gh. Cliveti, op. cit., 1997, p. 237. 
43 Românii la 1877. Antologie, prefaţă şi note de Emil Manu, Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1977,       

p. 43. 
44 L. Ivanov, op. cit., p. 130. 
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Conferinţa româno-sovietică de la Viena  
(27 martie – 2 aprilie 1924) 

 
 La începutul anului 1924, situaţia raporturilor dintre România şi noul regim din Rusia nu 
era cu mult diferită de cea de la sfârşitul războiului mondial. Relaţiile diplomatice n-au fost 
restabilite1, frontiera comună n-a fost recunoscută, iar de-a lungul Nistrului 
se desfăşura un „război tăcut”, care făcea victime de ambele părţi. 
 Întreaga situaţie tensionată îşi avea originea în „chestiunea 
Basarabiei”, provincia dintre Prut şi Nistru, care se unise cu Regatul 
României în 1918. Guvernul sovietic nu recunoscuse niciodată apartenenţa 
Basarabiei la România ci, mai mult, considera că România a anexat un 
teritoriu sovietic, pe care trebuia să-l evacueze (sunt binecunoscute Notele 
ultimative din 1 şi 2 mai 1919 trimise României2). 
 În asemenea condiţii, guvernul român a optat pentru recunoaşterea 
Unirii Basarabiei de către Marile Puteri la Conferinţa de Pace de la Paris, 
deşi nu a exclus ideea unei înţelegeri cu Rusia Sovietică3. La 28 octombrie 
1920  s-a semnat Tratatul de la Paris, prin care statele semnatare 
(România, Marea Britanie, Franţa, Italia şi Japonia) recunoşteau 
apartenenţa Basarabiei la România4. Cum era de aşteptat, guvernul de la Moscova a protestat 
împotriva semnării acestui tratat, considerând că „nu poate recunoaşte nici o validitate unui acord 
                                                 

1 La 13/26 februarie 1918, Sovietul Comisarilor Poporului al R.S.F.S. Ruse a luat decizia de a rupe 
relaţiile cu România, ca urmare a intrării trupelor române în Basarabia. În Nota trimisă guvernului român se 
preciza: „1) Toate relaţiile diplomatice cu România încetează. Legaţia română şi, în general, toţi reprezentanţii 
autorităţilor române se expulzează pe cea mai scurtă cale dincolo de frontieră; 2) Tezaurul României, aflat în 
păstrare la Moscova, se declară intangibil pentru oligarhia română. Puterea Sovietică îşi asumă răspunderea de 
a păstra acest tezaur, pe care îl va preda în mâinile poporului român” (Lidia Pădureac, Relaţiile româno-
sovietice (1917-1934), Chişinău, 2003, p. 145-146). Relaţiile diplomatice au fost restabilite abia în anul 1934. 

2 Ludmila Rotari, Mişcarea subversivă din Basarabia în anii 1918-1924, Bucureşti, 2004, p. 212. 
3 Până la semnarea Tratatului de la Paris (1920), au fost demarate o serie de negocieri la Londra 

(februarie 1920) şi la Copenhaga (februarie-martie 1920), precum şi un schimb de Note între miniştrii de externe 
ai celor două state. Nu s-a ajuns la nici un rezultat, deoarece Take Ionescu, ministrul de externe din Guvernul 
generalului Al. Averescu, a dorit obţinerea recunoaşterii Unirii Basarabiei de la Marile Puteri, având convingerea 
că regimul bolşevic nu va rezista la conducerea Rusiei. Mai târziu, mai mulţi politicieni (Alexandru Vaida-
Voevod, dr. Nicolae Lupu, Daniel Ciugureanu, Virgil Madgearu) şi istorici (Alexandru Boldur, Gheorghe 
Brătianu) au regretat că, în 1920, România n-a obţinut recunoaşterea Unirii Basarabiei din partea sovieticilor, 
atunci când aceştia erau decişi să o ofere. În sprijinul afirmaţiei se aducea contextul favorabil din anul 1920: în 
condiţiile războiului sovieto-polon, sovieticii erau intersaţi de obţinerea neutralităţii României şi ar fi făcut mari 
concesii în acest sens Pentru detalii, vezi: Ştefan Graur, Les relations entre la Roumanie et l’U.R.S.S. (1919-
1936), Paris, 1937, p. 25-36; Alexandru Boldur, Imperialismul sovietic şi România, ediţie îngrijită de Ion 
Alexandrescu, Bucureşti, 2000, p. 197-201; Gheorghe Brătianu, Basarabia: drepturi naţionale şi istorice, 
traducere şi adaptare de Edi Săvescu, Bucureşti, 2004, p. 149-155. 

4 Dintre prevederile Tratatului, menţionăm: „Art. 1 – Înaltele Puteri Contractante declară că recunosc 
suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei, cuprins între frontiera actuală a României, Marea Neagră, 
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privitor la Basarabia, făcut fără participarea sovieticilor”5. Tratatul de la Paris a fost, în schimb, 
principalul argument al României în „lupta diplomatică pentru Basarabia” (V. F. Dobrinescu), deşi 
a fost ratificat numai de patru state semnatare6. 
 Obţinând recunoaşterea Unirii Basarabiei de la Marile Puteri, România a considerat 
„chestiunea Basarabiei” definitiv încheiată şi, la viitoarele negocieri cu sovieticii, nu a mai 
acceptat punerea în discuţie a acestei chestiuni. Dimpotrivă, Uniunea Sovietică7 a agitat în 
permanenţă, în arena internaţională, problema Basarabiei, folosind-o ca pe un instrument de 
presiune şi intimidare la adresa României, de destabilizare a situaţiei politice din estul Europei. 
 Perioada care a urmat semnării Tratatului de la Paris a fost una tensionată. Guvernul 
sovietic a trimis numeroase Note, prin care acuza România de imixtiuni în afacerile sale interne, 
de sprijinirea „albgardiştilor”8, de facilitarea trecerii Nistrului de către bandiţi. La rândul său, 
guvernul român reproşa numeroasele incursiuni bolşevice pe malul drept al Nistrului, precum şi 
activitatea teroristă şi subversivă din Basarabia. 
 Pentru rezolvarea acestora, dar şi a altor chestiuni litigioase (problema Tezaurului 
României de la Moscova, navigaţia pe Nistru şi Dunăre, chestiunea minorităţilor din Basarabia, 
problema refugiaţilor şi a prizonierilor de război) s-au purtat discuţii la Varşovia (în lunile 
septembrie şi octombrie 1921), care nu s-au soldat cu nici un rezultat, delegaţia română nedorind 
să pună în discuţie problema Basarabiei9. 
 Pe măsură ce Uniunea Sovietică ieşea din izolarea diplomatică în care se găsise şi 
participa la diferite reuniuni europene, diplomaţia de la Bucureşti încerca să ajungă la un acord cu 
puterea sovietică. Astfel, la Conferinţa de la Genova (10 aprilie – 19 mai 1922), unde s-a discutat 
problema vechilor datorii ţariste, Ion I. C. Brătianu (foto) a avut mai multe întrevederi cu Ghiorghi 
Cicerin, comisarul sovietic pentru Afacerile Externe. Prim-ministrul român a propus normalizarea 
raporturilor dintre cele două state pe baza a trei principii: recunoaşterea frontierei Nistrului, 
netolerarea pe teritoriul celor două state a unor bande înarmate şi restituirea integrală a 
Tezaurului României şi chiar semnarea unui pact de neagresiune10. Comisarul sovietic a respins 

                                                                                                                                                                       
cursul Nistrului, de la vărsarea lui până la punctul unde este tăiat de vechea limită între Bucovina şi Basarabia şi 
această veche limită […]. Art. 9 – Înaltele Puteri Contractante vor invita Rusia să adere la prezentul tratat 
imediat ce va exista un guvern rus recunoscut de ele. Puterile îşi rezervă dreptul de a supune arbitrajului 
Consiliului Societăţii Naţiunilor toate chestiunile care ar putea fi ridicate de către guvernul rus privitor la detaliile 
acestui tratat, fiind bine înţeles că frontierele definite în prezentul tratat ca şi suveranitatea României asupra 
teritoriilor specificate în acest tratat nu vor mai fi puse în discuţie. În acelaşi fel se va proceda cu toate 
dificultăţile care ar putea să se nască ulterior prin aplicarea sa. Prezentul tratat va fi ratificat de puterile 
semnatare. El nu va intra în vigoare decât după depunerea acestor ratificări şi cu începere de la intrarea în 
vigoare a tratatului semnat de Principalele Puteri Aliate şi Asociate şi România la 9 decembrie 1919. Depunerea 
ratificărilor va fi efectuată la Paris” (Alexandru Boldur, Basarabia şi relaţiile româno-ruse (Chestiunea Basarabiei 
şi dreptul internaţional), traducere şi îngrijire de Grigore Clima, Bucureşti, 2000, p. 324-327. 

5 Idem, Istoria relaţiilor politice ruso-române şi istoricul Basarabiei, Chişinău, 1928, p. 43. 
6 Japonia a fost singura putere semnatară care nu a ratificat Tratatul de la Paris, la presiunile 

sovieticilor. Din această cauză, s-a considerat că Tratatul din 1920 nu a intrat în vigoare niciodată. România a 
fost prima ţară care a ratificat tratatul, la 13 aprilie 1922. Au urmat Marea Britanie (19 mai 1922), Franţa (12 
martie 1924) şi Italia (8 martie 1927); Ştefan Graur, op. cit., p. 44. 

7 Din decembrie 1922, denumirea oficială a fost de Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice (U.R.S.S.), 
renunţându-se la vechea denumire de R.S.F.S. Rusă şi R.S.S. Ucraineană. 

8 Albgardiştii („gărzile albe”) – nume dat de bolşevici tuturor celor care luptau împotriva regimului lor (de 
obicei, „albi” erau numiţi menşevicii). În războiul civil din Rusia (1918-1920) au luptat mai multe armate „albe”; 
numai în Ucraina au activat trupele lui Kolceak, Denikin, Vranghel. Sovieticii acuzau România că oferă ajutor 
acestor trupe din Ucraina. 

9 Lidia Pădureac, op. cit., p. 40. 
10 Frederic C. Nanu, Politica externă a României (1918-1933), traducere de Liliana Roşca şi Emanuela 

Ungureanu, Iaşi, 1993, p. 122. 
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toate propunerile, declarând că „Rusia nu poate recunoaşte ocuparea prezentă a Basarabiei de 
către România”11. Era o continuare a atitudinii de intransigenţă faţă de România. 
 La Conferinţa de la Haga, reprezentantul sovietic, Maksim Litvinov (adjunct în cadrul 
Comisariatului pentru Afacerile Externe), a invitat România să participe la Conferinţa dezarmării 
de la Moscova12. Guvernul de la Bucureşti a pus condiţia participării de recunoaşterea, mai întâi, 
a frontierelor existente şi, cum n-a obţinut satisfacţie, a refuzat să trimită vreun delegat la 
Moscova. 
 Anul 1923 a consemnat îmbunătăţirea semnificativă a relaţiilor dintre România şi Uniunea 
Sovietică. Pentru aplanarea conflictelor de la frontieră, s-a întrunit o Comisie româno-sovietică la 
Tiraspol, în vara anului 1923. Tratativele s-au încheiat cu succes, semnându-se un Regulament 
privitor la măsurile şi procedeul de întrebuinţat pentru prevenirea şi aplanarea conflictelor pe 
Nistru13. Se prevedea crearea a şase comisii mixte locale şi a unei comisii mixte centrale, care 
aveau rolul de a rezolva orice problemă ivită şi, în ultimă instanţă, de a instaura liniştea la Nistru. 
Regulamentul a fost primul acord încheiat între România şi Uniunea Sovietică. 
 Tratativele de la Tiraspol au fost de natură strict tehnică, delegaţia sovietică primind 
instrucţiuni de a nu aborda şi alte chestiuni14. Discutarea unor probleme de interes general s-a 
făcut, însă, la Odessa (ianuarie 1924), unde delegaţia sovietică a cerut instituirea unei misiuni 
comerciale în România. Scopul sovieticilor era de a încheia o înţelegere comercială provizorie şi 
limitată cu România, care să asigure, însă, o pătrundere liberă a propagandei comuniste. 
Delegaţia română a refuzat să discute cererea sovieticilor, declarând că: „România nu consideră 
ca posibilă o înţelegere comercială fără restabilirea în întregime a raporturilor dintre cele două 
ţări”15. 
 Astfel se ajungea la ideea convocării unei conferinţe la nivel înalt, în care să se 
soluţioneze toate chestiunile litigioase dintre cele două state. Propunerea a venit din partea 
delegaţiei sovietice, care a lăsat României libertatea de a alege locul desfăşurării Conferinţei. 
 Guvernul de la Bucureşti a propus ca negocierile să se desfăşoare la Salzburg, în a doua 
jumătate a lunii ianuarie. În aşteptarea unor schimbări favorabile în arena internaţională, sovieticii 
au încercat să amâne negocierile. Ştiind că românii nu vor accepta să trateze decât pe „teren 
neutru”, sovieticii au propus Odessa ca loc de desfăşurare a Conferinţei16. După cum era de 
aşteptat, guvernul român n-a acceptat propunerea sovietică. 
 Abia la 23 ianuarie s-a stabilit ca Viena să fie locul desfăşurării conferinţei româno-
sovietice, convenindu-se ca aceasta să-şi deschidă lucrările la 1 martie. Alegerea Vienei nu a fost 
întâmplătoare, deoarece capitala Austriei găzduia un puternic centru al Internaţionalei Comuniste, 
care dirija întreaga propagandă din Europa Occidentală. 
 Momentul deschiderii lucrărilor conferinţei a fost amânat până la sfârşitul lunii martie, 
sovieticii fiind direct interesaţi. Şi, într-adevăr, situaţia internaţională a devenit favorabilă 
guvernului sovietic. Iniţial nerecunoscută de nimeni, autoritatea acestuia asupra teritoriului Rusiei 
a fost recunoscută de mai multe ţări europene, la începutul anului 1924. Marea Britanie a fost 

                                                 
11 Istoria Basarabiei de la începuturi până în 2003, ediţia a III-a, coord. Ioan Scurtu, Bucureşti, 2003,    

p. 232 (în continuare se va cita Istoria Basarabiei…). 
12 La sfârşitul anului 1922, guvernul de la Moscova a invitat vecinii vestici ai Uniunii Sovietice la o 

conferinţă despre problema dezarmării generale. Conferinţa a eşuat, din cauza neînţelegerilor dintre participanţi; 
Ştefan Graur, op. cit., p. 62. 

13 Vezi Relaţiile româno-sovietice, vol. I (1917-1934), coord. Dumitru Preda, Bucureşti, 1999, 
documentul nr. 139, p . 207-212 (în continuare se va cita Relaţiile româno-sovietice...). 

14 În instrucţiunile primite se recomanda: „La negocieri trebuie evitate, prin toate mijloacele, asemenea 
decizii şi formulări care  ar putea duce indirect la recunoaşterea de către noi a cursului Nistrului drept frontieră 
între U.R.S.S. şi România” (Ibidem, documentul nr. 134, p. 202). Guvernul sovietic considera Nistrul doar o „linie 
de demarcaţie” între teritoriul administrat de România şi teritoriul Uniunii Sovietice. 

15 Ibidem, documentul nr. 141, p. 214. 
16 Ion M. Oprea, România şi Imperiul Rus, vol. I (1900-1924), Bucureşti, 1998, p. 291. 
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prima ţară care a stabilit relaţii diplomatice cu Uniunea Sovietică (rolul esenţial l-a jucat guvernul 
laburist al lui Mac Donald). Au urmat Italia, Austria, Norvegia şi Suedia17. 
 În noile condiţii, Uniunea Sovietică nu era dispusă să ajungă la o înţelegere cu România, 
mai ales nefavorabilă ei. De aceea, a folosit conferinţa drept o tribună de unde să-şi facă auzit 
punctul de vedere în problema Basarabiei, să facă noi presiuni la adresa României şi, în ultimă 
instanţă, să tulbure situaţia politică din Estul Europei. 
 În schimb, speranţele României la această conferinţă erau destul de mari. Succesul 
negocierilor de la Tiraspol a adus, pentru moment, credinţa că sovieticii doresc cu adevărat să 
ajungă la un acord cu România. Două erau obiectivele de atins la proiectata conferinţă: 
recunoaşterea frontierei pe Nistru şi, în consecinţă, recunoaşterea apartenenţei Basarabiei la 
România şi restituirea Tezaurului depus la Moscova. Dar, pe măsură ce timpul se scurgea, 
speranţele guvernului de la Bucureşti se năruiau treptat. 
 Semne îngrijorătoare apăreau în preajma Conferinţei şi prefigurau un eşec răsunător al 
acesteia. Componenţa delegaţiei sovietice a fost schimbată de mai multe ori, ceea ce arăta 
importanţa pe care o acorda conferinţei guvernul sovietic. Iniţial, preşedinte al delegaţiei sovietice 
a fost desemnat comisarul ucrainean Manuilski. La începutul lunii martie a fost înlocuit cu o 
persoană cu mai mare experienţă diplomatică - ambasadorul sovietic de la Berlin, Nikolai 
Krestinski18. 
 La 12 şi 17 martie, Camera franceză şi, respectiv, Senatul, au ratificat Tratatul din 28 
octombrie 1920. De la Moscova, Ghiorghi Cicerin a trimis o telegramă prim-ministrului francez, 
Raymond Poincaré, în care protesta împotriva „sprijinului pe care Franţa l-a dat la jefuirea Rusiei 
de Basarabia” şi ameninţa că Uniunea Sovietică „va trage la răspundere guvernul francez pentru 
pagubele provocate prin anexarea Basarabiei”19. 
 Deşi sprijinul Franţei a fost binevenit, telegrama ameninţătoare a lui Cicerin a îngrijorat 
diplomaţia de la Bucureşti. Se punea în discuţie dacă România să mai trimită delegaţi la Viena, 
acum când poziţia sovietică era cunoscută. În presa occidentală, dar şi în cea din România, 
apăruse informaţia că, la conferinţă, delegaţia sovietică va cere organizarea unui plebiscit în 
Basarabia. 
 În ciuda acestor semne şi a altor informaţii conform cărora, la proiectata conferinţă, 
sovieticii vor pune în discuţie problema Basarabiei, Guvernul de la Bucureşti a decis să trimită o 
delegaţie la Viena, pentru a nu fi acuzat că refuză tratativele cu sovieticii. Se mai adăuga şi 
speranţa că sovieticii, cunoscând poziţia României, vor evita să aducă în dezbatere vechea 
chestiune a Basarabiei20. 
 În ajunul conferinţei, atmosfera era destul de confuză. Pe de o parte, oficialii sovietici nu 
şi-au precizat public poziţia faţă de conferinţă, însă, pe de altă parte, în Uniunea Sovietică, dar şi 
în Occident, se desfăşura o intensă propagandă pe chestiunea Basarabiei. În presa occidentală 
apăreau numeroase materiale care susţineau teza sovietică în privinţa Basarabiei, precum şi 
declaraţiile unor diplomaţi sovietici21. Interesant este faptul că ampla propagandă a fost susţinută 
şi de socialiştii şi monarhiştii ruşi din Occident, realizându-se, astfel, o unitate politică în jurul 
problemei Basarabiei. În Uniunea Sovietică, ziarele regimului (singurele) publicau zilnic articole 

                                                 
17 Ioan Scurtu, Ion. I. C. Brătianu. Activitatea politică, Bucureşti, 1992, p. 76. 
18 „Aurora”, anul IV,  nr. 712, 7 martie 1924, p. 4. 
19 „Dreptatea” (Chişinău), anul IV,  nr. 965, 21 martie 1924, p. 1. 
20 Telegrama ministrului român de la Viena, Carol Mitilineu, din 3 martie 1924, alimenta această 

speranţă: „Mi se raportează că şeful misiunii sovietice din Viena, în convorbiri particulare, ce ar fi avut cu un 
ziarist, i-ar fi spus că ruşii vor evita a vorbi de chestiunea Basarabiei şi că au instrucţiuni ca, în caz că 
delegaţiunea română va aborda-o, ei vor părăsi sala de şedinţe” (Relaţiile româno-sovietice..., p. 219-220). Era, 
desigur, o manevră a diplomaţiei sovietice de a induce în eroare partea română. 

