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CUVÂNTUL EDITORULUI

Considerând că „istoria este testamentul lăsat de către strămoşi  
strănepoţilor  ca  să  le  slujească  de  tălmăcire  a  vremii  de  faţă  şi  
povăţuire  a  vremii  viitoare”,  după  cum a  consemnat  marele  istoric 
român Mihail Kogălniceanu, ne bucurăm să asistăm la debutul editorial 
al domnului Liviu Pilat,  proaspătul şi harnicul membru al Asociaţiei 
„Dumitru Mărtinaş”.  Volumul de faţă ne oferă motive să credem că 
astăzi tânărul autor începe un drum lung şi plin de împliniri. Cartea sa 
despre  satele  din  parohia  Săbăoani  în  secolele  XVII  -  XVIII, 
Purgatorium  missionariorum,  este  un  puternic  argument  în  acest 
sens.

Prin  demersul  său  ştiinţific,  autorul  îi  face  să  vorbească  pe 
strămoşii  noştri,  membrii  comunităţilor tăcute,  obţinând  mărturii 
impresionante despre organizarea, viaţa cotidiană şi  mentalităţile lor, 
puse în pagină cu metodă şi rigoare, dar şi într-un stil fermecător. Prin 
abordările  curajoase  Liviu  Pilat  intră  în  dialog  cu  lumea  ştiinţifică 
românească,  pe  teme  de  maximă  actualitate,  propunând  viziunea  şi 
rezolvările proprii susţinute cu argumente dintre cele mai solide şi cu 
un suflu proaspăt evident, însă se adresează şi cititorului simplu, prin 
faţa căruia se perindă şi  prind viaţă chipuri  din vremuri  îndepărtate, 
anonimi  pentru  istoria  marilor  evenimente,  dar  personaje  cheie  în 
devenirea comunităţii catolicilor din Moldova – strămoşii noştri.

Astfel, cititorul se poate întâlni cu boieri ori cu dregători catolici 
din  vremea  lui  Alexandru  cel  Bun,  cu  preoţi,  dascăli  şi  feciori  de 
biserică sau cu enoriaşi,  care îşi  mărturisesc credinţa catolică, dar şi 
păcatele de zi cu zi, cu vătămani şi vornici ori cu bătrânii satelor, cu 
capi de familie, văduve, celibatari sau copii care regretă neascultarea 
faţă de părinţi, cu oameni iubitori, dar şi cu cei roşi de invidie. Toţi 
aceştia  defilează  prin  faţa  ochilor  noştri  în  procesiuni  religioase, 
participă  la  campanii  militare  ori  se  adăpostesc  de  urgia  oştilor 
invadatoare,  suferă  de  epidemii,  de  foamete  sau  de  pe  urma verilor 
secetoase  ori  a  iernilor  grele,  dar,  în  momentele  de  răgaz,  muncesc 
pământul, se bucură la horă ori la şezători, întemeiază familii şi cresc 
copii, sau se apleacă cu pioşenie la căpătâiul morţilor.



Dacă vreţi să aflaţi despre prestigiul unui dascăl din secolul al 
XVII – lea sau despre un grup de evazionişti fiscali, din acelaşi secol, şi 
despre finalul peripeţiilor lor, citiţi cartea domnului Liviu Pilat. Dacă 
vreţi să treceţi dincolo de aceste picanterii şi să pătrundeţi în taina vieţii 
credincioşilor din parohia Săbăoani, lăsaţi-vă conduşi de autorul cărţii. 
Şi, nu în ultimul rând, dacă vreţi să vă convingeţi că eroii acestei cărţi 
erau români  de religie catolică şi  nu  ceangăi – maghiari,  parcurgeţi 
paginile  lucrării  lui  Liviu Pilat.  Vă veţi  putea  convinge de  adevărul 
celor afirmate de mine mai sus, iar pe parcursul unei lecturi, în acelaşi 
timp plăcută şi incitantă, veţi putea să vă conturaţi propriile concluzii. 

Sperăm că volumul de faţă, împreună cu argumentele cuprinse 
în monografiile comunităţilor din Cleja, Pildeşti şi Săbăoani, a căror 
apariţie  s-a  bucurat  de  sprijinul  asociaţiei  noastre,  să  contribuie  la 
înţelegerea problemei romano – catolicilor din Moldova şi la acceptarea 
de către  toţi  cei  interesaţi  a identităţii  româneşti  asumate de aceştia. 
Demersurile  ştiinţifice  pe  care  le-am  enumerat  abordează  problema 
comunităţii catolice ţinând seama de gradul de complexitate şi de largul 
spectru al aspectelor ce o definesc. Sperăm ca intrarea lor în circuitul 
ştiinţific să-i convingă pe cei interesaţi, din diverse motive, de faptul că 
această problemă trebuie abordată cu seriozitate şi că nu este suficientă 
parcurgerea unui singur studiu pentru ca, pe această bază, să se emită 
cine  ştie  ce  teorii  savante despre  ceangăi,  mai  mult  sau  mai  puţin 
adevărate, şi să omiţi esenţialul, faptul că este vorba de nişte oameni, de 
viaţa  lor,  de  bucuriile  şi  necazurile  lor.  Aceasta  ar  trebui  să  fie 
principala preocupare a celor care studiază trecutul nostru istoric, căci 
datorăm acest lucru înaintaşilor noştri şi nouă înşine.

        Gheorghe Bejan,
       Preşedintele Asociaţiei Romano – Catolicilor
             „Dumitru Mărtinaş”



                                             CUVÂNT ÎNAINTE

              
Subiectul acestei lucrări este o temă de istorie locală: satele  

unei parohii catolice din centrul Moldovei. Cercetarea pe care domnul  

Liviu Pilat a întreprins-o este, însă, mult mai întinsă decât ar putea 

sugera titlul şi ea înseamnă, de fapt, o mostră de cercetare autentică şi  

foarte modernă. Un pozitivism accentuat şi foarte benefic stă în cea  

mai  bună  relaţie  cu  „instrumentarul”  de  idei  şi  cerinţe  ale  „noii  

istorii”.