21 Este cazul, spre exemplu, a reprezentantului sovietic de la Viena, Mihail Leviţki, care a declarat că: 
„Punctul de vedere al Rusiei în chestia Basarabiei a rămas neschimbat. Noi considerăm Basarabia ca teritoriu 
rusesc, ocupat prin forţă de România” („Adevărul”, anul XXXVII, nr. 12308, 6 martie 1924, p. 1). 
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antiromâneşti, iar în Ucraina se ţineau diverse adunări ale aşa-numiţilor „refugiaţi basarabeni”, în 
care se cerea ca delegaţia sovietică de la Viena să nu recunoască „ocuparea Basarabiei” şi 
înfiinţarea Republicii Socialiste Sovietice Moldoveneşti. 
 În România, toate partidele politice şi întreaga presă au susţinut drepturile asupra 
Basarabiei şi au răspuns atacurilor din presa sovietică. S-a organizat chiar şi o Adunare la 
Chişinău, în ziua de 23 martie, pentru a protesta împotriva pretenţiilor sovieticilor asupra 
Basarabiei şi pentru a reafirma dorinţa populaţiei basarabene de a rămâne în componenţa 
României22. Astfel că, înaintea deschiderii conferinţei de la Viena, poziţiile celor două state erau 
ireconciliabile, iar desfăşurarea acesteia nu a facut decât să mărească divergenţa de opinii. 
 Înainte de a părăsi ţara, delegaţia română (compusă din ministrul României la Sofia, 
Constantin Langa-Răşcanu – preşedinte; senatorul D. Drăghicescu şi deputatul M. Djuvara – 
delegaţi; C. Arion – secretar; Petre Cazacu, Gherman Pântea, Anton Crihan şi Ciotori – experţi23) 
a primit ultimele instrucţiuni de la Ion I. C. Brătianu. Premierul recomanda ca, încă de la începutul 
negocierilor, să se ceară recunoaşterea frontierei pe Nistru, arătând că nu pot exista relaţii 
normale între cele două state fără fixarea graniţei. Dacă delegaţia sovietică ar refuza şi va cere 
organizarea unui refrendum în Basarabia, „îl veţi refuza nu pentru că n-am fi convinşi de 
rezultatul lui, dar pentru că, urmărind pacificarea Basarabiei, plebiscitul ar redeschide rana şi 
întărâta spiritele între majoritari şi minorităţile politice şi naţionale”24. O altă problemă o constituia 
Tezaurul României, Brătianu arătându-se de acord cu trocul Basarabia contra Tezaur, însă numai 
cu partea metalică din Tezaur şi numai după ce delegaţia sovietică a recunoscut apartenenţa 
Basarabiei la România. „Nu trebuie însă, în nici un caz – mai recomanda prim-ministrul – să 
acceptaţi discuţiunea celorlalte chestiuni înainte de a tranşa pe cea a Basarabiei”25. În ceea ce 
priveşte modul desfăşurării tratativelor, Brătianu cerea delegaţiei să propună o întrevedere 
preliminară, pentru expunerea punctelor de vedere, astfel încât să se evite o „ciocnire” la 
deschiderea oficială a conferinţei. 
 Însă modul în care s-a desfăşurat conferinţa a fost cu mult diferit faţă de ceea ce a 
prevăzut prim-ministrul român. Delegaţia sovietică, având, la rândul său, instrucţiuni precise26, a 
refuzat propunerea unei întrevederi preliminare. Scopul delegaţiei sovietice era de a-şi expune 
punctul de vedere în problema Basarabiei, la nivel oficial, pentru a avea o mai mare rezonanţă şi 
nu dorea să-şi divulge intenţiile în faţa românilor. 

                                                 
22 La Adunarea de la Chişinău s-a votat o Moţiune, în care se preciza: „Cetăţenii României, dintre Prut şi 

Nistru, fără deosebire de clasă socială, opinii politice, religie şi naţionalitate, împreună cu reprezentanţii tuturor 
organizaţiilor noastre culturale, economice şi profesionale din Basarabia şi cu o delegaţie reprezentând pe fraţii 
noştri moldoveni de peste Nistru, întruniţi la Chişinău în ziua de 23 martie 1924, într-un mare şi impozant miting. 
Luând cunoştinţă de manoperele puse la cale de guvernul de la Moscova, care pentru a se sustrage de la 
răspunderea raptului făcut prin confiscarea tezaurului ţării noastre, încredinţat onoarei şi cinstei unui mare 
popor, reeditând procedurile autocraţiei ţariste din trecut, sub masca falsă a ocrotirii intereselor  şi soartei 
noastre, ridică chestiunea provinciei noastre, Basarabia. Având în vedere alarma nejustificată pe care această 
manoperă o provoacă într-o parte a opiniei publice, declarăm, în mod solemn, în faţa guvernelor şi democraţiilor 
din întreaga lume civilizată că Basarabia, făcând parte nedespărţită din trupul României, fiind trup din trupul 
României, încă din vremuri când Rusia nu era decât o provincie tătărească, este şi rămâne nedespărţită de 
Regatul Român atâta vreme cât acest Regat va exista pe pământ” („Dreptatea”, anul IV, nr. 968, 25 martie 
1924, p. 2). 

23 Gherman Pântea, Conferinţa ruso-română de la Viena din martie-aprilie 1924 (mărturiile unui 
participant)  în „Revista istorică”, nr. 5/1990, p. 395. 

24 Relaţiile româno-sovietice..., documentul nr. 148, p. 222. 
25 Ibidem. 
26 Într-o telegramă din 24 martie 1924, Ghiorghi Cicerin îi cerea lui Krestinski: „La conferinţă să se facă 

auzit cuvântul «plebiscit». Probabil, cum veţi menţiona Basarabia, românii vor pleca. De aceea printre primele 
cuvinte ale dvs., când o veţi menţiona, să fie «plebiscit». Introduceţi acest cuvânt chiar în prima dvs. frază” 
(Ibidem, documentul nr. 147, p. 219-220). 
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 La 27 martie se deschidea oficial conferinţa româno-
sovietică, şedinţa fiind condusă de ministrul Afacerilor Externe al 
Austriei, Alfred Grünberger, care a ţinut un discurs de întâmpinare. 
După declaraţiile de mulţumire ale celor două delegaţii, s-a stabilit 
ca şedinţa viitoare să aibă loc a doua zi. Această a doua şedinţă a 
prilejuit prima „ciocnire” între poziţiile celor două delegaţii şi  a 
demonstrat imposibilitatea ajungerii la un compromis. Krestinski, 
fiind desemnat preşedinte al şedinţei (avea rangul diplomatic 
superior celui al preşedintelui delegaţiei române27), a propus ca 
ordinea de zi să cuprindă: 1. chestiunile teritoriale; 2. chestiunile 
financiare şi economice; 3. chestiunile juridice şi politice. 
 A fost o surpriză pentru delegaţia română, care a cerut o 
pauză de câteva minute, pentru a pregăti răspunsul. În cuvântul său, 
Langa-Răşcanu a arătat că nu se aştepta la punerea pe ordinea de 

zi a chestiunilor teritoriale, deoarece considera că între cele două state nu exista un astfel de 
diferend. Delegaţia română a venit la Viena pentru a discuta normalizarea relaţiilor dintre cele 
două ţări, pe baza fixării frontierei, şi considera că acesta era scopul conferinţei28. Dacă delegaţia 
sovietică nu accepta acest punct de vedere, „rămâne stabilit că nu din greşeala României 
negocierile actuale ar putea eşua”29. Era o sugestie clară că delegaţia română nu accepta 
punerea în discuţie a „problemei Basarabiei”, ameninţând voalat cu ruperea tratativelor. 
 Răspunsul lui Krestinski (foto) s-a axat, însă, pe problema Basarabiei, reluând vechile 
argumente sovietice şi declarând tranşant că: „Guvernul U.R.S.S. şi, înaintea formării acestei 
Uniuni, guvernele RSFS a Rusiei şi a RSS a Ucrainei nu şi-au dat niciodată consimţământul la 
încorporarea Basarabiei la România şi consideră ocuparea acestei regiuni de către trupele 
române efectuată în 1918, ocupaţie care durează până în prezent, ca o luare a Basarabiei cu 
forţa şi prin violenţă”30. Pentru rezolvarea definitivă a „chestiunii Basarabiei”, preşedintele 
delegaţiei sovietice cerea organizarea unui plebiscit în această provincie, sub control 
internaţional. 
 În următoarele două şedinţe (din 31 martie şi 2 aprilie), ambele delegaţii s-au angajat pe 
calea unei aprigi controverse, fără finalitate şi fără a ajunge la un compromis care să satisfacă 
ambele părţi. Nu s-a rezolvat nici o chestiune litigioasă, declaraţiile celor două delegaţii atingând 
doar problema Basarabiei. 
 Nu vom analiza validitatea argumentelor fiecărei părţi. Sunt foarte multe lucrări care sunt 
dedicate aşa-numitei „chestiuni basarabene”, cu diferite abordări şi cu concluzii diferite31. Ne 
interesează doar efectele eşecului Conferinţei de la Viena. 
 La Conferinţa de la Viena sovieticii au propus organizarea unui plebiscit în Basarabia, 
propunere respinsă de români, ceea ce a dus la întreruperea tratativelor. 

                                                 
27 Gherman Pântea, op. cit., p. 395.  
28 Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire, vol. II, partea I (1918-1933), Bucureşti, 

1986, p. 1040. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31 Ion G. Pelivan, The right of the Roumanians to Bessarabia, Bucureşti, 1924; Cristian Rakovski, 

Roumanie et Bessarabie, Paris, 1925; Petre Cazacu, Notes sur la Bessarabie, Bucureşti, 1926; Idem, The truth 
about the question of Bessarabia, Bucureşti, 1926; Antony Babel, La Bessarabie. Étude historique, 
étnographique et économique, Paris, 1926; Onisifor Ghibu, Cu gândul la Basarabia, Arad, 1926; Stroe Dorna, 
Pentru apărarea Basarabiei, Bucureşti (1926?); Alexandru Boldur, La Bessarabie et les relations russo-
roumaines. La Question Bessarabienne et le droit international, Paris, 1927; Nicolae Titulescu, Basarabia – 
pământ românesc, Bucureşti, 1992 (un memoriu confidenţial trimis regelui Carol al II-lea în 1940); Gheorghe 
Brătianu, La Bessarabie: droits nationaux et historiques, Bucureşti, 1943; P. Cazacu, Pourparlers et discussions 
diplomatique au sujet de la Bessarabie, Bucureşti, 1944. 
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 Ideea organizării unui plebiscit în Basarabia nu era una nouă. La Conferinţa de Pace de la 
Paris, emigranţii ruşi au cerut organizarea unui plebiscit în Basarabia, cerere respinsă de 
Consiliul Suprem32. Ideea a fost preluată de guvernul de la Moscova şi adusă în discuţie la 
Conferinţa de la Viena.  Propunerea organizării unui plebiscit era doar o lovitură de imagine 
pentru sovietici, care ştiau dinainte că România nu ar accepta niciodată un referendum în 
Basarabia. Doreau, însă, să arate că România refuza o propunere „echitabilă”, deoarece se 
temea să consulte populaţia „asuprită” a Basarabiei şi că, în ultimă instanţă, pretenţiile lor erau 
justificate. De altfel, prin organizarea unei conferinţe la nivel înalt, sovieticii au urmărit numai să 
agite chestiunea basarabeană33. 
 Argumentele României în respingerea organizării unui plebiscit au fost multiple, dar n-au 
putut contracara avantajul sovietic. Opinia publică mondială a considerat ca echitabilă cererea 
sovieticilor, neinteresându-se de argumente şi de scopurile ascunse ale acestora. România 
vedea problema Basarabiei ca o afacere internă, ce nu interesa alt stat. Cererea sovieticilor era 
caracterizată drept o imixtiune în afacerile interne ale României. Autodeterminarea şi unirea 
Basarabiei s-a făcut pe cale plebiscitară, populaţia exprimându-şi voinţa prin „Sfatul Ţării”. 
România arăta şi perfidia sovietică atunci când cerea organizarea unui plebiscit. Dacă guvernul 
bolşevic n-a admis organizarea unor plebiscite pe teritoriile fostului Imperiu Rus, considerându-le 
o „capcană imperialistă”34, atunci de ce s-ar organiza un plebiscit numai în Basarabia? Plebiscitul 
putea arunca Basarabia într-o stare de haos, care nu era favorabilă nici unei părţi şi contrazicea 
voinţa Marilor Puteri, care „au recunoscut oficial revenirea acestei provincii la România”35. Mai 
exista şi un motiv, nerostit însă, pentru care România nu accepta propunerea sovietică. 
Organizarea unui referendum ar fi însemnat retragerea administraţiei şi armatei din Basarabia; la 
Bucureşti exista teama că armatele sovietice vor ocupa provincia, imediat după retragerea 
românilor. 
 După eşecul Conferinţei de la Viena, relaţiile dintre cele două ţări s-au deteriorat constant, 
atingând punctul extrem în toamna anului 1924. Singurele contacte au fost negocierile din 
comisiile mixte de la Nistru, care aveau rolul de a rezolva problemele apărute la graniţă. 
 A urmat o perioadă de izolare a României, care percepe tot mai mult ameninţarea 
vecinului estic. Diplomaţia de la Bucureşti ajunge la concluzia că, în cazul unui război, România 
nu va primi un sprijin substanţial de la aliaţii săi. În consecinţă, a căutat să îmbunătăţească 
relaţiile cu ţara direct interesată în această chestiune – Polonia – şi să încheie o alianţă cu 
Franţa. 

                                                 
32 Alexandru Boldur, op. cit., 2000, p. 193. 
33 Într-un raport către ministrul de externe, I. Gh. Duca, ministrul român de la Londra, Nicolae Titulescu, 

relata o convorbire cu Cristian Rakovski, reprezentantul sovietic la Londra. La afirmaţia lui Titulescu că 
Basarabia este pentru Uniunea Sovietică doar „un prilej de agitaţie politică”, Rakovski a răspuns: „Dar oare nu e 
bun acest prilej? Basarabia e pentru noi mai mult decât atât, e piatra de încercare a sentimentelor celorlalte 
popoare faţă de noi […]. Basarabia mai e ceva pentru noi: este argumentul nostru capital că ceilalţi se amestecă 
în afacerile Sovietelor, atunci când Sovietele sunt constant acuzate că ele se amestecă în afacerile celorlalţi”. Şi 
Rakovski a continuat: „Dacă în 1919, şi poate chiar în 1920, România n-ar fi ignorat Rusia, chestia Basarabiei s-
ar fi putut lichida ca un simplu incident de război. Dar azi cum s-ar putea ea oare regula în chipul acesta? Opinia 
noastră publică n-ar pricepe niciodată de ce am renunţa pur şi simplu la revendicările noastre asupra 
Basarabiei. Plebiscitul, care ar putea servi ca suport moral al unui gest din partea noastră, dvs. îl refuzaţi. 
Atunci, fatal chestia rămâne deschisă, în ce priveşte Sovietele” (Relaţiile româno-sovietice..., documentul nr. 
155, p. 259-260). 

34 S-a oferit un citat din lucrarea lui Leon Troţki -Problemele fundamentale ale revoluţiei-, în care liderul 
comunist considera că: „Propunerea de a îndepărta armatele sovietice din Georgia şi de a organiza un 
referendum, sub controlul comisiilor mixte compuse din socialişti şi comunişti, reprezintă o capcană imperialistă 
de calitate inferioară sub drapelul democratic şi al autodeterminării naţionale” (Ion Ardeleanu, Mircea Muşat, op. 
cit., p. 1048-1049). 

35 Ibidem, p. 1049. 
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 De asemenea, guvernul român a acordat o tot mai marea atenţie problemelor din 
Basarabia. Ziua de 9 aprilie 1924 (când s-a votat Unirea Basarabiei cu România) a fost declarată 
sărbătoare naţională. Instituţiile publice  şi-au suspendat activitatea, în toate localităţile ţării s-au 
oficiat te-deum-uri, iar în fiecare şcoală s-au oferit producţii naţionale36. La manifestările de la 
Chişinău au participat toţi membrii Consiliului de Miniştri, în frunte cu Ionel Brătianu, preşedinţii 
celor două Corpuri legislative, Mitropolitul Primat Miron Cristea şi reprezentanţi ai diferitelor 
partide politice37. A fost momentul când  s-a încercat să se demonstreze solidaritatea naţiunii în 
problema Basarabiei, că această provincie este „trup din trupul României”, care nu va fi cedat 
fără luptă. Era un semnal pentru lumea internaţională, dar mai ales pentru Uniunea Sovietică, că 
România este fermă pe poziţia sa. 
 În schimb, guvernul sovietic şi-a menţinut atitudinea ostilă la adresa României38. După 
eşecul Conferinţei de la Viena, Moscova părea tot mai hotărâtă să tranşeze problema Basarabiei 
în favoarea sa. Calea negocierilor fiind închisă, s-au adoptat noi metode şi tactici de intimidare şi 
presiune la adresa României. La scurt timp după Conferinţa de la Viena s-a întocmit un proiect 
care viza crearea unei Republici Moldoveneşti, în ale cărei graniţe trebuia să intre şi Basarabia. 
Însă momentul creării acestei noi republici sovietice a fost amânat, aşteptându-se rezolvarea 
favorabilă a chestiunii Basarabiei, fie printr-o lovitură militară, fie prin declanşarea revoluţiei în 
Basarabia. 
 Conferinţa de la Viena nu s-a soldat cu nici un rezultat practic, ea contribuind, mai 
degrabă, la o tensionare a relaţiilor dintre România şi Uniunea Sovietică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 „Dreptatea”, anul IV, nr. 981, 11 aprilie 1924, p. 1. 
37 Reprezentanţii Partidului Ţărănesc şi ai Partidului Naţional au refuzat să participe, considerând 

întreaga manifestare ca fiind una liberală şi nu a întregii naţiuni. 
38 Într-o declaraţie consemnată de ziarul „Izvestia”, imediat după închiderea Conferinţei de la Viena, 

Maksim Litvinov ameninţa: „Acum cu toţii vor şti şi vor ţine minte că orice sprijin material sau moral acordat 
României în problema Basarabiei va fi apreciat de noi ca un act ostil direct la adresa Republicilor Sovietice şi o 
participare indirectă la ocuparea unui teritoriu sovietic. Până la un plebiscit, ale cărui norme trebuie stabilite de 
comun acord cu guvernul sovietic şi populaţia locală, vom considera Basarabia ca parte integrantă a Ucrainei şi 
Uniunii Sovietice” (Relaţiile româno-sovietice..., documentul nr. 154, p. 257-258). 
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Consideraţii privind aplicarea metodelor matematice în cercetarea istorică 
(scurtă prezentare istoriografică) 

 
Cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea a fost caracterizată prin tendinţa de 

apropiere şi intersectare a ştiinţelor exacte cu cele umane. În acest context a apărut şi un nou 
curent metodologic în cadrul ştiinţelor umane, şi anume utilizarea metodelor analizei 
cantitative în cercetările ştiinţifice. Am putea vorbi chiar de o „matematicizare” a ştiinţelor 
socio-umane. 