Autorul a străbătut, cu răbdare, o mare cantitate de material  

documentar,  a  cărui  diversitate  a  cerut  abordări  felurite.  Faptul  că  

acest  material  a  fost  bine  înţeles  şi  pătruns  de  agerimea  critică  a 

autorului  explică,  de  altfel,  organizarea lui  ingenioasă  în  cele  şase  

mari capitole ale lucrării. Tot ceea ce materialul documentar putea să-

i furnizeze ori să-i sugereze a fost „recuperat” şi folosit de autor în  

chip judicios, întotdeauna prin corelarea cu celelalte informaţii care  

pot da imaginea realităţii.

  Această foarte frumoasă lucrare atestă un cercetător autentic,  

cu spirit de observaţie şi dragoste pentru subiectul ales, pasionat şi  

devotat muncii sale. E începutul bun al unei munci căreia trebuie să-i  

încredinţăm toate speranţele.

                                                      Ştefan S. Gorovei



 

         INTRODUCERE

Lumea  „tăcută”  a  satului  –  domeniul  aproape  exclusiv  al 
etnologului  -  a  atras  de-a  lungul  timpului  şi  atenţia  istoricului,  însă 
dificultăţile întâlnite într-un asemenea demers au determinat un anume 
scepticism,  în  breasla  istoriografică,  vis-a-vis  de  această  problemă. 
Unul  dintre  părinţii  „noii  istorii”,  Marc  Bloch,  folosea  termenul  de 
„comunităţi tăcute”, pentru a desemna marea masă a acestor anonimi ai 
istoriei,  considerând  studiul  acestor  comunităţi  extrem  de  dificil1.

Aceste dificultăţi au fost surmontate de istoriografia franceză; 
după un puternic  val  de istorie economică,  demografică şi  socială  a 
urmat un al doilea, la fel de productiv, caracterizat printr-un import de 
tehnici şi metode din antropologie şi etnologie. „Comunităţile tăcute” 
şi-au  găsit  un  loc  important  în  „teritoriul  istoricului”,  subiectul 
devenind deopotrivă atractiv  atât  pentru istoric,  cât  şi  pentru cititor, 
dovadă, în acest sens, stând monumentala lucrare  Montaillou, village 
occitan2, cartea lui Emmanuel Le Roy Ladurie fiind un  best seller pe 
piaţa franceză.

Nu îmi propun aici să fac un elogiu al „noii istorii”, după cum 
nu voi  insista  nici  asupra criticilor  care  i-au fost  aduse,  atenţia  mea 
concentrându-se  asupra  istoriografiei  româneşti.  Văduvită,  pentru  o 
lungă perioadă de timp, de legăturile sale cu Apusul -  în special cu 
istoriografia franceză, la care ne raportam prin tradiţie - istoriografia 
noastră  manifestă,  în  ultimii  ani,  o  tot  mai  pronunţată  tendinţă  de 
deschidere. Dacă la ora actuală studiile de imagologie şi cele dedicate 
mentalului colectiv nu mai constituie o raritate în peisajul istoriografic, 
din  păcate,  nu  putem  spune  acelaşi  lucru  despre  studiile  istorice 
dedicate  „comunităţilor  tăcute”.  Dacă  în  trecut  s-au  făcut  lucruri 
remarcabile în această direcţie - este de ajuns să ne gândim la lucrările 
lui H.H. Stahl şi David Prodan - în prezent, lumea satelor are parte de 
1 Marc  Bloch,  Societatea  feudală,  I,  trad.  Cristina  Macarovici,  postfaţă  de  Maria 
Crăciun, Ed. Dacia, Cluj, 1996, p. 141.
2 Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, Paris, 1985. 
Lucrarea a fost tradusă şi în limba română, cu titlul Montaillou, sat occitan de la 1294 
la 1324, vol. I, II, trad. Maria Carpov, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1992.



8                                                      INTRODUCERE

tot mai puţin interes din partea istoricilor. Din nefericire, multe dintre 
lucrările care au pretenţia de a trata lumea satului medieval sunt foarte 
departe de subiectul ales. De asemenea, superficialitatea cu care unii 
autori tratează probleme ale Evului Mediu românesc, procedând la o 
calchiere  brutală  a  unor  concluzii  desprinse  din  studii  care  au  vizat 
spaţiul occidental, tentaţia spre sinteză, prin nimic justificată, dacă ne 
gândim cât  de  săracă  este  istoriografia  noastră  în  studii  de  caz  sau 
monografii,  nu  fac  decât  să  compromită  imaginea  unei  direcţii 
istoriografice fertile, făcându-i pe unii să se îndoiască de posibilitatea 
implantării unui asemenea model în istoriografia noastră, pe motiv că 
sărăcia masei documentare nu permite acest lucru. 

„Căutăm, tot mai în urmă, apa proaspătă a documentelor şi a 
textelor”3,  spunea  un  reprezentant  de  seamă  al  şcolii  Annalelor, 
Emmanuel Le Roy Ladurie.  Analiza masei documentare şi  aplicarea 
acelor metode, care „obligă” documentele să vorbească, ar trebui să-i 
preocupe  pe  medieviştii  noştri.  Cercetări  de  acest  gen  ar  aduce  o 
împrospătare  a  discursului  istoric  şi  o  integrare  a  istoriografiei 
româneşti  în  cea  europeană.  Adaptarea  „din mers”  a  unor  tehnici  şi 
metode noi, la modul nostru tradiţional de a face istorie, ar constitui cea 
mai bună soluţie, mai ales că momentul este unul extrem de favorabil: 
noul val al şcolii de la Annales orientându-se spre o istorie alcătuită din 
discontinuităţi, din fapte şi evenimente.