Care sunt cauzele aplicării din 
ce în ce mai largi a metodelor 
matematice în cercetările istorice? 
Care este importanţa ştiinţifică a 
acestui fapt? Trebuie să 
conştientizăm faptul că analiza 
cantitativă este parte integrantă a 
cunoaşterii istorice. Într-o formă sau 
alta ea a fost utilizată permanent. De 
la începuturile sale ştiinţa istorică nu a 
putut să se dispenseze de comparaţii 
şi măsurări. Fără ele ar fi fost (şi 
rămâne a fi) imposibilă cunoaşterea 
noţiunilor de „creştere”, „decădere”, 
„extindere”, „diminuare” etc. Iată de ce 
nu putem să nu fim de acord cu istoricul sovietic Iu. Bessmertnyi, care afirma că „folosirea de 
către istoricii contemporani a metodelor cantitative... este un nou pas în direcţia deja 
cunoscută a elaborării procedeelor de cunoaştere istorică”1. 
 Metodele cantitative au pătruns nu doar în acele domenii care păreau a fi 
„predestinate” unei astfel de analize (proprietatea, relaţiile funciare, comerţul etc.), ci şi în 
cercetarea izvoarelor istorice, unde matematica oferă un câmp larg de studiu, în sensul 
formalizării şi interpretării corecte din punct de vedere istoric a conţinuturilor documentelor 
istorice, lucrărilor literare şi filozofice etc. 
 Caracterul interdisciplinar pe care-l capătă ştiinţa istorică în ultimele decenii impune 
abordarea ca atare (sub aspect nu doar pur istoric, ci şi economic, matematic, sociologic etc.) 
a oricărui subiect istoric, fie că ne referim la unul din domeniul arheologiei, fie, cu atât mai 
mult, din domeniul istoriei imediate.  
 Pentru o mai bună înţelegere a rostului acestui articol în contextul cercetărilor istorice 
cantitative la nivel internaţional, considerăm necesar să prezentăm o scurtă „istorie a istoriei 
cantitative” de la momentul apariţiei ei şi până în prezent, prezentând tendinţele, şcolile în 
domeniu, problemele principale pe care se axează cercetările de istorie cantitativă etc. 

Referindu-ne la istoria apariţiei cliometriei – una din denumirile ramurii istoriei, bazată 
pe analiza matematică şi cantitativă a fenomenelor istorice, trebuie să menţionăm faptul că 
apariţia ei este legată de cercetările de istorie agrară. În URSS primele articole despre acest 
subiect au apărut în anul 1962. Printre istoricii sovietici care au pus bazele cliometriei ca 
                                            

1 Iu. Bessmertnyi, Nekotorye voprosy primenenia matematičeskih metodov v issledovaniah 
sovetskih istorikov, Matematičeskie metody v istoričeskih issledovaniah, M., 1972, p. 4. 
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ştiinţă se numără Iu. Kahk, I. Koval’čenko, H. Lighi, V. Ustinova. Lucrările lui I. Koval’čenko şi 
V. Ustinova referitoare la utilizarea maşinilor electronice de calcul în ştiinţa istorică au avut un 
larg răsunet în lumea ştiinţifică, fiind de îndată traduse şi publicate în Franţa, RDG, Ungaria2. 
Dacă primele încercări de acest gen au fost legate de prelucrarea computerizată a datelor 
privind istoria social-economică a Rusiei, cercetările de istorie cantitativă desfăşurate în 
prezent în spaţiul post-sovietic se axează pe analizarea cu ajutorul metodelor matematice a 
izvoarelor narative, proceselor etno-sociale, a materialului arheologic. 

În anii ’60 ai secolului trecut au fost trasate principalele direcţii ale utilizării metodelor 
matematice în istorie. Ne referim, în primul rând, la formularea chestiunilor teoretice privind 
posibilităţile şi limitele utilizării metodelor matematice, rolul lor în ştiinţa istorică3. Aplicarea 
metodelor matematice şi cantitative în cercetările istorice au fost însoţite de utilizarea pe larg a 
maşinilor de calcul în stocarea, tratarea şi sintetizarea datelor istorice. După cum am 
menţionat mai sus, primele cercetări de acest gen au avut drept obiect de studiu tratarea 
datelor istorico-statistice locale privind istoria social-economică – în primul rând agrară – a 
Rusiei de până la 1917. 

Începând cu anii ’70, dar cu precădere în anii ’80, dezvoltarea cliometriei sovietice ca 
ştiinţă capătă un nou conţinut şi formă. În centrul atenţiei istoricilor sovietici rămân să se afle 
cercetările de istorie economică şi socială. Scopurile acestor cercetări sunt, însă, altele: dacă 
anterior ele erau axate pe studierea elementelor disparate ale unui sau altui proces istoric în 
plan local, preocuparea de căpătâi devine studierea integrală a esenţei lor interne, a 
mecanismelor fenomenelor cercetate. Astfel, în baza analizei materialelor statistice privind 
istoria agrară a Rusiei ţariste, au fost create modele ale structurii social-economice a 
gospodăriilor ţărăneşti şi moşiereşti în Rusia secolelor XVII-XX. 

Şcoala sovietică de aplicare a metodelor cantitative în cercetările istorice se 
caracteriza printr-o abordare interdisciplinară a problemelor, prin îmbinarea elementelor de 
economie, sociologie, analiză lingvistică, prin aprecierea la justa ei valoare a şcolii statistice 
ruse de până la 19174. 

Conform istoricului american Carol Leonard există un mare domeniu al istoriei, care 
face legătura între cliometria sovietică, americană şi europeană: istoria agrară5. Deosebirea 
fundamentală a şcolii sovietice de celelalte constă în accentul pus de către primii pe 
metodologie şi nu doar pe valorificarea datelor statistice, altădată nevalorificate din cauza 
lipsei de posibilităţi tehnice6. 

Cliometria americană, ca ştiinţă istorică, îşi are începuturile în anii ’50-’60 (cunoscută, 
în primele perioade, ca „noua istorie economică”), deşi primele încercări de îmbinare a 
metodelor economice în cercetarea trecutului (sub aspect nu atât istoric, cât economic) 
datează cu anii ’40-’507. 

Începutul conferinţelor cliometrice independente de cele economice datează cu 
sfârşitul anului 1960, unul dintre primii şi cei mai remarcabili istorici americani, reprezentanţi ai 
acestui curent fiind R. Vogel8. Până la sfârşitul anilor ’70, cercetările cliometrice americane au 
avut drept obiecte de cercetare trei domenii: reinterpretarea istoriei economice americane, 

                                            
2 Ne referim la I. D. Kovalchenko et V. A. Oustinova, Les calculateurs électroniques appliqués aux 

études historiques; Annales Economies. Sociétés. Civilisations, Paris, 1965, nr. 6 etc. 
3 I. Kovalčenko, Količestvennye metody v istoričeskih issledovanijah, M., 1984. 
4 S. Lomova, Ekonomičeskaja istoria i kliometrika: samoidentifikatsia napravlenij za 

rubeżom//Novaja i noveišaja istoria, 1997, nr. 5, p. 19. 
5 Informatsionnyi bjulleten' komissii po primeneniju matematičeskih metodov EVM v istoričeskih 

issledovanijah, 1991, nr. 2, p. 45-46 (interviu cu profesorul Carol Leonard). 
6 Vezi, în acest context, interviurile patriarhilor cliometriei sovietice şi americane – I. Kovalčenko în 

Informatsionnyi bjulleten' komissii po primeneniju matematičeskih metodov EVM v istoričeskih 
issledovanijah, 1990, nr. 1, p. 4-6 şi R. Vogel în Informatsionnyi bjulleten' Associacii „Istoria i kompüter”, nr. 
9, 1996. 

7 Nume remarcabile în această perioadă ar fi S. Kuznets, A. Gerschenkron, A. Burns, H. Williamson 
etc. 

8 Autor al celebrei cercetări privind importanţa căilor ferate în dezvoltarea economică a S.U.A. în 
secolul al XIX-lea. 
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studierea problemelor dezvoltării (creşterii) economice şi cercetările de istorie instituţională. 
Anii ’80 marchează o nouă etapă în evoluţia cliometriei americane. E perioada în care 

ea se separă definitiv de „noua istorie economică”. Însăşi noţiunea de „cliometrie” devine mult 
mai largă, începe să poarte un caracter interdisciplinar, orientată spre utilizarea teoriei şi 
metodelor cantitative în diferite sfere, cum ar fi economia, istoria, sociologia, demografia, 
uneori chiar politologia.  

Între noile direcţii tematice am putea include demografia istorică, studierea instituţiilor 
financiare, a pieţei muncii, a nivelului de viaţă, sănătăţii şi bunăstării oamenilor, migraţiei şi 
imigraţiei, dezvoltării industriale a regiunilor. În centrul atenţiei savanţilor au ajuns, ca şi în 
cazul cliometriei sovietice, nu doar fenomene istorice disparate, ci tendinţele (legităţile, am 
putea spune), ce determină dezvoltarea economică şi chiar politică a societăţii9. 

Dintre numele mari ale istoricilor americani, reprezentând cliometria, i-am menţiona pe 
L. Davis, S. Engerman, P. David, W. Sanderson, D. North, R. Vogel etc.10. 

În Republica Moldova cercetările de istorie cantitativă11 sunt destul de limitate, atât sub 
aspectul domeniilor de aplicare, cât şi sub cel al răspândirii metodelor de acest gen în rândul 
istoricilor. Ceea ce a existat, şi mai există la acest capitol la noi în ţară, este utilizarea foarte 
restrânsă a datelor statistice elementare, brute12 în  studiile de ordin demografico-istoric, de 
istorie economică a secolului al XIX-lea, realizate pe parcursul anilor de către istoricii noştri. 

                                            
9 L. E. Davis, S. L. Engerman, Cliometrics: The State of the Science (or I sit Art or, perhaps, 

Witchcraft), Historical Methods, 1987, vol. 20, p. 97, apud S. A. Lomova, Sorok let amerikanskoj kliometriki 
(zametki po istorii naučnogo napravlenija) în http://new.hist.asu.ru/biblio/keh/lomova.shtml. 

10 S. A. Lomova, Sorok let amerikanskoj kliometriki (zametki po istorii naučnogo napravlenija) în 
http://new.hist.asu.ru/biblio/keh/lomova.shtml. 

11 Nu vorbim aici de o „istorie matematică”, de o „cliometrie” în sensul clasic al cuvântului. 
12 Istoriografia basarabeană utilizează doar datele furnizate de recensăminte, datele privind birurile, 

– toate efectuate pe parcursul istoriei, fără a încerca formalizarea lor în formule şi entităţi matematice 
abstracte.  
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Perenitatea vlahilor în Balcani 
 
Este incontestabil faptul că astăzi, în lume, în locurile lor de 

baştină în spaţiul balcanic sau în diasporă pe mai multe continente, 
aromânii sunt o prezenţă în egală măsură reală şi activă. Ei sunt 
cunoscuţi în general, sub acest nume, pe care în diverse forme şi l-au 
revendicat cu mândrie generaţiile succesive de strămoşi ai lor. În 
acelaşi timp ei sunt denumiţi adesea  şi cu alte etnonime între care cel 
mai frecvent este cel de vlahi.  

Originile aromânilor în spaţiul balcanic sunt controversate. În 
antichitate lumea sud-est europeană a prezentat, atunci ca şi astăzi, o mare diversitate etnico-
lingvistică. Au trăit alături diferite populaţii care s-au asemănat, mai mult sau mai puţin, şi din 
care se revendică, ca origine principală sau secundară, o serie din naţiunile ce populează şi 
astăzi această zonă care într-un anume fel a fost între altele, nu singurul, un leagăn al 
civilizaţiei europene.  

În spaţiul din dreapta Dunării şi al râului Sava, departe spre Grecia peninsulară, prin 
Bosnia, Albania, vechea Serbie, munţii Balcani, Rodopi, Pind până în Thesalia, Epir şi chiar 
mai departe, aromânii au fost în veacurile trecute, o realitate istorică.   

În secolul al II-lea, a. C. romanii au început să se înstăpânească la răsărit de Marea 
Adriatică, iar în anul 148 a. C., Macedonia, cu o compoziţie etnică extrem de discutabilă şi 
nelămurită până astăzi, a devenit provincie romană. A început atunci un proces istoric 
deosebit, de romanizare a diverselor populaţii făcând parte, în principal, din marele neam al 
tracilor. Mai târziu, împăratul Traian, după cucerirea de către romani a întregii Peninsule 
Balcanice, a trecut Dunărea şi în urma cuceririi Daciei de la munţii Carpaţi, a extins procesul 
romanizării şi în stânga fluviului, unde a fost creată o nouă provincie romană, numită atunci 
Dacia Felix. A luat naştere astfel, în urma unui proces istoric complex, romanitatea orientală, 
cu o continuitate incontestabilă, până în zilele noastre. 

În decurs de mai multe veacuri, în vremurile medievale, această romanitate a evoluat 
spre o nouă realitate etnodemografică şi implicit lingvistică. Un cronicar bizantin, 
Theophylactus Simocatta, menţionează că undeva în zona munţilor Balcani, într-o bătălie 
dintre barbari şi trupele Imperiului Bizantin, un autohton ar fi rostit cuvintele „torna, torna frate” 
ce reprezintă, în opinia specialiştilor cea mai veche atestare a limbii protoromâne (spre 
comparaţie cele mai vechi cuvinte de limbă franceză sunt consemnate într-un text celebru, cel 
al jurământului de la Strasbourg, în anul 842).  

Vlahii din inima Macedoniei, dintre lacurile Prespa şi Ohrida, sunt menţionaţi ca atare, 
pentru întâia dată, de un istoric bizantin I. Skylitzes, preluat ulterior de Kedrenos. În contextul 
războaielor din spaţiul balcanic de la sfârşitul secolului al X-lea, în anul 976, într-un loc numit 
„Stejarii frumoşi”, nişte „vlahi călători”, au intervenit în desfăşurarea evenimentelor. Ceva mai 
târziu, probabil  pe la 980, în inima balcanilor, aceşti vlahi aveau deja, sub egida împăratului 
de la Constantinopol, o organizare autonomă de sine stătătoare. Exista atunci o „Vlăhie 
Mare”, încorporând zona Thesaliei şi a Pindului. Această formaţiune politică a vlahilor, a fost 
consemnată mai apoi de izvoare istorice veacuri dearândul. Este amplu atestată în opera unui 
celebru scriitor bizantin din secolul al XI-lea, Kekaumenos, deloc iubitor de vlahi, şi cu care 
debutează dealtfel, seria numeroaselor scrieri împotriva aromânilor ce acoperă aproape 1000 
de ani. Acelaşi Kekaumenos  consemnează clar prezenţa masivă a aromânilor în Grecia şi 
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Macedonia de astăzi. Ulterior acestei Vlahii din Thesalia, i s-au adăugat şi alte Vlahii precum 
„Vlăhia Mică”, „Vlăhia de Sus” etc. La 1170 un celebru călător, rabinul Benjamin de Tudella, 
consemna existenţa unei realităţi distincte în Balcani, respectiv „Terra Blacorum”.  

În secolul al XII-lea un erudit bizantin, secretar al împăratului Manuel I Comnenul, Ioan 
Kinnamos, afirmă că vlahii din Balcani erau numeroşi; consemnând că ei : „se spune că sunt 
colonii de demult ai celor din Italia”. Numeroase sunt sursele, bizantine, occidentale etc., care 
consemnează cea mai de seamă realizare politică a aromânilor în Evul Mediu, respectiv 
creerea Statului Asăneştilor. În anul 1185 a avut loc o răscoală a vlahilor şi bulgarilor 
împotriva bizantinilor. Aceasta a fost condusă de fraţii vlahi Petru şi Asan, care au reuşit să 
obţină victoria şi să creeze un stat, denumit în epocă şi Imperiu vlaho-bulgar cu capitala la 
Târnovo. După întemeiere, primilor monarhi le-a urmat fratele lor mezin, Ioniţă cel Frumos 
care, într-un document al papalităţii emis cu ocazia încoronării sale, era recunoscut ca „rege al 
popoarelor valah şi bulgar, cu dreptul de a bate monedă cu chipul său şi cu toate celelalte 
privilegii ale suveranităţii”.  

Documentele emanate de la cancelariile diverşilor monarhi medievali, consemnează 
dealungul multor veacuri existenţa valahilor în întregul spaţiu balcanic. Astfel de documente 
provin de la împăraţii bizantini, dogii Veneţiei, regii Ungariei, împăraţii Austriei, dinaştii 
occidentali.  

Este incontestabil că aromânii au fost continuatori ai romanităţii orientale în spaţiul 
balcanic, aşa cum fraţii lor, daco-românii, au continuat romanitatea orientală în stânga Dunării. 
Între aceste comunităţi romanice, respectiv latinitatea sud şi nord dunăreană, alcătuind uneori 
adevărate insule în medii diferite, nu o dată ostile, înconjurate de diverse populaţii precum: 
greci, slavi de diverse neamuri, albanezi, turci, maghiari etc., au fost legături de tot felul.  

O dată cu extinderea treptată a stăpânirii romane în spaţiul sud-est european, în 
rândurile populaţiilor supuse de acolo (exceptându-i pe vechii greci) s-au introdus treptat o 
serie de înnoiri în cadrul amplului proces al romanizării. Tracii, precum şi o bună parte a 
vecinilor lor apuseni, ilirii, au fost fundamentul pe care s-a creat o nouă realitate: romanitatea 
orientală. Procesul romanizării a fost diferit în timp, desfăşurându-se pe măsură integrării în 
spaţiul politic roman a diferitelor zone, precum Illiricum, Macedonia, Tracia, zonele dunărene 
şi apoi cele ale Daciei de la nord de Dunăre. În decurs de mai multe veacuri romanitatea a 
devenit o realitate etnico-lingvistică ce prezenta un caracter unitar bazat atât pe modul de 
existenţă cât şi pe  limba vorbită 

În perioada migraţiilor de la sfârşitul Antichităţii şi începuturile Evului Mediu, mai cu 
seamă după prăbuşirea limesului imperial de la Dunăre în anul 602, această romanitate s-a 
divizat în două părţi distincte, cu destine istorice ulterioare din ce în ce mai diferite. 
Romanitatea nord-dunăreana (inclusiv o parte a celei sudice, aflate în imediata apropiere a 
Dunării, de la Morava până spre Marea Neagră) s-a transformat treptat în poporul român 
latinofon. Soarta istorică a întinsei romanităţi sud-dunărene a fost diferită. Migraţia noilor 
veniţi, în special a slavilor, a avut un dublu rezultat. O însemnată parte a populaţiei, în special 
cea situată în zone agricole sau de-a lungul marilor artere de comunicare, a fost supusă de 
către noii veniţi, petrecându-se acolo un proces de asimilare, în fond de sinteză etnică, în 
urma căruia au apărut numeroasele popoare sud-slave, existente şi astăzi în spaţiul cuprins 
între Marea Neagră şi Marea Adriatică. O altă parte a romanităţii din sudul Dunării a avut alt 
destin istoric. Locuitorii din zonele muntoase sau izolate, nu puţine, ale peninsulei au suferit 
mai puţin impactul direct al noilor veniţi. Acestor romanici li s-au alăturat, într-un număr greu 
de precizat, alţi romanici ce s-au refugiat din zonele de câmpie sau cele mai ameninţate, în 
alte locuri, unde credeau că vor găsi mai multă linişte şi  siguranţă. în acest mod, aşa cum 
atestă diferite mărturii istorice, romanitatea în spaţiul sud-dunărean s-a menţinut, în proporţii 
diferite, ca o permanenţă, ca şi  în spaţiul de la nord de Dunăre.  

În ultimele secole ale mileniului I această populaţie romanică vorbea o limbă comună, 
relativ unitară, pe un mare spaţiu. Intr-o epocă istorică greu de precizat, şi ca atare 
controversată, limba comună s-a diferenţiat apărând în acest fel: daco-româna, aromâna, 
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meglenoromâna şi istroromâna, care au avut apoi, în timpurile medievale şi moderne, propria 
lor existenţă şi  evoluţie, fără a-şi modifica esenţial trăsăturile caracteristice fundamentale, 
chiar dacă unele diferenţieri au devenit cu timpul tot mai pronunţate.  

În spaţiul balcanic, prezenţa elementului aromânesc alături de alte etnii a fost atestată 
de diferite izvoare din zonă sau din afară, încă din jurul anului 1000, atunci când acolo se 
încheiaseră în genere diversele etnogeneze. Ulterior aceşti aromâni balcanici nu au rămas în 
afara fenomenului de migraţii interne specific acestui spaţiu, ceea ce a făcut ca tabloul etno-
demografic al vremurilor mai noi să fie diferit de cel al vremurilor de odinioară. Se ştie astfel că 
de-a lungul multor veacuri, mai cu seamă în vremea turcocraţiei, a avut loc o deplasare şi deci 
o extindere a elementului sârbesc dinspre sud spre Dunăre şi Sava. O extensie a albanezilor 
s-a petrecut din apropierea Mării Adriatice înspre interiorul Peninsulei Balcanice. în spaţiul 
balcanic s-au amestecat tot mai mult, mai ales în anumite zone, precum cea a Macedoniei 
istorice, diferitele populaţii, apărând adevărate mozaicuri etnice. Totodată acest amestec a 
favorizat, datorită şi disproporţiei numerice, un proces continuu de asimilare a unor populaţii,  
respectiv schimbarea compoziţiei etnice. Aromânii balcanici nu au putut rămâne în afara unui 
asemenea proces, care pentru ei a avut efecte negative mult mai pronunţate, în raport cu alte 
etnii balcanice, întrucât proporţional numărul lor s-a restrâns continuu, iar ariile de locuire au 
devenit şi ele din ce în ce mai reduse, mai izolate, fără legături continue. S-ar putea da un 
exemplu elocvent. În inima peninsulei, în zona Munţilor Hemus trăia o însemnată comunitate 
aromânească. Acolo s-a aflat nucleul declanşator al mişcării antibizantine, în urma căruia s-a 
născut statul Asăneştilor, aparţinând atât aromânilor cât şi bulgarilor. În secolele următoare 
aceşti aromâni au dispărut, practic topindu-se în cadrul populaţiei bulgare şi lăsând doar urme 
în toponimie, hidronimie.  

Existenţa romanităţii balcanice în spaţiul sud-dunărean a avut o serie de trăsături 
proprii pe multiple planuri. Înglobaţi, dar nu topiţi în masa slavă sau grecească din zonele 
respective, urmaşii romanităţii balcanice nu au reuşit să-şi creeze o viaţă statală proprie, ceea 
ce în perspectivă istorică a avut însemnate consecinţe negative. Asupra lor s-au perindat o 
serie de stăpâniri politice străine, precum cea bizantină, sârbească, otomană etc. pentru a 
ajunge apoi între graniţele diferitelor state naţionale moderne ce s-au creat în zonă, după 
dispariţia parţială sau totală a unor mai vechi forme politice imperiale. Astfel, la începuturile 
epocii moderne aceştia erau împrăştiaţi în grupuri mai mari sau mai mici în întregul spaţiu 
balcanic. Cei mai numeroşi şi cei mai activi dintre ei erau aromânii, avându-şi ca principală 
arie de existenţă zona Macedoniei istorice, a Albaniei, Epirului, Tesaliei şi munţilor Pind. Încă 
de timpuriu, din ce în ce mai mulţi, aromânii „roiseră”, voit sau nu, spre alte spaţii balcanice, în 
Bulgaria, în Croaţia, Istria etc., precum şi mai departe, din Orientul Apropiat spre ţărmurile 
nord-pontice, câmpia Dunării de mijloc, Veneţia şi mai departe, spre occident, urmând apoi   
a-şi crea comunităţi şi peste ape, din America până în Australia.  

În perioada turcocraţiei a continuat modul de viaţă tradiţional multisecular al 
aromânilor. În cele mai multe zone, mai ales în părţile central-sudice, comunităţile aromânilor 
şi-au păstrat caracterul patriarhal, precumpănitor păstoral, nelipsind însă şi  o angrenare din 
ce în ce mai pronunţată în realităţile societăţii urbane, în contextul mutaţiilor ce începeau a se 
face simţite şi în lumea balcanică. Păstoritul a fost, până inclusiv în secolul trecut, o 
dimensiune stabilă şi statornică a vieţii aromâneşti, favorizată între altele de condiţiile mediului 
geografic muntos în cea mai mare parte, precum şi de lipsa unor frontiere statale închise care 
să impiedice deplasările lor în zonă. De-a lungul multor veacuri, izvoare de tot felul între care 
istorii precum cea a Anei Comnena în secolul al XII-lea, sau relatări de călătorie precum cele 
ale lui Pouqueville la începutul secolului al XIX-lea, consemnează o aceiaşi realitate având o 
continuitate tradiţională, multiseculară. Această îndeletnicire a permis ca de-a lungul mai 
multor veacuri înţelesul etnic al termenului de vlah să fie dublat de un înţeles tehnic, acela de 
păstor. Vlahii erau crescători de mari turme, înglobând oi, capre, măgari, dar şi cai sau 
cornute mari. Păşunile pe care păşteau aceste turme erau fie ale lor, fie ale bisericii, sau ale 
statului. Sunt atestate şi cazuri în care arendau păşuni de la oraşele dalmatine. Pentru ele se 
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plăteau taxe de păşunat (travnina) între care şi cincizecimea ca obicei străvechi. Deplasarea 
vlahilor a făcut să li se atribuie uneori nomadismul ca o caracteristică existenţială. în realitate, 
definitoriu pentru ei a fost un fenomen cu răspândire europeană, respectiv cel al 
transhumanţei, al alternării, în funcţie de anotimpuri, între locurile de păşunat de la şes în 
timpul iernii, la locurile de păşunat de pe înălţimile munţilor în timpul verii. Aceasta 
transhumanţă între munte şi câmpie s-a desfăşurat aproape neschimbat pe aceleaşi itinerarii 
secole dearândul, fără modificări esenţiale, până la impactul modernizării zonelor respective.  

Cercetările moderne au reliefat chiar existenţa a două tipuri de transhumanţă, una 
„normală” câmpie-munte-câmpie, caracteristică de exemplu în Tesalia sau pe coasta dalmată, 
precum şi una „inversă” munte-câmpie-munte, caracteristică celor din Pind sau din munţii 
Croaţiei şi Serbiei. Foarte probabil că originile unei asemenea ocupaţii şi a unui asemenea 
mod de viaţă se pierd în negura vremurilor, dar creşterea animalelor a primit un imbold 
deosebit în vremea marii migraţii când o parte a populaţiei romanice a fost împinsă sau s-a 
refugiat în spaţii în care condiţiile naturale au determinat generalizarea unui asemenea tip de 
ocupaţie. Activităţile şi practicile legate de păstorit în condiţiile transhumanţei au avut anumite 
trăsături. Spre deosebire de nomazii de diferite neamuri, păstorii vlahi îşi aveau aşezările lor 
stabile, gospodării grupate în sate mai mici sau mai mari (unele chiar de dimensiunile unor 
târguri), unde locuiau în tot timpul anului familiile lor. Deseori ei şi-au întemeiat aşezări duble, 
paralele, locuite fie doar iarna, fie doar vara, în funcţie de apropierea de locurile de păşunat 
ale turmelor, ale căror produse trebuiau prelucrate pentru consumul propriu sau valorificate 
prin comerţ. Caracterul stabil al acestor aşezări este confirmat de surse ce atestă 
continuitatea multora dintre ele din Evul Mediu şi până în zilele noastre, acolo unde aceşti 
aromâni mai trăiesc încă. Astfel de centre fixe permiteau autorităţilor otomane să încaseze 
obligaţiile lor faţă de stat. Transhumanţa a însemnat şi o anumită stabilitate în ceea ce 
priveşte itinerariile urmate an de an primăvara şi toamna, în deplasarea unor turme numărând 
cel mai adesea mii de capete.  

Transhumanţa, inclusiv existenţa gospodăriilor stabile grupate în sate, presupunea 
existenţa unor îndeletniciri diferite de simpla creştere şi îngrijire a animalelor. încă din secolele 
XIII-XIV izvoarele consemnează însemnate cantităţi de grâu exportate din Marea Vlahie. Pe 
lângă gospodării existau loturi de pământ aparţinând de regulă întregii comunităţi, dar 
valorificate individual, pe familii, în primul rând pentru propriile nevoi. în acelaşi timp, obligaţiile 
de produse agricole ce au fost impuse comunităţilor aromâneşti, de-a lungul stăpânirilor 
politice diferite, de către dinaştii sârbi sau otomani, de exemplu, atestă această dimensiune a 
existenţei. O mărturie a vechimii şi continuităţii îndeletnicirilor agricole la aromânii balcanici o 
poate constitui şi păstrarea unei bogate terminologii de origine latină, inclusiv a unor elemente 
ce au dispărut în spaţiul nord-dunărean, unde agricultura a fost principala ocupaţie.  
O parte din aromâni au îmbrăţisat meseria armelor, intrând în componentele unor realităţi 
militare extrem de diversificate, Rolul lor ca factor militar putând fi urmărit de-a lungul 
veacurilor de la bizantini şi turci până la imperiali şi grecii moderni.  

Meştesugurile casnice au avut la bază atât cele două ocupaţii tradiţionale, păstorit şi 
lucrarea pământului, cât şi necesitatea satisfacerii nevoilor curente ale existenţei. Astfel 
prelucrarea produselor animaliere a dus la perfecţionarea continuă a ţesutului. Din lâna oilor 
sau părul de capră confecţionau diverse articole pentru îmbrăcăminte, ca şi cergi şi abale. 
Produselor din lâna oilor sau a caprelor li s-au adăugat mai apoi cele din in, bumbac şi chiar 
mătase. Tehnicii prelucrării lemnului i-a fost adăugată de timpuriu confecţionarea de obiecte 
din metal, aromânii specializându-se între altele în argintărie dar şi în prelucrarea aramei. 
Erau vestite şi căutate produse ale măiestriei lor, precum săbii, iatagane, junghere, sau 
paftale, obiecte de podoabă sau bisericeşti. încă din secolul al XII-lea produsele făurite de 
aromâni au devenit cunoscute şi căutate departe de locurile lor de baştină, mai întâi la 
Constantinopol sau Veneţia şi apoi din Egipt până în Franţa sau Rusia. La începutul epocii 
moderne, în satele lor s-a răspândit cultura gogoşilor de mătase şi prelucrarea acesteia. 
Diversificarea îndeletnicirilor meşteşugăreşti, ca şi implicarea tot mai pronunţată în activităţile 
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comerciale au dus la integrarea lor în viaţa oraşelor şi târgurilor existente, cum ar fi Bitolia, 
Ianina, Arta, Castoria, Ohrida, precum şi la transformarea unor sate proprii în târguri şi oraşe, 
precum Moscopole, Călăreţi, Siracu, Gramoştea, Clisura, Cruşova, Metova etc. Intre aceste 
centre urbane, în cursul veacului al XVIII-lea, cel mai important şi implicit cel mai cunoscut a 
fost Moscopole. 

Complexele procese şi evenimente din lumea otomană a secolelor XVII-XVIII au avut 
repercursiuni directe şi asupra masei de aromâni din spaţiul balcanic. Totodată, începutul 
declinului teritorial al statului sultanului şi extinderea spre sud a autorităţii impăraţilor de la 
Viena au făcut ca un număr crescând de aromâni să fie integraţi în imperiul Habsburgic, 
modificându-se astfel substanţial multe din vechile lor condiţii de existenţă. Totodată, în mod 
continuu, dar în special în ultimele decenii ale veacului al XVIII-lea, un număr sporit de 
aromâni au emigrat din Imperiul Otoman, mai cu seama, în Imperiul Habsburgic, întemeind o 
seamă de comunităţi proprii într-o serie de oraşe din zonele austriece, maghiare, sârbeşti şi 
transilvănene. Dacă păstoritul transhumant, cu ocupaţiile adiacente, a rămas în continuare 
îndeletnicirea de bază a majorităţii populaţiei, fenomenul urbanizării treptate, însoţit de 
antrenarea tot mai amplă în comerţul balcanic sau internaţional, a contribuit la cristalizarea 
unor noi pături sociale şi a avut consecinţe directe pe planul conştiinţei, al spiritualităţii lor.  

Ridicarea dintre aromâni a unei pături oraşeneşti formată din meşteşugari de tot felul, 
negustori, bancheri etc., deci elemente ale unei burghezii proprii în curs de formare, a fost 
acompaniată de derularea unui proces de conştientizare a propriei identităţi, de trecere de la 
„naţiunea medievală” spre o naţiune modernă. în cursul veacului al XVIII-lea în întregul spaţiu 
sud-est european, la greci, sârbi, bulgari etc. a avut loc, în forme specifice şi în ritmuri diferite, 
în funcţie de factorii interni dar şi de influenţa „epocii luminilor”, procesul de formare a 
conştiiţelor naţionale şi drept urmare, începutul unei acţiuni de emancipare naţională, 
desfăşurată cu amploare crescândă în veacul următor. Reprezentanţii etniei aromâneşti din 
Peninsula Balcanică, cei ce aparţineau unui popor activ, energic, cu stare materială din ce în 
ce mai bună, nu puteau rămâne în afara unui asemenea proces.  

Problema naşterii unei conştiinţe naţionale, respectiv a unei naţiuni distincte la 
aromânii din Peninsula Balcanică, în special la cei din părţile sudice ale acesteia, este 
complexă şi  controversată.  

În veacul al XVIII-lea elenismul de sorginte bizantină era în spaţiul balcanic o prezenţă 
covârşitoare. Limba greacă era practic liantul şi principală formă de comunicare între 
comunităţi, mai ales în rândurile negustorilor, intelectualilor de tot felul şi nu în cele din urmă, 
ale clerului ortodox superior sau de rând. Erau cultivate, în centrele de cultură sau sub alte 
forme, tradiţiile Greciei arhaice sau ale lumii bizantine. Astfel mulţi aromâni s-au alăturat 
elementelor greceşti, s-au contopit intelectual cu acestea, au devenit coautori şi militanţi ai 
ideii naţionale greceşti, devenită mai târziu „Marea Idee”. O serie de aromâni, înainte şi după 
1800, au făcut din cauza grecească propria lor cauza. Astfel aromânul Rigas din Velestin a 
alcatuit o serie de lucrări ce au devenit documente fundamentale ale mişcării naţionale 
greceşti şi mai apoi ale primului stat independent din spaţiul sud-est european. Mulţi aromâni, 
în frunte cu celnicii lor, organizaţi în cetele de armatoli, au luptat cu arma în mână pentru 
cauza naţională grecească având o contribuţie esenţială în obţinerea victoriilor ce au dus la 
înlăturarea dominaţiei otomane în sudul Peninsulei Balcanice. Ei au fost consideraţi şi 
recunoscuţi ca eroi naţionali ai statului grec în viaţa căruia ei şi urmaşii lor s-au integrat ca o 
parte componentă afirmându-şi între altele, implicit sau explicit, şi apartenenţa la naţiunea 
greacă şi  ideologia acesteia. Aceasta a fost una dintre importantele direcţii de evoluţie pe 
plan spiritual şi naţional a unei părţi a aromânilor, realitate care a continuat să se manifeste şi 
mai târziu, în secolul al XX-lea (au fost cei care ulterior au început să fie denumiţi „grecomani”, 
în opoziţie cu alţii care se considerau a fi diferiţi etnic, naţional, de greci). Într-un fel, în planul 
conştiinţei lor naţionale aceştia au îmbrăţisat ideile „Bizanţului”.  