 Punctul de pornire al acestei lucrări l-a constituit o lucrare de 
seminar, o istorie a unui sat din Moldova, era vorba de satul Teţcani. 
Iniţiativa a venit din partea mea, dar nu ştiu dacă ea s-ar fi concretizat 
fără  sprijinul  ferm  al  profesorului  Petronel  Zahariuc.  Pe  parcursul 
realizării acestui studiu mi-am dat seama că există destule documente 
pentru  a  pătrunde  în  trecutul  unei  aşezări  rurale,  numai  că,  aceste 
documente sunt atât de împrăştiate încât adunarea şi chestionarea lor 
reprezintă un volum de muncă mult prea mare în raport cu rezultatele 
ce pot fi  obţinute  dintr-un asemenea demers,  însă acest  fapt  nu m-a 
descurajat. Adunând document după document, începeam să descopăr o 
lume cu o istorie necunoscută, fascinantă prin ineditul ei.

Lecturarea cărţii lui Emmanuel Le Roy Ladurie m-a stimulat şi 
mai mult, începusem să fiu fascinat de ideea realizării unui Montaillou 
românesc, în pofida avertismentului în această direcţie: „Niciodată un 

3 Introducere la Montaillou, I, p. 12.
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medievist,  ocupându-se  de  viaţa  satului  nostru  medieval,  nu  va 
beneficia de acea documentaţie pe care Emmanuel Le Roy Ladurie şi-a 
construit superba, pasionanta carte despre Montaillou. Materialul nostru 
documentar […] e mult mai sărac şi mai nediversificat, mai monoton. E 
o realitate şi fără nici o îndoială, una din acelea care pot să descurajeze. 
Dar acest material, aşa cum este el, interogat – de pildă – prin filtrul 
propus de minuţioasa anchetă a lui Le Roy Ladurie, poate, totuşi, să dea 
răspunsuri,  din  care  unele,  deşi  relative  la  alt  timp  şi  la  alt  spaţiu, 
coincid, în chip aproape absolut, cu acelea obţinute de istoricul francez; 
altele, fireşte, vor marca deosebirile, impuse, condiţionate, tocmai de 
raportarea la alt timp şi la alt spaţiu. Cu alte cuvinte, reperele fixate de 
cercetările străine trebuie folosite pentru „lectura” izvoarelor noastre, 
ca un chestionar la care cerem răspunsuri. Istoricilor care, în faţa unor 
proiecte de acest gen, îşi manifestă reticenţa, trebuie să li se adreseze 
necontenit  îndemnul  de  a  cerceta  izvoarele  înainte  de  a  formula 
întrebările  şi  de  a  formula  întrebări  clare,  în  deplină  cunoştinţă  de 
cauză,  atunci  când  încep  înfruntarea  (confruntarea)  cu  materialul 
documentar. Numai atunci se va putea vedea dacă (şi în ce măsură) se 
poate vorbi despre « proiecte imposibile »”4. 

Deşi  nu  mă  aşteptam  ca  pentru  nişte  sate  din  Moldova 
(Săbăoani,  Licuşeni,  Teţcani,  Tămăşeni,  Adjudeni  şi  Răchiteni)  să 
descopăr registre ale Inchiziţiei,  atâta vreme cât în acest spaţiu nu a 
funcţionat această instituţie, aveam în schimb rapoartele misionarilor 
catolici,  unele  dintre ele cuprinzând informaţii  destul  de consistente. 
Analiza acestor informaţii, coroborarea lor cu alte surse şi paralela cu 
spaţiul occidental, m-au făcut să-mi dau seama că mă aflam în faţa unui 
fenomen istoric, aproape necunoscut pentru istoriografia noastră: este 
vorba  de  aculturaţia  religioasă  post-tridentină  în  spaţiul  românesc. 
Înfruntarea,  în  cadrul  acestui  fenomen,  a  religiei  populare  cu 
creştinismul dogmatic, nu putea să nu lase urme. Conservatoare prin 
definiţie,  lumea  satului  nu  este  deloc  receptivă  la  schimbare,  nu 
priveşte  cu ochi  buni  intenţiile  misionarilor  de  a-i  catehiza.  Această 
reticenţă se observă foarte bine în cazul satelor de care ne ocupăm. Nu 
întâmplător,  Valentin  Barbieri  scria,  în  1798,  că  satele  Săbăoani  şi 

4 Ştefan S. Gorovei, Un „alt Ev Mediu” românesc, în „Xenopoliana”, I, 1993, nr. 1-
4, p. 66-67.
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Tămăşeni  sunt  numite  de  către  preoţi  Purgatorium missionariorum5. 
Aceasta nu este singura greutate cu care misionarii se confruntă. Lipsiţi 
de  protecţia  autorităţii  laice,  confruntându-se  cu  greutăţi  materiale 
insuportabile,  unii  dintre ei  îşi  vor abandona misiunea,  adaptându-se 
climatului existent. Însă, cei mai mulţi, în ciuda tuturor vicisitudinilor, 
şi-au făcut pe deplin datoria. Rezultatele nu au fost  similare cu cele 
înregistrate de procesul de aculturaţie în Occident, dar ele au produs 
mutaţii importante, rezultate în urma unui proces lent, pentru a cărui 
reuşită a fost  necesară pătrunderea în toate structurile şi  modificarea 
tuturor  ierarhiilor.  Atunci  când  această  implicare  a  devenit  tot  mai 
constrângătoare,  reacţia  celor  din  “Purgatoriul  misionarilor”  nu  a 
întârziat să apară, producându-se ceea ce aş numi, folosind expresia lui 
Barbu Ştefănescu, „ruperea tăcerii”. Pe coordonatele acestui fenomen 
se  va  derula  şi  studiul  nostru.  Astfel,  prima  parte,  Purgatorium 
missionariorum. Satele din parohia Săbăoani, în secolele XVII-XVIII, I. 
„Comunităţi tăcute”, va  urmări prima fază a fenomenului, urmând ca o 
a doua parte să surprindă derularea fenomenului în prima jumătate a 
secolului  al  XIX-lea.  Delimitarea  celor  două  părţi  nu este  făcută  pe 
criterii  cronologice,  aşa  cum s-ar  putea  crea  impresia,  reperul  fiind 
constituit tocmai de reperul psihologic amintit mai sus, care coincide cu 
cel cronologic. 