Astfel de manifestări au fost caracteristice grupului de intelectuali aromâni care trăind şi 
activând la Moscopole s-au antrenat într-o acţiune cu două componente complementare, 
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respectiv afirmarea existenţei unei limbi, deci a unei etnii, aromâne, şi antrenarea pe calea 
elenizării a „transformării Balcanilor într-o peninsulă greacă, parte componentă a Marii Idei”. 
(S. Brezeanu)  

Există unele indicaţii, greu verificabile, în orice caz extrem de credibile, de folosire, 
chiar în secolul al XV-lea, în manuscrise sau în inscripţii, a aromânei, larg răspândite de altfel 
în viaţa de familie, în bisericile satelor şi cătunelor aromâne. Prima mărturie scrisă sigur 
datată, în anul 1731, este o inscripţie în 4 limbi: aromână, greacă, latină şi albaneză, alcătuită 
de ieromonahul Nectarie Tirpu, aromân din Moscopole. Din secolul al XVIII-lea s-au păstrat şi 
o serie de manuscrise. Tot atunci limba aromânilor pătrunde în lumea tiparului. Înflorirea 
economică a Moscopolei, bogăţiile acumulate acolo, legăturile de tot felul cu mari centre ale 
Europei, precum Veneţia, Viena etc. şi nu în ultimul rând dorinţa de instruire a locuitorilor ei au 
făcut ca oraşul din munţii Albaniei să fie, timp de câteva decenii, centrul unei intense activităţi 
culturale, în care aromânii, în calitate de elevi, dascăli şi mecenaţi, au avut un rol esenţial. În 
acest important centru, de altfel plurietnic, a activat „şcoala moscopoleană” care şi-a 
concentrat atenţia mai ales asupra limbii, în spiritul luminismului predominant atunci în spaţiul 
european şi a formulat pentru prima dată unele elemente ale conştiinţei naţionale la aromâni.  

Acolo şi-au desfăşurat activitatea o serie de cărturari precum T. Cavallioti, Daniel 
Moscopoleanul, ce au alcătuit scrieri din cele mai diverse. O consecinţă a activităţii lor, se 
pare neurmărită şi nepremeditată de autori, a fost afirmarea existenţei unei limbi proprii, 
demonstrarea posibilităţilor de expresie a acestei limbi, cu alte cuvinte argumentarea unei 
identităţi etnice distincte şi diferite. 

Distrugerile succesive din anii 1769 şi 1788 ale Moscopolei şi ale altor aşezări 
aromâneşti au avut importante consecinţe asupra vieţii multor aromâni care au fost nevoiţi să 
plece în diasporă. Majoritatea cărturarilor de acolo, ca şi mulţi dintre orăşenii bogaţi au migrat 
în imperiul Habsburgic, în special la Viena şi Budapesta. Alţii s-au stabilit în ţinuturile 
românesti, de o parte şi de alta a Carpaţilor. A început în acest fel o nouă fază în evoluţia 
spiritualităţii aromâneşti sud-dunărene. Conştiinţa propriei identităţi se născuse fără îndoială în 
mediul propriu de existenţă în sud, chiar dacă nu sunt excluse şi influenţe din afară, de 
exemplu din mediul cultural italian. Constiinţa propriei identităţi în Moscopolea veacului al 
XVIII-lea fusese legată de ideea stransei legături cu lumea grecească, chiar de contopire 
finală cu aceasta.  

În imperiul Habsburgic, în alte condiţii istorice, s-a produs o însemnată modificare. 
Plastic vorbind s-a renunţat la Bizanţ pentru Roma. Ideea medievală a originii romane a stat la 
baza formulării axiomatice a unei identităţi româneşti în întregul spaţiu sud-est european, de o 
parte şi de alta a Dunării. Totodată acum cultura a fost pusă în slujba afirmării unui ideal 
naţional din ce în ce mai bine precizat. Invăţaţii aromâni provenind din spaţiul balcanic şi 
trăind în imperiul Habsburgic sau în alte părţi ale Europei şi-au desfăşurat o vreme activitatea 
separat de fraţii lor nord-dunăreni. Ulterior, mai ales în contextul cultural de la Viena sau 
Budapesta, dar şi din Transilvania, s-a produs o contopire, o identificare cu ideile şi acţiunea 
naţională a exponenţilor Scolii Ardelene.  

În anul 1797, la Viena, protopopul Constantin Ucuta tipărea „Noua pedagogie” sau 
„Abecedar uşor” pentru a învăţa pe copii carte aromânească. In afara pledoariei pentru 
cunoşterea graiului propriu, Ucuta afirma ideea identităţii dintre români şi vlahi. Al doilea 
exponent al acestei faze a renaşterii aromâneşti a fost Gheorghe Constantin Roja, care a 
publicat în anii 1808-1809 două lucrări deosebit de importante privind trecutul istoric şi 
problematica lingvistică a aromânilor. El a afirmat clar ideea existenţei unui singur popor, 
respectiv a unei singure limbi, întinzându-se atât la sud cât şi la nord de Dunăre. Pentru acest 
popor el a propus chiar crearea unei limbi literare unitare în care împrumuturile străine de 
natură locală să fie înlocuite cu cuvinte luate din diferitele dialecte istorice româneşti. Ulterior 
această idee a fost preluată de Petru Maior şi I. H. Rădulescu. În 1813, la Viena, Mihail Boiagi 
publica prima gramatică aromână în care exprima aceiaşi idee a unităţii unui neam vlah 
(românesc) de 4 milioane şi făcea o pledoarie pentru cultivarea propriei limbi. Rolul acestor 
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cărturari în dezvoltarea în Imperiul habsburgic a unor şcoli româneşti, a fost determinant în 
geneza unei elite culturale cu influenţă importantă în întregul spaţiu românesc, ilustrată ulterior 
prin nume precum Emanoil Gojdu (foto), Andrei Şaguna etc.   

În epocă, preocupările pentru trecutul istoric al aromânilor, ca şi faţă de limba pe care o 
vorbeau au fost frecvente în lucrarile reprezentanţilor şcolii ardelene, în primul rand în 
contribuţiile lui Gheorghe Şincai sau Petru Maior. Influenţat de aceştia, ca şi de lucrările lui C. 
Gh. Roja, Gh. Montan publica în limba germană, la 
Budapesta, în anul 1819: „Istorie pe scurt a naţiunii 
vlahe din Dacia şi Macedonia”, în care sublinia 
identitatea aromânilor cu dacoromânii, precum şi  
necesitatea păstrării şi  cultivării naţionalitaţii lor. Ideea 
unitaţii etnice, de origine şi  de limbă a românilor din 
spaţiul sud-est european a fost afirmată în anii 
urmatori şi în lucrările din tinereţe ale lui Ion Heliade 
Rădulescu, Mihail Kogălniceanu, Eftimie Murgu, 
Timotei Cipariu.  

În jurul anului 1800, mai întâi în ţinuturile lor 
natale, apoi în diasporă, mai cu seamă în spaţiul 
propice din mediul Imperiului habsburgic, aromânii au 
ajuns la conştiinţa individualitaţii limbii lor, de la care 
au trecut la constiinţa autohtoniei şi a originii lor latine, 
urmând apoi în mod firesc elaborarea unor elemente 
şi concepte moderne ale conştiinţei naţionale. Tot 
atunci a fost afirmată ideea apropierii până la 
identificare între aromâni şi români, consideraţi ca 
parte a aceleiaşi realităţi etnico-lingvistice.  

În cursul secolului al XIX-lea o serie de călători apuseni au străbătut diferitele ţinuturi 
ale Peninsulei Balcanice, având ocazia să-i cunoască direct pe aromâni şi să informeze 
cercurile europene despre modul lor de viaţă, ca şi despre trecutul lor mai îndepărtat sau mai 
apropiat. Pentru majoritatea acestor călători vlahii balcanici erau descendenţi direcţi ai 
romanitătii orientale. Majoritatea călătorilor au subliniat totodată asemănarea foarte mare 
dintre cele două ramuri principale ale românismului, despărţite de spaţiul dintre Balcani şi 
Dunăre. Astfel de idei au fost consemnate pentru prima dată între anii 1804-1810, de către 
colonelul englez William Martin-Leake. Între altele acesta consemna că limba oraşelor valahe 
din Pind diferă foarte puţin de aceea din Valahia Ţara Românească şi conţine multe cuvinte 
latine. Pouqueville consemna existenţa acolo a unei conştiinţe a descendenţei romane, ca şi 
păstrarea etnonimului „rumân” pe care „îl revendică cu mândrie”. Despre realităţile aromâneşti 
sud-dunărene au mai scris François Lenormant, Edmond About, Ami Boue, Leon Heuzey, 
Emil Louis Burnouv, F. Kanitz ş. a. Acestia aduc clare dovezi privind existenţa în spaţiul sud-
dunărean a unor elemente ale unei conştiinţe naţionale proprii, în a cărei evoluţie avea să se 
adauge importanta contribuţie provenind din statul român, începând cu domnia lui Alexandru 
Ioan Cuza 

În condiţiile complexe ale desfăşurării revoluţiei Ţările Române s-a creat posibilitatea 
cunoaşterii directe, nemijlocite a realităţilor aromânesti din sud de către revoluţionarii nevoiţi 
să-şi părăsească ţara, plecând în exil. Începând chiar din toamna anului 1848, timp de 
aproximativ un deceniu, o serie de fruntaşi de seamă ai românilor, foşti participanţi la revoluţia 
română, au străbătut spaţiul balcanic, unii dintre ei chiar stabilindu-se vremelnic acolo. Ei au 
avut astfel posibilitatea de a-i „descoperi” pe fraţii lor de departe. Caracteristica tuturor acestor 
militanţi naţionali a fost conştiinţa lor clară că în sudul Dunării trăia o ramură a românismului şi 
că soarta acelora privea întregul românism. Intre cei care i-au cunoscut pe aceşti aromâni şi, 
într-un fel sau altul, s-au preocupat de situaţia şi viitorul lor pot fi menţionaţi N. Bălcescu, Ion 
Ionescu de la Brad, I. C. Brătianu, I. Heliade Rădulescu, Cristian Tell, D. Bolintineanu, C. 
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Negri. Atunci au fost alcătuite primele memorii către autorităţile otomane şi europene, precum 
şi primele planuri politice în legătură cu situaţia, drepturile necesare, afirmarea culturală şi 
chiar politică a aromânilor. În acest context s-au creat condiţii pentru cea de a doua renaştere 
a românilor, ale cărei începuturi au fost legate direct de epoca unirii, de însemnatele realizări 
obţinute în vremea domniei lui Alexandru Ioan Cuza.  

Încă de la început au fost urmărite mai multe obiective în plan şcolar, bisericesc, politic, 
atât în zonă, cât şi în ţară şi chiar la nivel european. în jurul anului 1860 au apărut articole şi 
cărţi privitoare la situaţia celor din sudul Dunării. Astfel începând cu anul 1858 în ziarul 
„Dâmboviţa”, al cărui director era D. Bolintineanu, au fost publicate numeroase materiale 
privindu-i pe aromânii din Balcani, cele mai multe fiind redactate de D. Cazacovici şi G. 
Grandea. Ultimul a şi editat de altfel, la scurt timp după aceea, prima publicaţie specială a 
aromânilor, intitulată „Albina Pindului”. Cu cheltuiala lui C. Negri, D. Bolintineanu edita 
gramatica lui Mihail Boiagi, despre care afirma în prefaţă: „El este cel dintâiu ce avu curagiul 
să zică lumii în faţa atâtor popoare al căror interes era a ascunde naţionalitatea română din 
Macedonia, că între Slavi, Albanezi şi Greci este un popor român plin de viaţă, de virtuţi 
străbune, de naţionalitate”. De altfel în 1862, tot la Bucureşti, în „Răpede idea de gramatică 
macedoromânească”, I. Massim prelucrase aceiaşi lucrare a lui Boiagi. În anul 1863 vedea 
lumina tiparului lucrarea lui D. Bolintineanu: „Călătorii la românii din Macedonia şi Muntele 
Athos sau Santa-Agora” despre care autorul afirma că a terminat-o în 1858, pe baza 
impresiilor din călătoria din Macedonia din anul 1854 şi în care făcea un adevărat elogiu al 
naţionalităţii, reliefând existenţa unui „popor de un milion de români risipiţi în Macedonia, 
Tessalia, Epir şi alte locuri”. Cu altă ocazie, acelaşi Bolintineanu formula pe scurt câteva idei 
fundamentale legate de soarta aromânilor: „Romanii din Macedonia nu sunt greci, sunt 
români; trebuie să fie români; nu este ideea nostră de a-i uni cu noi, căci suntem depărtaţi de 
dânşii; nu este ideea noastră de a-i ajuta să opereze răsculari. Cugetul nostru este ca acest 
popor de un milion, aruncat în Macedonia, cată să aibă conştiinţă naţionalităţii sale”. Mai 
adăuga Bolintineanu: „Ceea ce credem noi că toţi aceşti români ar trebui să facă este de a-şi 
păstra cu sânţenie limba şi datinile române, oricare ar fi soarta ce viitorul le păstrează”. Era un 
program care ulterior a fost urmărit de toţi factorii implicaţi într-un fel sau altul în soarta 
românismului balcanic.  

În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, la Bucureşti, s-au pus bazele unor forme 
organizate de acţiune legată de aromâni. S-au implicat laolaltă aromâni din locurile de baştină, 
în special din Macedonia, fraţi de-ai lor emigraţi la nord de Dunăre, precum şi intelectuali şi 
fruntaşi politici din tânărul stat românesc. În acest fel, în 1860 a apărut un prim „Comitet 
macedonean”, reorganizat trei ani mai târziu şi transformat în septembrie 1879 în „Societatea 
de cultură macedoromână”, care timp de multe decenii a îndeplinit rolul de forum, de 
reprezentare şi îndrumare a aromânilor. Această organizaţie a urmărit, în cursul întregii sale 
existenţe, în primul rând scopuri culturale şi umanitare, interesându-se în mod deosebit de 
problemele educaţiei, ale vieţii religioase, de starea materială a aromânilor, propunându-şi în 
final menţinerea identităţii specifice şi stoparea sau frânarea desnaţionalizării aromânilor, 
minoritari numeric între diversele comunităţi etnice din dreapta Dunării.  

Tot în cadrul actelor înfăptuite de Alexandru Ioan Cuza se înscrie şi începerea 
învăţământului în limba maternă şi apoi în limba română pentru aromâni, în locurile lor de 
baştină. În 1864, în comuna Târnova de lângă Bitolia, se deschidea prima şcoală 
românească. Până la al doilea război mondial, inclusiv, în bugetele anuale ale statului român 
au fost prevăzute statornic sume pentru şcoala şi biserica aromânilor (până la primul război 
mondial au fost alocate în total cca. 10 milioane lei aur). Pe această bază, în ajunul primului 
război mondial, în spaţiul aromânilor funcţionau 118 şcoli primare, 4 şcoli secundare şi un 
număr de 47 de biserici în care preoţii şi dascălii oficiau slujba pe înţelesul aromânilor. Mulţi 
dintre absolvenţii şcolilor din Balcani şi-au continuat complet sau parţial studiile universitare la 
Bucureşti, cu sprijinul statului român, creându-se astfel o elită de intelectuali aromâni.  
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Organizarea reţelei şcolare în spaţiul balcanic, în special în cel otoman, a pus de la 
început unele intrebări mai deosebite legate de acordarea priorităţii mediului urban sau rural, 
folosirea dialectului sau a limbii literare, direcţia deci finalitatea însăşi a procesului educativ.  

Încă din vremea lui Cuza Vodă şi apoi în permanenţă până la primul război mondial, în 
deschiderea de şcoli s-a pus accent în mod deosebit pe mediul rural. Spaţiul urban unde 
exista un element aromânesc cu o situaţie materială mai bună şi probabil mai apt şi mai 
deschis învăţământului românesc a fost oarecum neglijat, ceea ce a favorizat atragerea în alte 
sfere educaţionale şi în final a favorizat asimilarea şi deznaţionalizarea aromânilor. În şcolile 
din Balcani învăţământul primar începea în mod normal cu folosirea aromânei. Dealtfel 
primele cărţi didactice pentru aromâni au fost alcătuite exclusiv în limbajul matern de o serie 
de autori precum D. Atanasescu, T. Iliescu, A. Bagav, S. Cionescu ş. a. Astfel, de exemplu, D. 
Atanasescu, cel care a deschis prima şcoală românească în Macedonia a publicat în circa 2 
decenii, în aromână, nu mai puţin de 10 lucrări între care „Abecedarul simplu” (1864), 
„Gramatica aromânească” (1865), „Terra scriptiune” (Geografie) (1867), „Istoria românilor” 
(1867), „Abecedarul pentru feciori” p. I-II (1872, 1882) etc. Învăţătorul şi poetul T. Iliescu a 
publicat „Abecedarul sau manual de silabisire” (1883), „Carte de lectură macedoromână” 
(1885). Deosebită a fost publicarea în 1887 de către Andrei Bagav a unei „Carte di alegere” 
(citire). Ea era adresată spre folosire celor ce urmau clasele 2-4 şi având trei părţi, scrise în 
aromână. Erau cuprinse povestiri şi fabule populare, ghicitori şi proverbe, rugăciuni şi povestiri 
biblice, creaţii poetice ale sale şi ale altora (de exemplu acolo şi-a publicat pentru prima dată 
C. Belimace cunoscuta sa creaţie „Dimândare părintească” devenită ulterior un adevărat imn 
naţional al aromânilor). În ultima parte, un număr de povestiri istorice prezentau un tablou al 
evoluţiei aromânilor balcanici de la cucerirea Macedoniei de către romani şi pănă în vremurile 
medievale, insistându-se în mod deosebit asupra perioadei Asăneştilor. Tot atunci au început 
să apară primele publicaţii ale aromânilor, scrise atât în aromână, cât şi în limba română 
literară. O primă astfel de publicaţie a fost „Albina Pindului”, căreia ulterior s-au adăugat şi 
altele, precum „Macedonia”, „Frăţilia”, „Pindul”, „Lumina”, „Flambura”, „Glasul Macedoniei” etc.  
 La congresul naţional al aromânilor din august 1910, unde majoritatea delegaţilor o alcătuiau 
învăţătorii şi profesorii din Turcia europeană, s-a cerut ca în învăţământul primar să se 
foloseasca în principal aromâna. Autorităţile de la Bucureşti au luat măsura de introducere de 
la bun început a limbii literare folosite la nord de Dunăre şi a programelor şcolare din regat 
care nu întotdeauna corespundeau realităţilor de la sud de Dunăre. Desigur că în 
învăţământul primar această situaţie a fost mai puţin stimulativă şi, parţial, a contribuit şi la 
exodul unei părti a absolventilor şcolii românesti din Balcani la nord de Dunăre.  

În şcolile din Macedonia situaţia în învăţământul pentru aromâni a fost contradictorie. 
Institutorilor şi profesorilor li s-a asigurat multă vreme o salarizare mai mare decât a colegilor 
lor ce predau în şcolile greceşti, sârbeşti etc. Elevilor li se distribuiau în mod gratuit manuale, li 
se acordau burse, întreţinere etc. Datorită unui complex întreg de factori, multă vreme corpul 
didactic a fost format nu numai din militanţi devotaţi ai cauzei naţionale şi deci gata de a face 
faţă presiunilor şi chiar sacrificiilor ci şi din personal cu pregătire insuficientă sau temporar 
aflat acolo. A fost în general o fluctuaţie a corpului profesoral, ceea ce a dus chiar la 
funcţionarea vremelnică a unor şcoli primare. A existat, datorită şi propagandei românofobe, o 
rezistenţă a unei părţi din populaţie în a-şi trimite copiii la şcolile româneşti.  