Aceasta a fost direcţia de cercetare pe care am urmat-o şi cu 
ajutorul căreia am reuşit să mă apropii de modul de viaţă al celor de 
altădată, de sensibilităţile şi trăirile lor. Am adunat pentru aceasta un 
material documentar substanţial (şi cred că încă mai sunt documente 
care  nu  au  ieşit  la  lumină),  risipit  prin  felurite  colecţii,  arhive  şi 
publicaţii  vechi.  Am  folosit,  de asemenea,  lucrări  cu  caracter 
etnografic, rapoarte arheologice, studii antropologice şi lingvistice, dar 
şi  informaţii  culese  de  mine  la  faţa  locului.  În  ceea  ce  priveşte 
metodologia acestei lucrări, trebuie să precizez că nu am putut folosi o 
metodă  unică  de  cercetare,  ci  a  trebuit  să  mă  adaptez  la  gradul  de 
complexitate al problemei prin adaptarea unor tehnici de lucru, preluate 
din  diferite  domenii.  Astfel,  am  folosit  tehnici  ale  cercetării 
genealogice,  prosopografice,  sociologice,  tehnici  folosite  în 
antropologie,  în etnologie,  în  demografia  istorică,  tehnici  folosite  cu 
succes  în  Occident  şi  care  au  dus  la  formularea  conceptului  de 
5 Iorga, Studii şi documente, I-II, p. 143, nota 2.
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antropologie istorică. De asemenea, a trebuit să adaptez terminologia la 
materialul  documentar  uzitat,  aşa încât  a  trebuit  să  definesc termeni 
care la prima vedere par banali, cum ar fi: familie, grup familial, menaj, 
casă etc.

Aceasta nu a conferit  deloc lucrării  un aspect interdisciplinar 
sau multidisciplinar, termeni atât de dragi unor istorici români, dar care 
îi folosesc total neadecvat. Faptul că am preluat unele tehnici din alte 
ştiinţe  nu  înseamnă  că  am  fost  interesat  şi  de  întreaga  bază 
epistemologică a acestora, fapt petrecut şi în Occident, dar de care unii 
dintre istoricii noştri par a nu ţine seama. Preluarea acestor tehnici, în 
arsenalul istoricului, s-a inclus în ceea ce unii au numit „imperialismul 
istoriei”,  tendinţă  argumentată  prin  rolul  primordial  al  acestei 
discipline, care merge până acolo încât, după unii, face inutile celelalte 
ştiinţe sociale. 

Satele  care  constituie  subiectul  acestei  lucrări  prezintă  o 
particularitate ce a făcut ca ele să fie neglijate de cercetarea istorică şi 
anume, sunt sate catolice. Datorită acestui fapt, trecutul comunităţilor 
catolice  din  Moldova  nu  a  fost  integrat  în  istoria  acestei  provincii 
româneşti,  deşi diversitatea materialului documentar (mult mai bogat 
decât  în  cazul  altor  sate)  şi  apartenenţa  la  aceleaşi  structuri  socio-
mentale  ar  fi  fost  suficiente  motive  pentru  a  justifica  un  asemenea 
demers. Or, dacă Le Roy Ladurie ar fi plecat de la premisa că subiecţii 
săi  sunt  catari,  ar  fi  trebuit  să  nu scrie  Montaillou.  Numai că acolo 
lucrurile  stau  cu  totul  altfel,  nu  este  vorba  de  o  populaţie  a  cărei 
identitate este disputată între două naţionalisme rivale.

Identitatea  catolicilor  moldoveni,  pentru  perioada  de  care  ne 
ocupăm, nu este deloc un subiect de dispută. Identitatea confesională 
primează asupra tuturor  celorlalte  forme.  „Eu sunt  mai  întâi  creştin, 
apoi  burgund şi  numai  în  al  treilea  rând  francez”,  enunţă  o  celebră 
propoziţie  care  exprimă  cel  mai  bine  priorităţile  sau  ierarhia 
sentimentelor  omului  medieval6.  Identitatea  confesională  este  adesea 
marcată printr-un termen etnic, aspect care ne poate lesne înşela, mai 
ales dacă nu ţinem seama de celebrul dicton  ex fide vivens, ale cărui 
implicaţii  depăşesc,  de  multe  ori,  limitele  cronologice  ale  Evului 
Mediu.  În  Moldova,  catolicii  sunt  numiţi,  cu  precădere,  „unguri” 

6 Ioan –Aurel Pop, Naţiunea română medievală, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1998, 
p. 7.
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termenul fiind sinonim cu catolic. Vom găsi, astfel, „sate ungureşti”, 
„biserică  ungurească”,  „preoţi  ungureşti”,  în  vreme  ce  catolicii  îi 
numesc  pe  ortodocşi  „moldoveni”7 sau  „valahi”.  Locuitorii  Ţărilor 
Române erau întâi creştini, apoi munteni, moldoveni, olteni, haţegani 
sau făgărăşeni şi abia în ultimă instanţă români8. Români se considerau 
a fi, la ei acasă, şi unii dintre catolici9, dar acest lucru conta, în acele 
vremuri,  prea  puţin.  Distincţia  făcută  între  cele  două  confesiuni,  nu 
implică în mod automat şi rivalitatea între ele, aşa cum au considerat 
unii.  Dimpotrivă,  îi  vom  găsi  pe  sătenii  din  Săbăoani  solicitând 
protecţia mitropolitului Varlaam într-o problemă confesională, îl vom 
găsi  pe  aga  Gheorghe  Hermeziu  solicitând  strămutarea  unor 
coreligionari în favoarea unor locuitori catolici, ca să nu mai vorbim de 
faptul că cele mai multe dintre satele care constituie subiectul acestei 
lucrări au aparţinut unor mănăstiri ortodoxe, care nu au întreprins nici 
cea mai mică acţiune de asimilare confesională.

Această dualitate terminologică a fost preluată şi de misionarii 
italieni, în urma unui contact direct cu realităţile. Aşa se explică de ce 
aceştia folosesc pentru satele noastre denumirea de „sate ungureşti” sau 
„sate de unguri”. Că aşa stau lucrurile, o dovedeşte folosirea celuilalt 
termen: „am vrut să-i  despart  şi pe ceilalţi  dar ameninţau să se facă 
ortodocşi ( valachi )”10 – spune Bassetti – folosind acest termen în locul 
celui  de  schismatici,  mult  mai  frecvent  folosit  în  limbajul  Bisericii 
romane. 