Pe toată durata de o jumătate de veac a şcolii româneşti de la sudul Dunării au 
acţionat factori diferiţi precum: aromânii de acolo, cu propria lor conştiinţă şi deci mişcare 
naţională; politică guvernamentală de la Bucureşti şi modul ei de implicare; conjunctura 
politică generală din spaţiul balcanic.  

În evoluţia şcolii româneşti la sud de Dunăre pot fi conturate mai multe etape. O dată 
cu anul 1864 când începea implantarea învăţământului, debuta „misionariatul” ce s-a întins 
până la congresul de la Berlin. Din anul 1878 începea o nouă etapă marcată prin obţinerea 
recunoaşterii şi a implicării autorităţilor otomane, în existenţa garantată a învăţământului 
românesc, ca urmare a ordinului viziral al lui Savfet Paşa. A urmat apoi extinderea şi 
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diversificarea reţelei şcolare căreia i s-au adăugat asociaţii, biblioteci, etc. Iradeaua sultanului 
Abdul Hamid din mai 1905 însemna recunoaşterea entităţii naţionale aromâneşti cu 
repercusiuni pozitive şi asupra învăţământului românesc a cărui evoluţie ascendentă şi 
garantată părea a căpata noi garanţii cu ocazia conferinţei de pace de la Bucureşti din 1913 
ce incheia al doilea război balcanic. Atunci începea însă o nouă fază, de stagnare şi declin a 
învăţământului în intregul spaţiu balcanic, după aceea şcolile româneşti fiind tolerate sau 
interzise.  

Evoluţia sinuoasă a şcolii româneşti din Balcani în epoca modernă a prezentat şi o altă 
particularitate. Destule şcoli au funcţionat neîntrerupt, dar nu puţine au fost cele care au fost 
efemere sau au funcţionat cu întreruperi. La inceputul secolului al XX-lea mai cu seamă, 
şcoala românească a fost lovită de intoleranţa altor etnici balcanici, greci, sârbi, bulgari, de 
bandele înarmate ale acestora cărora de-a lungul timpului le-au căzut victime zeci şi zeci de 
institutori, ca şi preoţi sau membri ai eforiilor şcolare. Nu o dată membri corpului didactic au 
fost alungaţi. Şcoala românească din Balcani, spre deosebire de cea din Transilvania de 
exemplu, nu a reuşit în epocă să-şi asigure o independenţă materială, ele bazându-se în 
principal pe finanţele venite de la Bucureşti, neputându-se menţine fără concursul direct al 
statului roman. În epocă nu puţini au fost aceia care au recunoscut că în problema şcolii 
româneşti din Balcani autorităţile de la Bucureşti nu cunoşteau realităţile locale, ceea ce a 
avut ca urmare şi lipsa unui corect program de acţiune pe termen lung. Spre deosebire de 
situaţia din Transilvania dualismului austro-ungar, în spaţiul balcanic şcoala şi-a atins doar 
parţial scopul, ce trebuia să fie fundamental, de cultivare şi de răspândire a sentimentului 
naţional, chiar dacă ea a îndeplinit o misiune civilizatoare. Nu lipsit de importanţă a fost şi 
faptul că mulţi dintre aromânii de acolo şi-au pus energia şi nu o dată averile la dispoziţia altor 
factori etnici astfel încât au diminuat numărul şi forţa unei elite culturale şi politice ce ar fi putut 
contribui la alt curs al cauzei naţionale.  

Criza orientală din anii 1875-1878 se încheia cu instituirea unei noi realităţi în plan 
politic şi naţional. În acest context tinerele state balcanice, acum independente, au desfăşurat 
o acţiune contradictorie. Etniile majoritare într-o parte sau într-alta a spaţiului balcanic 
urmăreau, pe bună dreptate, realizarea propriilor idealuri naţionale în cadrul unor state care 
să-i cuprindă pe toţi cei care aparţineau aceluiaşi neam. Pe de altă parte cercurile 
conducătoare ale diferitelor popoare/state din zonă au început a fi tot mai mult animate de 
naţionalism şi şovinism, urmărind între altele o expansiune teritorială dincolo de hotarele 
etnice normale, precum şi eliminarea prin negare şi asimilare a altor elemente etnice alogene 
din punctul lor de vedere. Au fost întrebuinţate în atingerea unor astfel de scopuri, mijloace din 
cele mai diverse, de la propagandă mistificatoare-falsificatoare şi până la acţiuni violente ale 
unor bande înarmate sprijinite direct de către capitalele ţărilor balcanice. Una din ţintele 
predilecte ale unor astfel de concepţii şi acţiuni au fost aromânii, cărora li s-a prigonit 
sistematic şcoala, biserica, elitele, fiind nevoiţi a plăti cu zeci şi zeci de victime.  

În astfel de condiţii a debutat şi o acţiune politică în ţinuturile de baştină sau în capitala 
otomană şi chiar în diverse capitale ale marilor puteri. O prima acţiune politică în acest sens a 
fost încă în 1878, când autorităţile constantinopolitane au emis un prim ordin ce permitea 
libera exercitare a serviciului religios şi a învăţământului în limba maternă pentru aromâni 
(ordinul a fost aplicat parţial şi cu intermitenţe). În iunie 1881 Conferinţei de la Constantinopol 
a ambasadorilor marilor puteri i-a fost adresat un memoriu în numele a 150.000 de aromâni. 
In acesta se arăta decizia aromânilor de a-şi păstra „limba şi naţionalitatea”. Totodată, atunci 
ca şi mai târziu, până în 1912, aromânii îşi exprimau dorinţa de a rămâne în limitele statului 
otoman, ai căror cetăţeni loiali au fost, temându-se, nu fără îndreptăţire, de politica de 
asimilare şi desnaţionalizare a tinerelor state balcanice între graniţele cărora urmau să intre. 
Astfel de memorii au fost apoi înaintate şi în legătură cu situaţia religioasă, în dorinţa de 
creare a unei mitropolii sau episcopat propriu.  

Începutul secolului al XX-lea aducea noi realităţi în locurile de baştină ale acestor 
„oameni ai pământului”. Situaţia aromânilor, în întreaga complexitate a acesteia, devenise în 
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egală măsura o problemă nu numai pentru statul român ci şi pentru toţi factorii din zonă şi 
chiar din afara acesteia şi în primul rând pentru însăşi aromânii aflaţi atunci în plină derulare a 
ceea ce a fost cea de a doua renaştere naţională a lor. 

Evident că o analiză a situaţiei romanităţii balcanice în general, a aromânilor în special, 
la începutul secolului al XX-lea trebuie a avea ca punct de plecare pe de o parte situaţia 
statistică şi repartiţia geografică a elementelor latinofone de acolo, iar pe de altă parte 
imaginea, deci aprecierea apartenen¡ei etnice pe care ei înşişi şi alţii o aveau despre o 
realitate categoric diferită de celelalte etnii ce alcătuiau mozaicul atât de pestriţ de popoare şi 
de limbi din spaţiul sud-est european. Vorbitorii idiomurilor latine în diverse ipostaze, fie 
dialectale, fie regionale sau chiar locale, la nivelul unor comunităţi rurale fuseseră denumiţi 
dealungul veacurilor în cele mai diverse moduri de către cei cu care intraseră în contact şi în 
mijlocul cărora trăiau. Cea mai răspândită nominaţie era categoric cea de vlahi respectiv 
valahi, cărora li se adăugau destule altele precum: cuţovlahi, morovlahi, ţînţari, ciobani, 
machedoni etc; păstrând în tradiţie amintirea Romei imperiale ce le lăsase drept moştenire 
limba, ei înşişi se denumeau statornic cu termenul de armâni sau derivate ale acestuia, aşa 
cum cei mai dinspre nord se denumeau romeri. 

În spaţiul balcanic, în cursul secolului al XIX-lea, fiecare dintre popoarele ce urmăreau 
atunci crearea de state naţionale, ca primă etapă în împlinirea unor planuri de extindere 
bazate nu o dată pe himerele imperiale ale trecutului (Imperiul Bizantin, Ţaratul bulgar, 
Imperiul lui Ştefan Duşan), au căutat să folosească, adeseori prin falsificări, nu o dată 
grosolane, statistica demografică drept argument şi instrument în realizarea unor aspiraţii 
politice mai mult sau mai puţin lăudabile. În astfel de condiţii problema situaţiei statistice a 
elementului aromânesc din Peninsula Balcanică este extrem de dificil de abordat neputându-
se ajunge acum, probabil niciodată, la încheieri sigure. 

Multă vreme, în cadrul Imperiului Otoman consemnarea în documentele oficiale a 
populaţiilor s-a făcut exclusiv pe baza criteriului religios, respectiv al apartenenţei la o 
comunitate recunuscută oficial de către sultan. În astfel de condiţii, în spaţiul otoman aromânii 
apăreau între ortodocşii subordonaţi Patriarhiei ecumenice. O dată cu naşterea şi amplificarea 
mişcării naţionale greceşti, s-a ajuns la confundarea întregii mase de ortodocşi cu grecii, 
ignorându-se în acest fel caracterul etnic distinct al unor ortodocşi ce erau fie aromâni, fie 
bulgari sau sârbi, etc. Despre numărul aromânilor de peste Dunare au făcut menţiuni o serie 
de călători străini, diplomaţi, militari, publicişti etc, proveniţi din spaţiul balcanic sau din alte 
părţi ale Europei. 

Există mai multe statistici alcătuite, de exemplu, în perioada războiului din 1877-1878, 
cu privire la Macedonia istorică. Statistica rusă din 1877 consemna existenţa în sangeacul 
Monastir a unui număr de 187.800 de aromâni, respectiv cca. 25% din populaţia ce trăia 
acolo. Pentru sangeacurile Salonic, Monastir, Seres şi Drama o statistică oficială turcă din 
1878 consemna pentru sangeacul Manistir 15.843 de aromâni. Într-o statistică publicată la 
Belgrad în 1889 se considera că în Macedonia trăiau 74.375 aromâni. Statistica bulgară 
alcatuită în anul 1900 consemna în Macedonia 80.717 aromâni, respectiv 77.626 creştini şi 
3.500 musulmani. Patru ani mai târziu, francezul G. Routier aprecia că în Macedonia şi 
vechea Serbie trăiau 183.000 aromâni, cifra apropiată de cea dată în statistica oficială turcă 
din anul 1905, conform căreia aromânii alcătuiau cca. 6% din totalul populaţiei. Într-o statistică 
germană din 1906 în Turcia europeană erau consemnaţi 56.000 aromâni. In 1918, cehul V. 
Sis credea că în Macedonia trăiau 58.000 de aromâni, iar la New York se aprecia ca numărul 
aromânilor din Macedonia, în 1916 se ridica la 63.895. Delegaţia bulgară la conferinţa de 
pace de la Paris din anii 1919-1920, aprecia ca în Macedonia istorica trăiau 79.401 aromâni. 
Aşadar înaintea primului război mondial pentru Macedonia numărul aromânilor a fost apreciat 
de greci între 12.000 şi 600.000, de către bulgari şi sârbi între câteva mii şi peste 100.000. La 
începutul secolului al XIX-lea Pouqueville credea că în spaţiul grecesc trăiau 74.000 de 
aromâni. Ubicini aprecia numărul aromânilor din Turcia la 400.000 în 1853, pentru ca 6 ani 
mai târziu E. Poujade să ridice numărul lor la 800.000, cifra reţinută şi de E. Picot în 1874. In 
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anul 1895 G. Weigan credea că în spaţiul balcanic trăiau 373.000 de aromâni, respectiv 
163.000 în Turcia şi Grecia, 150.000 în Serbia, 60.000 în Bulgaria. Un bun cunoscător al 
realităţilor balcanice, col. L. Lamouche credea că în anul 1899 în Turcia trăiau 500.-600.000 
aromâni, cărora li se adăugau alţi 145.000 în Serbia şi 60.000 din Bulgaria. 

Cifre diferite au dat şi românii. Dimitrie Bolintineanu credea că în spaţiul sudic al 
Peninsulei Blacanice trăiau 1.200.000 aromâni. În lucrarea sa memorialistică I. Neniţescu 
aprecia numărul aromânilor la 863.000. În 1906 V. Diamandi credea că în Turcia europeană 
trăiau 721.000 de români, în Grecia 200.000, în Serbia 150.000 şi în Bulgaria 110.000. În 
1913 Constantin Noe, secretar al Societăţii de cultură macedoromâne din Bucureşti, credea 
că în Macedonia trăiau 350.000 de aromâni. În anul 1919 delegaţia aromânilor balcanici, 
condusă de G. Murnu aprecia la Paris că în spaţiul Macedoniei istorice trăiau cca. 480.000 de 
aromâni, cărora li se adăugau încă 120.000 de conaţionali împrăştiaţi în alte zone ale celor 4 
state balcanice existente atunci. 

Problema apartenenţei etnice a sutelor de mii de latinofoni din spaţiul balcanic era şi ea 
controversată. încă din secolul trecut o serie de invăţati bulgari şi mai ales sârbi, urmaţi la 
acest început de veac nou de alţi confraţi de ai lor, încercaseră să impună teoria că termenul 
de „vlah/vlahi” ar fi desemnat în izvoarele medievale şi moderne pe tot felul de balcanici care 
se îndeletniceau în exclusivitate cu păstoritul şi aveau un statut juridic aparte, diferit de cel al 
ţăranilor, târgoveţilor etc. Cu alte cuvinte ei încercau să acrediteze ideea unei sinonimii, vlah 
egal păstor, cioban. Astfel se contesta etnikonul în favoarea unei categorii socio-profesionale.  
Alţi factori, politicieni sau pseudosavanţi, încercau să acrediteze ideea că vlahii balcanici ar fi 
fost componenţi ai unor popoare din zonă, mai cu seama greci, care în diferite împrejurări 
istorice începuseră să vorbească şi să folosească în mediul familial un idiom latin. Cu alte 
cuvinte, se contestă aceloraşi vlahi calitatea lor de etnie distinctă şi diferită în raport cu 
celelalte popoare mai vechi sau mai noi din peninsula balcanică.  

În sfârşit, la început în mod cu totul timid, mai ales după 1908, sub influenţa directă a 
unora dintre factorii responsabili din partidul „Uniune şi Progres” al junilor turci, unii dintre 
aromâni au început să se considere ca aparţinând unui popor romanic distinct, având drept 
carte de identitate o limbă romanică distinctă, limba aromână. În consecinţă, ei sunt astfel 
înrudiţi dar distincţi în raport românii din zona carpatică cu cei pe care îi apreciază a fi „fraţii lor 
de la Dunăre”. 

În schimb, marea masa a aromânilor, vârfurile lor, mulţi dintre intelectuali se 
considerau, în calitatea lor de aromâni, ca parte integrantă a neamului românesc, respectiv 
componenta sudică a românismului. Considerau de asemenea că ei vorbeau un dialect al 
limbii române pe care îl foloseau în mod frecvent alături de ceea ce era atunci limba literară, 
limba standard românească. Din acest punct de vedere aromânii, la începutul secolului al XX-
lea, continuau o tradiţie ce începuse, încă din vremea primei renaşteri cu Ucuta, G. Roja, M. 
Boiagi şi continuase cu toti reprezentanţii celei de a doua renaşteri naţionale, atunci în plină 
manifestare, prin activitatea şi opera lui C. Belimace, N. Tuliu, G. Murnu, N. Batzaria, T. 
Capidan, P. Papahagi, T. Papahagi şi mulţi alţii. Se continua, cu alte cuvinte, mai vechea idee 
a unităţii de neam. 

Nu trebuie ignorate nici alte realităţi de concepţie şi de acţiune ale unor aromâni în 
ţinuturile lor de baştină sau în diasporă. La fel ca şi în veacurile anterioare, mulţi aromâni 
trăiau în mijlocul unor etnii majoritare, distincte în raport cu ei. Multi şi-au desăvârşit educaţia 
în şcolile majoritarilor şi au făcut cariere de tot felul în statele acestor majoritari. Nu puţini au 
sfârşit prin a se considera din punct de vedere etnic ca aparţinând acestor majoritari. Evident 
că la aceasta au contribuit şi eforturile încununate de succes ale unor propagande străine. 
Este notoriu că o serie de descendenţi ai familiilor aromâne, s-au considerat în statele în care 
trăiau, fie greci, fie sârbi, fie bulgari etc. Într-un anume fel, debutul a fost făcut în perioada 
luptelor de eliberare şi a începuturilor statului grec, când au apărut aşa-numiţii grecomani, 
adică vlahi care s-au considerat (şi se consideră şi astăzi) componenţi ai etniei greceşti, 
vorbind un idiom romanic. Astfel numeroase personalităţi din cele mai diverse domenii ale 
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vieţii Greciei au fost vlahi la origine, precum Rigas, Velestinis, G. Averov, M. Tosiţa, I. Coleti, 
S. Sina, S. Lambros şi mulţi alţii. Un inventar sumar al oamenilor de seamă din istoria Serbiei, 
având origine armănească, menţionează nu mai puţin de 112 savanţi de tot felul, 64 de 
scriitori şi artişti, 35 de politicieni între care 8 şefi de guvern, 56 de însemnaţi oameni de 
afaceri etc. Oarecum asemănătoare este situaţia şi în cazurile Bulgariei, României şi Albaniei.  
Lupta naţională a aromânilor din Peninsula Balcanică, desfăşurată cel mai adesea cu sprijinul 
autorităţilor de la Bucureşti s-a dus pe trei planuri: învăţământ primar şi secundar în limba 
naţională, organizare bisericească proprie (inclusiv recunoaşterea unui episcop sau mitropolit) 
cu oficierea cultului în limba maternă şi, nu în cele din urmă, reprezentare proporţională pe 
baze etnice în organismele locale şi regionale. Aromânii balcanici, împrăştiaţi şi deci minoritari 
au urmărit obţinerea unor drepturi naţionale elementare în cadrul structurilor politice existente, 
nepropunându-şi o afirmare statală proprie acolo care nici nu ar fi fost posibilă. 

În anul 1905, în viaţa aromânismului dintre graniţele Imperiului otoman a intervenit o 
schimbare majoră. Ca urmare a eforturilor conjugate ale propriilor lor reprezentanţi din zonă, 
ca şi ale autorităţilor bucureştene, la 9 mai 1905, sultanul a emis o iradea prin care era 
recunoscută naţionalitatea aromână. Printr-un adevărat document constituţional se garanta 
şcoala, biserica şi autoconducerea locală. Se crea în acest mod, baza legală ce ar fi trebuit să 
asigure locuitorilor de origine aromânească din Imperiul Otoman o situaţie naţională care să le 
permită cultivarea lor în limba proprie, perpetuarea individualităţii lor etnice şi participarea pe 
această bază la întreaga viaţă a statului ai cărui cetăţeni erau. Într-un fel se deschidea calea 
spre un regim mai bun decât cel pe care-l aveau atunci îndepărtaţii lor fraţi din Transilvania şi 
mai ales din Basarabia. 