Această  distincţie  aplicată  alterităţii  confesionale  iese  foarte 
bine în evidenţă dintr-un document de la mijlocul veacului XVIII. În 
1768, câţiva săteni din Săbăoani au avut ideea de a comite ceea ce noi 
astăzi  am numi  o  evaziune  fiscală,  solicitând  domniei  un  tratament 
fiscal  privilegiat,  de  care  se  bucurau  străinii  aşezaţi  de  curând:  „La 
Înălţimea  ta  au  dat  jalobă  oamenii  din  Săbăoani,  de  la  ţinutul 
Romanului, cum că ei, de câţiva ani fiind trăitori acolo într-acel satu, pe 
moşia  Mănăstirii  Săcu,  ar  fi  avut  obiceiul  să  dea  boierescu  câte 
giumătate  de  leu  de  căsaş  […]  arătând   că  ei  fiind  oameni  streini 
7 AECI,  Corespondenţa de la parohia Săbăoani, Ds. 1/1846, doc. 302. „ne ferim să 
ajungem la obiceiurile moldovenilor”.
8 Ioan-Aurel Pop, op. cit., p. 8.
9Cel mai bine o dovedeşte păstrarea formei român = soţ (Dumitru Mărtinaş, Originea 
ceangăilor din Moldova, p. 93).
10 Călători, VII, p. 51.



13                                                      INTRODUCERE

ungureni să nu fie supăraţi mai mult de giumătate de leu de casă”. O 
comisie de boieri a fost însărcinată să cerceteze această plângere, iar 
rezultatul  nu numai că a  fost  defavorabil  jălbaşilor,  dar  a  înregistrat 
perfect realitatea şi modul în care ea era percepută: „Şi aceasta ce o 
arată ei că sunt oameni străini,  am cercetat  şi  s-au găsit  cât  nu sunt 
careva  oameni  streini,  viniţi  acum  de  curând,  ce  din  descălicătura 
satului, de când au intrat moşia în stăpânirea mănăstirii, de atunci sunt 
aşezaţi acolo în sat,  numai atât că sunt unguri, nu-s moldoveni[subl. 
n.]”11. 

Cristalizarea  conştiinţelor  naţionale  şi  formarea  naţiunilor, 
aceste „comunităţi imaginare şi imaginate”, cum le numeşte Benedict 
Anderson,  avea  să  complice  şi  mai  mult  acest  joc  al  desemnării 
identităţii.  În  1781,  preotul  secui  Petru Zöld foloseşte,  pentru prima 
dată,  sintagma  csángo  magyarok,  unguri  înstrăinaţi;  era  prima 
recunoaştere a faptului că moldovenii catolici nu participau la formarea 
conştiinţei  naţionale  maghiare,  fiind  străini  de  aceasta.  Acest  lucru 
avea, ulterior, să fie evidenţiat şi de unii cercetători maghiari, care vor 
observa  că  moldovenii  catolici  au  participat  la  formarea  conştiinţei 
naţionale româneşti, ceea ce i-a determinat să afirme că aceştia nu pot fi 
consideraţi unguri. 

Petru Zöld nu avea  de unde să  ştie  că,  în  momentul  în  care 
folosea acest termen, el punea bazele unui fals fenomen etnic, a cărui 
substanţă  va  fi  asigurată  de  maniera  în  care  cele  două  conştiinţe 
naţionale evoluează. Naţionalismul maghiar va încerca alipirea acestei 
comunităţi,  tentativă  pe  care  catolicii  moldoveni  o  resping,  iar 
naţionalismul românesc, printr-un anumit narcisism confesional, îi va 
respinge  constant,  în  ciuda  eforturilor  pe  care  aceştia  le  fac  pentru 
recunoaşterea lor ca membri ai naţiunii cu drepturi depline.

Însă,  până  la  preluarea  termenului  „ceangău”  din  circuitul 
ştiinţific maghiar, catolicii moldoveni vor continua să fie desemnaţi cu 
vechiul  termen  al  identităţii  confesionale,  care  capătă  o  încărcătură 
naţională tot mai pronunţată. Fiind o naţiune de tip cultural, conştiinţa 
naţională românească are la bază două elemente fundamentale: limba şi 
confesiunea. Primul element, limba română, le era comun şi catolicilor 
moldoveni, însă, le lipsea celălalt, confesiunea ortodoxă, care, uneori, 

11 Vasile Mihordea,  Documente privind relaţiile agrare în secolul al  XVIII-lea,  II, 
Bucureşti, 1966, p. 430.
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joacă un rol mult mai important; ortodoxia este o formă de solidaritate 
cu un temei mult mai pronunţat şi superior limbii.

Acest aspect  iese foarte bine în evidenţă cu ocazia alegerilor 
pentru Adunarea Ad-hoc a Moldovei, din 1857. Ispravnicul ţinutului 
Roman  a  refuzat,  atunci,  să  valideze  alegerea  unui  deputat  pontaş, 
pentru că era catolic. Acest deputat, Ianuş Robu, din Săbăoani, ne oferă 
un  bun  exemplu  al  modului  în  care  catolicii  moldoveni  înţelegeau 
situaţia în care se află. Acest om, fără a-l fi citit vreodată pe Renan, ne 
oferă  o  frumoasă  definiţie  a  naţiunii  contractuale:  „Cum,  cucoane, 
acum când toate  satele  m-au  ales  ca  să  le  apăr  drepturile  în  marea 
Adunare,  sunt  catolic  şi  nu  pot  fi  deputat?  Dar  când  ne  puneţi  la 
beilicuri,  când ne luaţi  birul,  când vă dăm feciorii  la oaste, când vă 
facem  boieresc,  atunci  nu  suntem  catolici,  ci  ne  priviţi  ca 
pravoslavnici? Dacă este, cucoane, că nu putem fi deputaţi pentru că 
suntem papistaşi, apoi daţi-ne pace să fim papistaşi şi la biruri, şi la 
beilicuri şi la toate angăriile”12.