În perioada imediat următoare, aplicarea efectivă a unor reglementari extrem de 
favorabile a întâmpinat numeroase piedici făcându-se deci parţial. Dincolo de inerentele 
slăbiciuni ale aparatului de stat otoman, gata de prăbuşire, incapabil de a asigura o guvernare 
eficientă, la aceasta au contribuit şi alţi factori, deloc neglijabili, ce ţineau de popoarele şi 
statele din zonă şi în primul rând de împotrivirea Patriarhiei ecumenice şi a autorităţilor de la 
Atena. Acestea toate au determinat tensionarea relaţiilor interetnice, deteriorarea continuă a 
condiţiilor de viaţă a aromânilor din zonă, creşterea dramatică a jafurilor, distrugerilor, 
asasinatelor. După unele calcule incomplete, în acei ani au căzut peste 400 de victime din 
rândurile aromânilor, în special institutori, preoţi, oameni bogaţi şi influenţi. Au fost date focului 
şi distruse şcoli, biserici, numeroase gospodării. Totodată s-a ajuns la ruperea relaţiilor 
diplomatice dintre Bucureşti şi Atena.  

Un element nou a intervenit în vara anului 1908 când a avut loc în statul otoman 
mişcarea revoluţionară ai cărei iniţiatori şi conducători au fost „Junii Turci”. Acţiunea  acestora, 
se bucurase de sprijin din partea aromânilor încă de la începuturile ei, atât din Regat cât şi de 
la sud de Dunăre. Între membrii mişcării, cu o compoziţie eteroclită din punct de vedere etnic, 
se aflau şi o serie de aromâni, mai cu seama în cadrul nucleului cu rol determinant de la 
Salonic. Această participare fusese generată de idealurile programatice iniţiale ale unei 
mişcări ce-şi propunea salvarea statului otoman prin reformarea acestuia, în numele 
principiilor şi libertăţilor democratice, inclusv în ceea ce priveşte complexa problematică a 
naţionalităţilor. 

Atitudinea unora dintre reprezentanţii naţionalităţilor balcanice, respectiv a grecilor, 
sârbilor, bulgarilor şi a slavo-macedonenilor, a fost diferită, exprimată prin implicarea sau 
neimplicarea lor în această mişcare. Între aspiraţiile acestor balcanici şi programul Junilor 
Turci era o deosebire esenţială ce avea să ducă la situarea pe poziţii ireconciabile, 
materializate ulterior în sângerosul episod al conflictului balcanic din anii 1912-1913. Grecii, 
sârbii sau bulgarii urmăreau ieşirea din cadrul statului otoman şi unirea lor cu acei conaţionali 
care trăiau în state independente dar nedesăvârşite din punctul de vedere al unităţii naţionale. 
Junii Turci urmăreau iniţial o acţiune reformatoare, păstrându-se neştirbită integritatea statului 
otoman. Unii dintre ei aveau chiar drept ideal reluarea unora dintre teritoriile din jur, ce 
aparţinuseră altădată sultanului. Cu timpul, în conducerea partidului „Uniune şi Progres” al 
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Junilor Turci s-a impus o grupare ce a făcut din „turcizare”, respectiv „otomanizare” ţelul 
principal al politicii lor, introducând astfel elemente de desnaţionalizare şi asimilare ce nu 
fuseseră până atunci niciodată promovate oficial şi pe o scară largă în Imperiul Otoman. 

Pentru fruntaşii de atunci ai aromânilor, ca şi pentru sprijinitorii lor la Bucureşti, s-a pus 
problema unor opţiuni de maximă însemnatate. Majoritatea acestora au ajuns la concluzia că 
soluţionarea pozitivă, durabilă a problemei lor naţionale era legată de soarta Imperiului 
Otoman, mai mult decât de statele naţionale balcanice ce aveau să-i succeadă acestuia. 
Aceste state manifestaseră deja atitudini discriminatorii, deznaţionalizatoare faţă de minorităţi, 
provocând astfel ingrijorarea legitimă a elementului aromânesc din Balcani. Axându-se pe 
ideea menţinerii, prin modernizare şi democratizare, a lumii politice otomane, aromânii au 
participat nemijlocit la întreaga viaţă publică ce s-a desfăşurat la Constantinopol şi în alte 
părţi, până la războaiele balcanice inclusiv. Au avut reprezentanţi în Parlamentul turc şi în 
unele instituţii guvernamentale. Nicolae Batzaria a îndeplinit timp de 8 ani funcţia de senator şi 
a fost totodată un exponent de bază al partidului „Uniune şi Progres” în parlamentul otoman, 
iar în timpul crizei balcanice, în 1913, a avut şi funcţia de ministru, în această calitate 
punându-şi semnatura pe tratatul de la Londra care lichida multiseculara stăpânire otomană în 
cea mai mare parte a Peninsulei Balcanice. Perioada de după victoria revoluţiei Junilor Turci 
până la războaiele balcanice reprezintă într-un fel, pe plan politic, o adevărată „epocă de aur” 
pentru românismul din inima Peninsulei Balcanice. 

Noul climat a dat posibilitatea organizării primelor, de fapt singurelor, congrese 
naţionale ale aromânilor  şi rolul preponderent a revenit corpului didactic ce reprezenta, atunci 
şi acolo, partea cea mai activă şi conştientă a aromânismului. Acestea au avut loc în anii 
1909-1910 dezbătând probleme şcolare, culturale, politice, neavând însă o finalizare 
legislativă. A urmat apoi perioada războaielor balcanice, când cea mai mare parte a ţinuturile 
de baştină ale aromânilor au devenit teatru de operaţiuni militare, fiind lovite de distrugeri, 
jafuri şi omoruri.  

În noile condiţii istorice aromânii au sperat într-o soluţie fie a unui stat macedonean 
plurietnic, fie a unui stat confederativ albano-român. În acest sens, o delegaţie aromână 
condusă de George Murnu a făcut, fără rezultat, un lung periplu în capitalele marilor puteri. În 
final, cu ocazia Conferinţei de pace de la Bucureşti, conducătorii delegaţiilor Serbiei, Greciei şi 
Bulgariei au semnat scrisori prin care angajau forurile conducătoare ale statelor respective în 
recunoaşterea şi sprijinirea în plan cultural şi bisericesc a aromânilor. Ca o anexă, fără 
garanţii juridice, a Tratatului de pace de la Bucureşti din 10 august 1913, Serbia, Bulgaria şi 
Grecia se angajau să permită, cu sprijinul financiar al guvernului de la Bucureşti, funcţionarea 
de şcoli şi biserici pentru aromânii din Balcani. Ulterior până la sfârşitul celui de al II-lea război 
mondial, an de an, guvernul României a alocat de la buget şi a trimis în spaţiul balcanic, 
importante sume de bani care acopereau cheltuielile de salarizare ale personalului didactic şi 
bisericesc, precum şi cele de funcţionare, întreţinere şi administrare ale şcolilor şi bisericilor 
de acolo. Nici unul dintre guvernele respective nu şi-a respectat obligaţiile asumate. Mai 
repede sau mai târziu, toate guvernele din zonă, au limitat continuu, şi în final au desfiinţat 
şcolile şi bisericile aromânilor, instituţii fundamentale pentru menţinerea identităţii lor Se 
înregistra atunci eşecul unui întreg program politic de afirmare a identităţii proprii a aromânilor 
în spaţiul balcanic. În deceniile următoare, în ritmuri diferite, cu intensitate variabilă, a 
continuat amplificându-se fenomenul de asimilare şi desnaţionalizare, de diminuare drastică a 
potenţialului uman şi spiritual al descendenţilor romanităţii orientale din dreapta Dunării.  
Criza balcanică din 1912-1913, a însemnat din acest punct de vedere un moment de 
răscruce, respectiv începutul unei etape de declin în plan naţional a aromânilor, declin ce 
continuă până în zilele noastre. 

Practic o jumătate de veac după cel de al doilea război mondial nicăieri în Balcani nu s-
a mai predat şi nu s-au mai făcut slujbe religioase în aromână. 

Mai ales în ultimele decenii, s-au intensificat acţiunile de desnaţionalizare şi asimilare, 
normale de altfel în condiţiile de evoluţie ale statelor din zonă, unde în general minorităţile au 
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fost lipsite de posibilităţi proprii de educaţie şi cunoaştere, precum: şcoală, biserică, media etc. 
Pe de altă parte, în numele „internaţionalismului” dar şi al „neamestecului în treburile interne”, 
regimul de la Bucureşti, a renunţat la sprijinirea în orice fel a drepturilor, respectiv aspiraţiilor 
aromânilor. Multă vreme, chiar şi în România, a fost interzis a se scrie şi chiar vorbi despre 
aromâni. 

Într-o astfel de situaţie, a început o acţiune culturală şi naţională a aromânilor ce poate 
fi considerată într-un anume fel drept debutul celei de a treia renaşteri naţionale a lor. O serie 
de personalităţi de origine aromână, trăind în Occident au început să atragă atenţia asupra 
aromânilor şi să militeze pentru drepturile acestora. Ei au lansat astfel ideea, politică în fond, a 
existenţei unui popor aromân, respectiv a unei limbi aromâne, distincte, foarte apropiate dar 
diferite deşi înrudite de poporul şi respectiv de limba română. Această idee a fost animată, 
între alţii de V. Barba, T. Cunia, I. Perifan, artizanii unei organizaţii ce se doreşte 
internaţională, respectiv „Uniunea pentru limba şi cultura aromânilor”, cu propriul ei periodic 
ce-i popularizează ideile şi mesajele: „Zborlu a nostru”. În paralel alte grupuri din străinătate, 
precum cele reprezentate de A. Ciufecu şi Societatea „Fârşerotul” din S.U.A., susţin ideea 
identităţii etnice dintre români şi aromâni ca ramuri distincte dar complementare al aceluiaşi 
popor. 

La 24 iunie 1997, după ample discuţii, Consiliul Europei, în cadrul Parlamentului de la 
Strasbourg, a adoptat Rezoluţia nr. 1333/1997 prin care se recomandă adoptarea a o serie de 
măsuri precum: ore în aromână în sistemul educaţional, emisiuni în mijloacele audio şi video 
în idiomul specific etc. Aceasta recunoaşte existenţa unei comunităţi cultural-lingvistice 
aromâne în pericol de a se stinge şi recomandă atât statelor balcanice cât şi altora o serie de 
măsuri pentru protejarea unei minorităţi culturale, considerată ca fiind o parte integrantă şi 
valoroasă a patrimoniului european.  

De-a lungul veacurilor aromânii au furnizat umanităţii, peste tot, personalităţi 
remarcabile în domenii din cele mai diverse. Se pot face numeroase exemplificări pentru 
fiecare din ţările balcanice sau chiar şi pentru spaţiul românesc. Astfel, de origine 
aromânească au fost în România o serie de personalităţi de prim rang, uneori familii întregi 
care s-au manifestat în varii domenii de activitate şi de creaţie. Pot fi amintite, nemaifiind 
nevoie de alte precizări, nume precum Gojdu, Mocioni, Sina, Dumba, mitropoliţii Dosoftei şi 
Andrei Şaguna, învăţaţii Caragiani, Capidan, Valaori, Caracaş, Papahagi, Papacostea, Murnu, 
savanţii Carafoli, Danielopolu, Minovici, Toma Ionescu şi fratele său politicianul Take Ionescu 
(foto), scriitorii I. L. Caragiale, Octavian Goga, Lucian Blaga, Bolintineanu, Petru Vulcan, Titu 
Maiorescu, artiştii Theodor Aman, Dimitrie Paciurea, I. Pacea, George Vraca, Toma Caragiu 
etc.  

Vlahii au constituit un element deosebit de valoros al populaţiei Greciei, cu implicaţii 
deosebite în momente istorice deosebite. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea vlahul 
Rigas din Velestin a fost părintele „Marii Idei”, autorul primului proiect de constituţie a Greciei 
şi iniţiatorul unui plan de confederare a tuturor popoarelor balcanice. În 
timpul războiului de eliberare de sub turci din anii 1821-1829 cei mai 
mulţi dintre eroii luptelor naţionale au fost vlahi precum Colocotroni, 
Caceandoni, Caraiscu – pe greceşte Caraisachis, Boceari, Bucuvala 
etc. Apoi între personalităţile remarcabile s-au ilustrat numeroşi vlahi ca 
oamenii politici I. Coleti, Averov-Toşiţa, savanţi precum S. Lambru, 
scriitori şi poeţi ca Valarioti, Costa Cristahis, Vlahoiani, Zuca, Malacasis. 
Aromânul E. Zappa a fost unul dintre iniţiatorii jocurilor politice moderne 
şi mare donator pentru edificii impresionante din Atena, la fel ca şi 
Averov sau Sturnari etc. Un alt aromân care a făcut mare cinste 
neamului său a fost Athenagoras, patriarhul ecumenic al 
Constantinopolului între anii 1948-1972. Trăitori în Macedonia, fraţii 
Manachia au fost primii fotografi şi cineaşti din Balcani.  
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În spaţiul Serbiei aromânii au furnizat de-a lungul timpului 28 de academicieni, 38 de 
literaţi, 26 de artişti, 35 de politicieni, preşedinţi de guvern, miniştrii, şefi de partide, între care 
G. Carageorgevici, V. Ciubrilovici, D. Popovici, B. Nuşici, T. Marcovici.  

Nu se cunoaşte exact la ora actuală ponderea numerică şi ca atare proporţională a 
aromânilor în ţările lor de baştină sau în diasporă. Cifrele sunt din cele mai diferite. De regulă 
în statisticile oficiale, ei apar foarte puţini, sau chiar deloc. În schimb reprezentanţii 
organizaţiilor lor (de regulă mai multe în aceeaşi ţară) afirmă existenţa unui număr de sute, 
chiar multe sute de mii de aromâni, însumând laolaltă, numai în spaţiul balcanic, peste două 
milioane de oameni. Fără a putea fi cuantificată exact prezenţa aromânilor în numeroase ţări 
este o realitate indiscutabilă, chiar dacă ei fie nu apar deloc înregistraţi oficial ca atare, cum 
este cazul Greciei, fie sunt menţionaţi în număr doar de câteva mii (cca. 4.000 în Albania şi 
Bulgaria, 8.000 în Macedonia etc.) Conform datelor unor organizaţii aromâneşti şi a unor 
personalităţi independente, numărul lor este mult mai mare, fără a se putea face foarte 
precise estimări. Astfel se consideră că în Albania, împrăştiaţi de la nord la sud, trăiesc până 
la 100.000 de aromâni. Ei au atât o asociaţie culturală a aromânilor, cât şi o asociaţie a 
vlahilor. În Bulgaria trăiesc probabil doar câteva mii de aromâni, alături de cca. 100.000 de 
români timoceni, numiţi în general vlahi. Pentru Grecia s-au avansat cifre variind între 120.000 
şi 600.000 de vlahi. Macedonia este singurul stat balcanic în care vlahii sunt recunoscuţi 
expres prin constituţie ca o etnie constitutivă a statului. Ultimele statistici oficiale înregistrau 
cca. 8.000 de vlahi, în timp ce organizaţiile lor apreciază că numărul general al vlahilor variază 
între 100.000 şi 150.000 persoane.  

În România se apreciază că ar fi cel puţin 150.000 de aromâni, dintre care majoritatea 
se consideră ca parte integrantă a poporului român răspândit în întregul sud-est european. 
Există aromâni cu organizaţii distincte împrăştiaţi pe toate meridianele lumii, în Europa 
occidentală (Germania, Franţa), în Australia, în S.U.A. şi Canada etc.  

Se poate spune că aceşti aromâni îşi păstrează încă tradiţiile, obiceiurile şi identitatea 
lingvistică şi se străduiesc între altele să pună în practică rezoluţia nr. 1033 din 24 iulie 1997 a 
Consiliului Europei, ce-i recunoaşte pe ei şi idiomul lor ca o realitate, respectiv o comunitate în 
pericol de a se stinge şi recomandă statelor, în special celor balcanice, măsuri de protejare. În 
ultima vreme înmulţirea manifestărilor vlahilor, pe cele mai diverse planuri, se încadrează în 
cea de-a treia renaştere naţională aromânească, o posibilă garanţie că această realitate 
seculară a Europei – aromânii, nu va dispărea într-un viitor previzibil.  

 
Despre aceşti aromâni încearcă să vă amintească Fundaţia Cultural Stiinţifică 

Aromână „Andrei Şaguna”, prin intermediul volumului de fotografii şi fotodocumente, 
selecţionate de profesorul Corneliu Beda, din bogata şi interesanta sa colecţie. Demersul se 
înscrie pe linia celui dintâi scop statutar al instituţiei noastre şi anume „contribuţia la 
conservarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural aromân” şi face parte din ansamblul de 
manifestări (editări şi lansări de carte, spectacole, simpozioane, decernări de premii pentru 
istorie, literatură, etnografie, întâlniri comemorative sau omagiale etc.) organizate de fundaţie 
în slujba scopului enunţat.  

Lucrarea a fost elaborată în cadrul pregătirii celei de-a X-a ediţii a „Zilelor culturii 
aromâne” de la Constanţa, dublă manifestare organizată de Fundaţia „Andrei Şaguna” în 
fiecare an, la finele lunii august, alcătuită din Festivalul Internaţional de Folclor Aromânesc 
„Părinteasca Dimândare” şi Simpozionul ştiinţific „Perenitatea vlahilor în Balcani. Istorie şi 
civilizaţie aromânească”, şi acompaniată de o suită întreagă de acţiuni conexe, precum 
emisiuni la radio şi TV, consfătuiri, paradă a portului popular, lansări de carte, decernări de 
premii.  

Interesul de care s-a bucurat această manifestare din partea ansamblurilor de folclor 
ale Societăţilor culturale aromâne din toate ţările balcanice, din partea oamenilor de ştiinţă din 
mai multe state, sprijinul acordat de Guvernul României, Ministerul Culturii şi Cultelor, 
Ministerul de Externe, de Ambasada Republicii Macedonia la Bucureşti, de Consulatul 
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General al Greciei la Constanţa, de consulatele române din Albania şi Macedonia, onoarea de 
a avea participanţi sau oaspeţi din Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Franţa, Germania, 
S.U.A. şi chiar China, cinstea de a primi călduroase mesaje precum cel semnat de Primul 
Ministru Adrian Năstase, la care se adaugă primirea la Palatul Cotroceni şi întâlnirea pe care 
Preşedintele Ion Iliescu a avut-o cu participanţii la ultima ediţie a festivalului, toate acestea ne 
crează un plus de responsabilitate pentru nivelul manifestării jubiliare.  

Din contextul acestei responsabilităţi face parte şi realizarea albumului „Aromânii”, care 
a beneficiat de generosul sprijin al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi care are totodată 
menirea de a contribui, alături de alte apariţii editoriale, la marcarea evenimentului din august 
2003.       
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Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU 

 
 
 
 

 

O monografie neterminată (uitată) a satului Gugeşti, 
semnată de Alexandru Th. Obreja 

 
Răsfoind arhiva1 inginerului Petru Pogângeanu am dat peste câteva capitole, care par să 

îngemăneze o monografie (neterminată) a satului Gugeşti (judeţul Vaslui), operă târzie a 
regretatului profesor Alexandru Th. Obreja (1908-1985)2.  

În acest număr am decis să publicăm cel de-al IX-lea capitol, intitulat Reîntoarcerea la 
mine acasă, unde putem găsi câteva informaţii interesante despre istoricul satului, precum şi 
unele consideraţii toponimice efectuate de geograf, la care se adaugă amintirile sale despre 
locurile natale, oferind, astfel, cititorului o lectură agreabilă. 
 Răpus de un cancer necruţător, la 77 de ani, profesorul şi geograful Alexandru Th. Obreja 
(foto) nu a mai apucat să îşi finalizeze lucrarea, care astăzi, vede lumina tiparului după mai bine 
de 20 de ani de uitare... 

                                                 
1 Şi în acest număr al „Chronos. Revistă de istorie”, continuăm publicarea unor documente inedite din 

arhiva Prof. dr. ing. Petru Şt. Pogângeanu; în acest sens vezi şi Iulian Pruteanu-Isăcescu, Consideraţii pe 
marginea unui document de familie, în „Chronos. Revistă de Istorie”, anul IV, nr. 1-2 (6-7), 2006, p. 43; 
Gheorghe I. Pogângeanu, Câteva amintiri. Linii din viaţa unui amic, în Ibidem, p. 44-51; Iulian Pruteanu-
Isăcescu, Mărturii recente privitoare la reactivarea Episcopiei Huşilor (1995), în Ibidem, anul V, nr. 1 (8), 2007, 
p. 44-53. 

2 Alexandru Th. Obreja s-a născut în data de 28 mai 1908 în satul Gugeşti, judeţul Fălciu (azi, judeţul 
Vaslui). Între anii 1915-1921, a urmat cursurile şcolii primare în satul natal, după care pe cele ale Liceului 
Teotetic „Cuza-Vodă” din Huşi, pe care l-a absolvit în anul 1929. Între anii 1931-1935, Alexandru Th. Obreja a 
urmat cursurile secţiei de Geografie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii „Mihăilene” din Iaşi (actuala 
Universitate „Al. I. Cuza” Iaşi), unde s-a format sub îndrumarea unor savanţi reputaţi, ca I. Atanasiu, M. David, 
Gh. Năstase, I. Borcea sau C. Papp. După trecerea examenului de capacitate pentru profesorii de geografie 
(1937 – la care s-a clasificat primul pe ţară) şi după înscrierea la doctorat (1938), a fost numit profesor la Liceul 
Internat din Iaşi (1938-1940) şi la Seminarul Pedagogic Universitar (1940-1943). Participant la cel de-al Doilea 
război mondial, prizonier în U.R.S.S., între anii 1944-1946, profesorul Obreja revine la catedra Liceului Internat 
pentru încă 3 ani, ca din anul 1949, să fie încadrat ca asistent la Facultatea de Istorie-Geografie a Universităţii 
din Iaşi, urmând o carieră universitară exemplară (şef de lucrări (1950), conferenţiar (1951) – doctor în 
Geografie (Universitatea din Cluj-Napoca, 1967) – profesor (din 1969). În tot acest timp a predat cursuri şi la 
Şcoala Superioară Pedagogică şi la Institutul de Perfecţionare a Cadrelor Didactice. A fost preocupat de 
probleme de geografie fizică şi umană, în special de toponimie. A scris numeroase articole, studii şi cărţi printre 
care merită reţinute Memoria continentelor, 1975; Dicţionar geografic al judeţului Iaşi, 1979; Clasic şi modern în 
geografia ieşeană şi din Moldova, 1984 etc. 
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Alexandru Th. OBREJA 
 
 
 
 
 

Reîntoarcerea la mine acasă 
 

„Stau câteodată şi-mi aduc aminte ce 
vremi şi ce oameni mai erau în părţile noastre 
pe când începeam şi eu... a mă ridica băieţaş 
în casa părinţilor mei”. 

        (Ion Creangă) 
 

De câte ori mă abat şi cuprind cu ochii şi sufletul dealurile molcome cu păduri şi ochiuri de 
apă de pe văi sau fosta curte feudală din inima satului, vopsită în culoarea roz spălăcit, gândul 
îmi fuge departe, spre trecut. Şi amintirile vin năvalnic din vremuri străvechi, din legendele 
povestite de bătrâni sau din tainele locurilor călcate cu picioarele copilăriei, ca o simfonie 
fantastică, cu aer curat, de tonificare. 

Căci satul meu, ca multe aşezări vasluiene din valea Crasnei, are în matricea sa un 
anumit suflu de originalitate, un ceaslov înscris în misterioasele numiri de locuri, în pumnul de 
hârburi răscolite de brăzdarul plugurilor, în legendele şi obiceiurile păstrate de bătrânii locurilor. 

În această lume sau „Ţară de dincolo de negură” în care au mai fost alte sate când, pe 
„Vremea lupilor” erau „sparte” de boieri străini de neam, există un anumit iz istoric al pământului, 
pe care-l înţelege numai cine-l cunoaşte. 

De când eram elev şi am pus mâna pe Marele dicţionar geografic al României, m-a 
frământat enigma originii satului meu, Gugeşti. 

Şi, răscolind documentele istorice, am găsit încă din secolul 
al XV-lea, multe nume de boieri şi un comis cu numele de Gug, dar 
niciun act care să-i precizeze întemeietorul şi anul. 

Cu mulţi ani în urmă am publicat chiar o lucrare1 asupra 
acestui sat care se atestă abia la 1603, când numele său apare într-
un „zapis de cumpărătură a lui Trohin Bosie pe moşia de Gugeşti”2 
(vezi Anexa), până atunci satul existase, exact de când anume, 
urmează să mai ştergem praful de pe documentele din arhive. 

Arătam apoi în acea lucrare (1936) că vornicul Nicolae 
Dimachi a desfiinţat (spart) unele sate de pe teritoriul Gugeştilor la 
1829. Vetrele sau „siliştile” rămase de pe urma lor au fost 
consemnate în toponimie, legende, date istorice, ca şi în urmele de 
ceramică ce abundă peste tot. 

Aceste vetre de foste sate sunt înscrise şi pe un plan 
topografic din 1841, alături de un act de hotărnicie, găsite la boierul 
Pericle Arghiropol. 

Siliştile consemnate sunt pe valea Lieştilor, La Fânaţe, în Silişte şi Lieşti; în Valea 
Boşcanei era Săpâşa, iar pe valea Blăgeştilor erau siliştile Cioboteşti şi Blăgeşti. Mai spre est a 
mai existat o silişte numită Bibarţ (Ghibarţ). 

                                                 
1 Alexandru Th. Obreja, Câteva date istorico-geografice asupra satului Gugeşti din jud. Fălciu, în 

„Arhivele Basarabiei”, Chişinău, anul VIII, nr. 1, 1936, p. 3-15. 
2 Arhivele Statului Iaşi (ASI), Documente, pachet nr. 410/10. 
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O altă aşezare a fost satul de răzeşi Bodescu, din pădurea Mânăstirea, care, la 1774, 
avea 25 de ludi (locuitori); de la mânăstirea de aici se trage şi numele pădurii din împrejurimi. 
Interesant că din acest timp se dau şi numele locuitorilor: Ioniţă Bârsă, Lupu Negel, Gheorghe 
frate, Ştefan Darie, Kondorat Kitic, Traian Kogălniceanu, Ursachi Ugle, Iordan Ciotca, Mereuţă   
ş. a. 

De asemenea, satul Lieşti, avea 6 ludi, 4 diaconi şi 2 supuşi dărilor, fiind al mânăstirii Sf. 
Spiridon din Iaşi. 

Resturile schitului şi livezilor din jur au mai existat şi în timpul copilăriei mele din vremea 
primului război mondial. 

O enigmă nelămurită până în prezent este şi aceea a satului Dumbrava, amintit o singură 
dată, la 1774, fără a se preciza locul3. După legende şi investigaţiile făcute la faţa locului am 
putut lămuri şi vatra acestui fost sătuc. El a fost aşezat pe valea Ţigăncii, la punctual numit Perji, 
unde, în timpul copilăriei mele se afla o clopotniţă, pietre de mormânt şi o mică livadă de pruni 
(perji), în apropierea pădurii numită Dumbrava... 

Urmele arheologice din epoca feudală (sec. XIV-XVIII) vin să demonstreze şi mai clar 
continuitatea de locuire şi vatra fostului sat Dumbrava. 

Din generaţiile mai tinere nimeni nu-şi mai poate aminti că bunicii noştri au apucat în inima 
satului existenţa unui „rateş”, ca şi a unui „târguşor”, despre care am pomenit într-o altă lucrare4. 

De altfel, toponimia locală vorbeşte şi astăzi despre Dealul Rateşului sau al „Târgului”, în 
apropiere de căminul cultural şi şcoala generală (Mahalaua din Sus). Târgul a fost înfiinţat de 
Teodor Balş la 1850 şi a dispărut la finele secolului al XIX-lea. Rateşul a mai dăinuit până în 
preajma primului război mondial şi parcă-i văd şi astăzi zidurile de cărămidă roşie, de lângă 
şcoala primară, unde copiii se jucau în timpul liber cu bănuţi de aramă. 

Ceea ce m-a impresionat însă mai mult a fost modul şi plasticitatea cu care oamenii de 
aici şi-au denumit locurile, după înfăţişarea şi specificul lor. Iată numai în dealul Podişul, dinspre 
apusul satului două locuri numite: Lungul vântului şi Spărie ploaie. 

Ce semnificaţie au aceste numiri se poate observa după însăşi denumirea lor. 
Aici, pe întinsul podişului, continuare a dealului Doltul (412 m.), curenţii de aer aleargă 

liberi, mergând în lungul tăpşanului care urmează ca orientare „lungul vântului” dominant, adică 
cel de nord-vest. 

Sperie ploaie este unghiul dintre valea Mânăstirii (Râmnic) şi versantul spre ulucul văii 
Vasluieţului, unde ploile se abat fie spre această vale, fie spre aceea a Crasnei, adică se 
împrăştie spre formele de relief mai joase. 

Microtoponimia aceasta este originală şi aminteşte fenomene sau aspecte ce nu mai 
există, ca: dealul şi valea Dropiei (pasăre dispărută), În lupoaica, Picioru Lupului, ultimele două în 
pădurea Păscăloaia, La Pleş, loc înalt şi pleşuv de pădure între pădurile Mânăstirea şi Micleşti pe 
drumul către Popeşti, În Spânzurata, loc pe valea Lieştilor, unde s-a spânzurat o femeie, În 
Băltoage, coastă de deal cu alunecări şi bulhace, pe versantul dealului Lieşti, La jitărie, loc unde 
în trecut era bordeiul din marginea satului (Mahalaua din Jos) către valea Boşcanei, la limita de 
azi cu Satul Nou. Aici se făcea paza şi controlul celor ce veneau din ţarina satului sau moşia 
boierului, La Obuz era o insulă ovală cu plopi bătrâni în mijlocul iazului din faţa curţii boiereşti, 
unde se lua masa sau se plimbau cu barca stăpânii acelor moşii, care a fost distrusă în ultimul 
timp, Mânăstirea, codru vechi ce îmbracă tot dealul Doltu, a cărui nume este legat de vechiul 
schit din satul dispărut Bodescul, La şapte frasini, un tumul şi punct geodezic (412 m.), situat în 
pădurea Mânăstirea pe coama Dealului Doltu, unde au crescut şapte frasini într-o singură tulpină, 
În Silişte, fostă vatră de sat pe valea Lieştilor, amintită şi în hotărnicia de la 1841, Tochitoarea 
sau Tochitoriile, loc pe valea pârâului Blăgeşti între iazul mare (Gugeşti) şi sătucul Manţu, unde 

                                                 
3 Gh. Dimitriev, Moldova în epoca feudalismului, vol. I, Chişinău, 1975, p. 176. 
4 Alexandru Th. Obreja, Târgurile din Moldova în veacul al XIX-lea, în „Arhivele Basarabiei”, Chişinău, 

anul VIII, nr. 4, 1936. 



 63 

pe vremuri se punea de către oamenii satului cânepa la topit, În Boşcana, loc unde a fost siliştea 
satului Săpâşa, menţionată în 1841, pe o vatră neolitică. Numele actual ar proveni (după I. 
Pătruţ) de la un antroponim Boşca5. 

În acest spaţiu mioritic încărcat de istorie s-au contopit oamenii de prin satele „sfărâmate”, 
ca şi cei veniţi dinspre Carpaţi sau Ardeal, dând Gugeştilor, în timp, o anumită patină folclorică, 
etnografică şi un spirit cărturăresc deosebit. Aici s-a născut şi a trăit scurt timp (1864-1866)6 
marele istoriograf şi lingvist moldovean Gh. Ghibănescu (1864-1936), care a scos la lumina 
tiparului comori ale acestei provincii în ale sale Surete şi Izvoade sau Ispisoace şi Zapise. 

Peisajul sufletesc al oamenilor de aici este o realitate ondulată ca şi dealurile şi văile din 
acest cuprins; de aceea, elogiul satului 
românesc trebuie înţeles aşa cum a făcut 
Lucian Blaga în operele sale sau în discursul 
de recepţie, când a fost primit la Academia 
Română (1937). 

Civilizaţia ţărănească rămâne ca o 
lume eternă, esenţială şi apropiată de natură 
(după L. Blaga). Pe bună dreptate marele 
filosof şi poet spunea „Eu cred că veşnicia s-a 
născut la sat”. 

Luminile satului au fost în trecut preotul, 
dascălul şi primul învăţător Brighiu de la care a 
învăţat bunicul Ion carte după 1872. Dar după 
primul război mondial, amintesc dascălii de 
atunci: N. Lupu, Ion Săbădac, V. Temircan şi 
alţii şi pot spune că spiritul cărturăresc l-a adus 
moş Ghiţă Pogângeanu7, primul absolvent de 
gimnaziu. O ladă mare, plină de cărţi rare, 
forma o bibliotecă ambulantă ce închidea 
operele celor mai valoroşi clasici români şi 
străini. Cei porniţi acum, la învăţătură, în 
oraşul Huşi, de la el am învăţat să-i cunoaştem 
pe Shakespeare, Goethe, Schiller, Hugo, 
Molière, Lessing ş. a., ca şi operele lui G. 
Topîrceanu, M. Sadoveanu, Şt. O. Iosif, I. 
Minulescu, M. Codreanu sau ale lui Lucian 
Blaga. 

Parcă-l aud şi acum pe prietenul Emil 
Cărare declamând mereu fragmente din 
Poemele luminii de Blaga şi-ndeosebi versurile 
îndrăgite de noi: „Eu nu strivesc corola de 
minuni a lumii / şi nu ucid cu mintea tainele ce 
le-ntâlnesc în calea mea, / în flori, în ochi, pe buze şi morminte”... 

Probabil, sub acest impuls am şi dedicat satului meu la finele facultăţii prima încercare: 
Date istorico-geografice despre satul Gugeşti (Fălciu), 19368. 

                                                 
5 I. Pătruţ, Onomastica românească, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, p. 87. 
6 Tatăl său a fost administrator pe moşia Arghiropol între 1859-1866. 
7 În acest sens vezi Iulian Pruteanu-Isăcescu, Consideraţii pe marginea unui document de familie, în 

„Chronos. Revistă de Istorie”, anul IV, nr. 1-2 (6-7), 2006, p. 43; Gheorghe I. Pogângeanu, op. cit., (n. ns., I. P.-
I.). 

8 Vezi nota 1 (n. ns., I. P.-I.) 
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„Cultura minoră” a satului, veche şi plină de realism, a reprezentat totdeauna fundamentul 
culturii majore şi mai recente a oraşului, cum o considera Blaga. În tensiunea sa lirică şi 
expresionistă, el considera că „civilizaţia materială se opune spiritului”. 

Şi acest fapt îl concretizează în fraza: „Prietene, crescut la oraş... vreau să te iau de 
mână, vino să-ţi arăt brazdele neamului”. 

Poetizând spiritul satului, într-o altă poezie el spunea adânc de duios că 
„Sufletul satului fâlfâie pe lângă noi, 
Ca un miros sfios de iarbă tăiată, 
Ca o cădere de fum din streşini de paie, 
Ca un joc de iezi pe morminte înalte”... 

(Sufletul satului). 
Şi astfel, de pe aceste meleaguri natale, au pornit pe cărările luminii peste 100 de 

intelectuali din care şase cadre universitare. 
Iată deci un bilanţ cu care nu multe sate din fostul ţinut al Fălciului se pot mândri. 
Dar timpul şi spaţiul s-au dilatat mult şi suflul înnoirilor a cuprins şi meleagurile natale. Rar 

mai putem descoperi o casă din bârne încheiată „în amnare” ca a lui Roman Butnaru sau 
costume naţionale purtate de unele familii (Negrescu, Marian, Cucu ş. a.) care le mai ţin prin 
lăzile cu amintiri! 

Dar din loc în loc se mai poate găsi astăzi câte o râşniţă, piuă din lemn, teasc sau oloiniţă 
din lemn, stative cu vârtelniţă, unelte agricole vechi ş. a. 

Morile de vânt de pe Dealul Morii sau al Rateşului au rămas doar în amintirea generaţiei 
mele. 

Casele cu chirpici cu garduri de nuiele au fost înlocuite cu altele, din cărămidă, iar lampa 
şi opaiţul la care învăţam abecedarul au dispărut în favoarea „lămpii lui Ilici” odată cu 
electrificarea. 

Au dispărut până şi tarafele de lăutari conduse de Ilie Gemală, care ne asurzea urechile 
pe la baluri. Armonica lui Ştefan Canţa s-a stins în favoarea acordeonului, radioului şi televiziunii. 

Micile cureluşe de vii şi ogoare au cedat pasul în faţa întinselor podgorii şi livezi sau 
lanurilor de cereale ce îmbracă toate dealurile şi văile din regiune, iar pe valea Blăgeştilor, pe 
lângă marele iaz de la Gugeşti, au mai apărut încă patru iazuri bogate în peşte. 

Se pare că civilizaţia materială actuală nu s-a opus total spirirului şi că pe aceste 
meleaguri, aşa cum spunea cronicarul, se mai nasc încă oameni cu spirit cărturăresc şi care 
iubesc satul cu trecutul său istoric şi patriarhal. 

(...) 
 
 

ANEXĂ 
 

Zapis de cumpărătură ce au arătat Trohin Bosie pe moşie de Gugeşti∗ 
 

1603, mai 21 
 

„Un zapis scris de Gheorghe Grecu precum Toader Baraghin şi familia lui Dochiţa au vândut 
lui Bosie a treia parte din bătrânul lui Lupi dinaintea sătenilor de Gugeşti, căzacul de acolo şi 
pârcălabul de colo Traschie de acolo, popa de acolo, Ion de acolo şi au fost şi feciorul lui Ion şi au 
vândut drept 20 de taleri să se ştie”. 
 
 

                                                 
∗ ASI, Documente, pachet nr. 410/10 (foto). 