Deşi un personaj de talia lui Mihail Kogălniceanu a blamat o 
asemenea  discriminare,  „patriotismul  de  clopotniţă”  avea  să  se 
dovedească  a  fi  mult  mai  durabil,  el  atingând  apogeul  odată  cu 
ortodoxismul proferat de un Nae Ionescu sau Nichifor Crainic. Aşa se 
explică  de  ce  un  eveniment  fără  prea  mare  importanţă,  cum a  fost 
convertirea la catolicism a Ştefaniei Petrescu, sora prozatorului Cezar 
Petrescu, care s-a făcut „unguroancă”, a generat o aprigă polemică, o 
adevărată apologie a exclusivismului postulat de Nae Ionescu13.

Deşi catolicii moldoveni aveau la acel moment o elită capabilă 
să exprime dorinţele şi principiile lor, totul era zadarnic. Prinşi între 
două naţionalisme rivale, ei nu mai erau acum consideraţi o minoritate 
confesională,  ci  una  etnică.  Sentimentele  naţionale  româneşti  ale 
catolicilor moldoveni, exprimate cu atâta patimă, nu sunt luate în seamă 
nici de exponenţii naţionalismului maghiar, care îi revendică, şi nici de 
cei ai naţionalismului românesc, care îi reneagă.

Au  existat  însă  şi  voci  care  au  susţinut  dorinţele  catolicilor 
moldoveni, evidenţiind  contribuţiile acestora la cauza neamului. „Am 
putea noi să uităm cum că a treia parte din regimentele teritoriale de la 

12 D.  A.  Sturdza,  C.  Colescu-Vartic,  Acte  şi  documente  relative  la  renascerea 
României, VI, partea I, Bucureşti, 1896, p. 232.
13 Despre acest incident vezi I. Frollo, Românism şi catolicism, Bucureşti, 1931.
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Roman, Neamţu, Huşi, cari cu oasele lor au înălbit câmpiile Bulgariei, 
erau  catolici”14,  se  întreba  Mihail  Kogălniceanu,  într-un  discurs 
parlamentar, rostit în 1884. 

Dar faptul că mulţi catolici slujiseră drept carne de tun, victime, 
uneori,  ale  incompetenţei  şi  proastei  organizări,  fiind  sacrificaţi  în 
numele idealului naţional, a contat mai puţin. Nu peste mult timp, ei 
aveau să devină monedă de schimb între cele două naţionalisme, fiind 
propuşi pentru un schimb de populaţie ce urma să aibă loc între statul 
român şi  cel  maghiar.  Ne putem imagina  cu  câtă  amărăciune  pleda 
cauza catolicilor moldoveni episcopul Mihai Robu, pe lângă guvernul 
francez, prin intermediul nunţiului apostolic Andrea Cassulo: „Dacă e 
vorba să ne părăsim patria,  atunci să ne primească tot  o ţară latină, 
căreia  îi  vom  da  100  000  de  credincioşi,  dintre  care  30  000  de 
muncitori buni şi 10 000 de luptători”15. Schimbul preconizat nu a mai 
avut  loc,  pentru  că  oficialii  maghiari  erau  interesaţi  de  ocuparea 
Ardealului  şi  nu  de  catolicii  din  Moldova.  În  noile  circumstanţe, 
guvernul  Antonescu  a  dispus  ca  primăriile  să  elibereze  catolicilor 
certificate  de  naţionalitate  română.  „Această  măsură  este  necesară 
pentru  a  se  pune  capăt  nemulţumirilor  care  s-au  semnalat  în  sânul 
populaţiei  catolice  din  Moldova  şi  care  este  justificată  de  realitatea 
politică şi istorică, de care trebuie să ţinem seama”16, scria prefectul de 
Roman. 

Atunci când nemulţumirile riscau să se transforme în tulburări, 
oficialităţile ţineau seama de realitatea politică şi  istorică,  o realitate 
care  era  uitată  prea  uşor.  După  război,  catolicii  moldoveni  s-au 
pricopsit  cu  „drepturi  naţionale”,  adică  au  primit  „dreptul”  de  a 
beneficia  de  asistenţă  religioasă  în  limba  maghiară  şi  de  şcoli  cu 
predare  în  aceeaşi  limbă.  Însă,  conştiinţa  naţională  românească  a 
catolicilor moldoveni a ieşit din nou în evidenţă; preoţii maghiari au 
fost nevoiţi să plece sau chiar au fost alungaţi, iar şcolile maghiare au 
fost închise pentru că nimeni nu le frecventa. A fost o nouă victorie a 

14 Dezbaterile  corpurilor  legiuitoare,  1884,  nr.  24,  p.  404,  apud  D-tru Mărtinaş, 
Originea ceangăilor din Moldova, p. 136, nota [62]. De asemenea, vezi şi lucrarea 
generalului Radu Rosetti,  Călăraşii din valea Siretului în Războiul de Neatârnare, 
Bucureşti, 1939.
15 D-tru Mărtinaş, op. cit., p. 144, nota [86].
16 Ibidem.
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românismului,  dar,  la  momentul  respectiv,  acţiunea  catolicilor 
moldoveni a fost interpretată ca un gest absurd.

Din acest periplu istoric, putem observa că nu acele rudimente 
de  limbă maghiară  au condus la  renegarea  catolicilor  moldoveni,  ci 
credinţa lor catolică. Recunoaşterea apartenenţei la neamul românesc a 
catolicilor a venit şi din partea unora care nu  aveau o părere prea bună 
despre  catolici,  dar  ea  a  fost  condiţionată  de  apartenenţa  iniţială  la 
ortodoxie. Aşa, de pildă, pentru I.N. Ciocan, imaginea catolicului este 
foarte apropiată de cea a evreului în Evul Mediu. Catolicii sunt bigoţi, 
fanatici, avuţi, dar zgârciţi; însă, cunoscându-i destul de bine, autorul 
afirmă: „Totuşi s-ar putea bănui şi de către unii cercetători modeşti, ca 
de-al de mine, că aceşti catolici n-ar fi maghiari, ci poate moldoveni, 
ori slavi, sau alt neam de oameni, cari prinşi în vârtejul catolicismului, 
lacom după prozeliţi, s-au prins ca muştele în pânza păianjenului lacom 
de pradă, s-au catolicisat fără a-şi însuşi limba ungurească, dar fiind de-
a  valma  cu  dânşii  unii  şi-au  stricat  graiul,  iar  alţii  şi  l-au  păstrat 
nealterat şi-au pierdut însă religia şi credinţa strămoşească”17.

Pe  aceeaşi  direcţie  merg  şi  unele  opinii  mai  recente.  Este  şi 
cazul lui Dumitru Zaharia, care, publicând nişte documente referitoare 
la satele catolice din zona Bacăului, afirmă continuitatea acestor sate 
din „vechile sate dace, daco-romane şi româneşti”, „care şi-au continuat 
existenţa milenară”. De aici şi până la susţinerea că locuitorii acestor 
sate au fost, iniţial, ortodocşi, nu mai e decât un singur pas18. 

În  aceste  condiţii  istorice,  a  apărut  denumirea  de  „ceangăi”, 
menită  să  desemneze  o  aşa-zisă  minoritate  etnică,  căreia  unii  au 
încercat să-i descopere tot felul de origini preistorice. Termenul are o 
profundă încărcătură naţionalistă, însă, paradoxal poate părea faptul că 
două discursuri naţionaliste diferite, dar şi divergente, şi l-au însuşit. 
Astfel, dacă pentru partea maghiară „etnonimul ceangău desemnează o 
comunitate care s-a îndepărtat parţial – sub aspect lingvistic, cultural şi 
social - de comunitatea maghiară, dar încă nu s-a integrat cu totul în 
comunitatea română”19, pentru autorii Dicţionarului explicativ al limbii  
române termenul  de  „ceangău”  desemnează  o  populaţie  de  limbă 

17 I.N.Ciocan, Monografia creştinilor catolici din judeţul Roman, Roman, 1924, p. 21. 
18 D-tru Zaharia,  Statistici ale populaţiei catolice din Moldova,  1694-1697,  Bacău, 
1999, p. 13.
19  Pozsony Ferenc, Ceangăii din Moldova, Cluj, 2002, p. 7. 
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maghiară şi română, de religie catolică, care, de-a lungul timpului, a 
migrat din sudul Transilvaniei şi s-a stabilit în Moldova20. Atribuirea 
unui etnonim fără antecedente istorice unei populaţii care refuză să se 
identifice sub acest nume este o nedreptate. Ceea ce este mai grav însă 
este perpetuarea acesteia şi în zilele noastre. Aşa s-a ajuns, din cauza 
unei  informări  eronate  şi  superficiale,  la  recomandarea  Consiliului 
Europei cu nr. 9078, care utilizează termenul de „ceangău” pentru a 
desemna o minoritate etnică,  lingvistică,  culturală şi  confesională,  al 
cărei dialect este limba maghiară.

De  fapt,  ce  semnificaţie  are  termenul  de  „ceangău”?  O 
explicaţie solidă, bine argumentată, este cea oferită de istoricul Anton 
Coşa  şi  de  aceea  vom  insista  puţin  asupra  ei.  Dincolo  de  sensul 
etimologic al cuvântului, care derivă din verbul unguresc csàngódni sau 
elcsángóni, care înseamnă „a părăsi pe cineva sau ceva, a te înstrăina 
de  cineva  sau  de  ceva  care  ţi-a  aparţinut”,  autorul  citat  reuşeşte  să 
dezlege semnificaţiile unui fenomen istoric petrecut în Transilvania şi 
din care derivă şi termenul în discuţie.

În primul  rând,  se evidenţiază procesul  de secuizare,  care nu 
trebuie  privit  neapărat  ca  un  proces  de  asimilare  etnică,  pentru  că 
aceasta s-a petrecut în subsidiar, ci ca un proces social. Nu oricine era 
considerat secui în Evul Mediu, această calitate privilegiată era obţinută 
în urma prestării unui serviciu de natură militară. Iniţial, termenul de 
secui nu a fost un etnonim, în baza privilegiilor obţinute secuimea a 
fost o natio (în sensul medieval al termenului) politică şi nu una etnică. 
O parte a secuilor care îşi pierd libertăţile, iar unii dintre ei sunt nevoiţi 
să  emigreze  în  Moldova  sau  în  alte  zone,  vor  fi  denumiţi  ceangăi, 
proces  vizibil  încă  din  secolul  XV  şi  aflat  în  strânsă  legătură  cu 
schimbările în structura proprietăţii petrecute în sud-estul Transilvaniei. 
Însă,  termenul  nu  se  raportează  la  o  comunitate,  el  este  un  nume 
calitativ, aplicat la individ (de exemplu Andrei Ceangăul), fapt care se 
observă în cazul unor nume înregistrate în documente21. 

Până la relatarea lui Petru Zőld, de la mijlocul veacului XVIII, 
termenul de „ceangău” apare doar ca nume de persoane, însă, dacă ne 
gândim la evenimentele de atunci, folosirea termenului de către acest 
preot  are  mai  degrabă  o  valoare  metaforică,  dar  foarte  apropiată  de 
20 DEX, Bucureşti, 1996, p. 157.
21 Anton Coşa, Cleja – monografie etnografică, Ed. Semne, Bucureşti, 2001, p. 24-27.
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sensul  iniţial  al  cuvântului.  Să  nu  uităm  că  Petru  Zold  scria  după 
Siculicidium (care a culminat cu masacrul de la Siculeni, din 7 ianuarie 
1764), eveniment care a determinat populaţia satelor din Ciuc şi Trei 
Scaune să se refugieze în număr mare în Moldova22 şi că, la un moment 
dat, el însuşi devenise un „ceangău”.

În  aceste  condiţii,  folosirea  denumirii  de  „ceangăi”  aplicată 
întregii populaţii catolice din Moldova nu se justifică nici măcar dacă 
am  admite  că  patronimul  a  ajuns  să  desemneze  identitatea  unei 
comunităţi,  prin  transformarea  primilor  purtători  în  eroi  eponimi,  şi 
aceasta  pentru  că  nu toţi  catolicii  au  venit  din Secuime.  Trebuie să 
ţinem cont de faptul că populaţia catolică din Moldova are o origine 
etnică  eterogenă  (dar  cu  o  majoritate  românească  certă)23,  în  cadrul 
acestui  amalgam  etnic,  a  cărui  solidaritate  este  asigurată  de 
dimensiunea confesională, s-au contopit, de-a lungul timpului, valahi, 
unguri,  saşi,  cumani, polonezi, francezi,  italieni şi mulţi  alţii.  Aceste 
elemente mă determină să nu folosesc în aceasta lucrare termenul de 
„ceangău”, pe care îl consider lipsit de relavanţă, confuz şi fără suport 
în planul realităţii istorice. De aceea, voi folosi termenul de „catolic”, 
aflat în deplină concordanţă cu realităţile istorice, în ceea ce priveşte 
dimensiunea  sa  identitară,  termen  pe  care  îndrăznesc  să-l  recomand 
tuturor celor care se ocupă de această problemă.

Această lucrare nu are menirea de a demonstra ceva sau de a 
lămuri o problemă controversată. Scopul ei este acela de a pătrunde cât 
mai adânc în lumea celor de odinioară, de a înţelege această lume şi de 
a-i reda cât mai fidel complexitatea. E foarte uşor să vorbeşti despre 
„ceangăi”, să emiţi tot felul de teorii şi ipoteze savante, mai mult sau 
mai puţin veridice, şi să omiţi esenţialul, faptul că este vorba de nişte 
oameni, de viaţa lor, de bucuriile şi necazurile lor. Aceasta ar trebui să 
fie preocuparea principală a fiecărui cercetător care se apleacă asupra 
trecutului,  căci datorăm acest lucru înaintaşilor noştri şi nouă înşine, 
altfel nu facem altceva decât să-i omorâm a doua oară.

22 Ferenc Pozsony, op. cit., p. 36.
23 Anton Coşa, op. cit., p. 28.



    

        I
         SATE ŞI STĂPÂNI

În titlul unei lucrări apărută la începutul secolului XX1 şi rămasă 
fundamentală până în zilele noastre, istoricul Radu Rosetti grupa într-o 
singură  sintagmă  cele  trei  coordonate  esenţiale  ale  satului 
moldovenesc:  pământul,  sătenii  şi  stăpânii.  Aceste  trei  coordonate 
definesc satul moldovenesc ca structură complexă şi pentru a le putea 
înţelege  ele  trebuie  privite  în  angrenajul  lor,  chiar  şi  aşezate  în 
antinomie, însă nu după principiile luptei de clasă. 

Pământul,  elementul  comun  al  celor  două  categorii  sociale, 
poate  fi  privit  ca  singurul  mijloc  de  asigurare  a  hranei,  deci  al 
existenţei, dar, totodată, el poate fi privit şi ca simbol al importanţei 
sociale şi prosperităţii; tocmai de aceea, pământul generează două tipuri 
de solidaritate distincte. La primul pol, avem de-a face cu solidaritatea 
sătenilor, în care familia şi comunitatea rurală se întrepătrund, îl prind 
pe  individ  ca  într-o  carapace,  limitându-i  drastic  libertatea,  dar 
oferindu-i,  în  schimb,  sentimentul  de  protecţie.  La  polul  opus,  vom 
întâlni solidaritatea stăpânilor, exprimată cel mai pregnant prin dreptul 
de  preemţiune.  La  nivelul  elitei  sociale,  solidaritatea  de  neam  o 
determină pe cea economică, dar relaţia este valabilă şi în sens invers, 
prosperitatea  economică  constituind  un  element  important  al 
patrimoniului social şi simbolic al unei familii.
 În ciuda rolurilor sociale distincte pe care le deţin, între săteni şi 
stăpâni se creează o anumită solidaritate; relaţia care se stabileşte între 
aceştia  face  ca  destinul  lor  să  se  împletească,  unele  din  necazurile 
stăpânilor  devenind  şi  necazurile  sătenilor,  după  cum  greutăţile 
sătenilor  se  vor  repercuta,  din  punct  de  vedere  financiar,  şi  asupra 
stăpânilor. Mergând pe aceeaşi filieră, vom adăuga că existenţa unui sat 
bine populat este condiţionată de protecţia  unui stăpân puternic. Atunci 
când, datorită unor împărţiri succesive, numărul de stăpâni ai unui sat 
creşte, iar poziţia socială a acestora este destul de nesemnificativă, satul 

1 Radu Rosetti, Pământul, sătenii şi stăpânii în Moldova, Bucureşti, 1907.
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se va depopula, locuitorii fiind atraşi de protecţia pe care o poate oferi 
un  stăpân  puternic,  aceasta  în  cazul  în  care  nu  trece,  cu  totul,  prin 
cumpărare, în posesia unui  astfel de stăpân.

Aceste  lucruri  fiind  spuse,  ne  vom concentra,  în  continuare, 
atenţia asupra stăpânilor pe care satele de care ne ocupăm i-au avut de-
a lungul timpului. 

1. Agiudeni

Numele satului provine de la numele unguresc de botez Egyed, 
care reprezintă forma maghiarizată a latinescului  Aegidius2. A încerca 
să identificăm un personaj cu acest nume, între primii stăpâni ai satului, 
este extrem de dificil, deoarece prima menţiune a satului datează din 16 
februarie 1603. La această dată, Ieremia Movilă îi  întărea lui Ştefan 
Prăjescu, cămăraş de ocnă, „fostul sat domnesc Agiudeni, din ţinutul 
Roman,  de  pe  râul  Siret”3.  Documentul  în  cauză  conţine  şi  o  altă 
informaţie  interesantă,  care  ne  ajută  să  scrutăm  oarecum  trecutul 
satului,  despre care se spune că,  în vechime, a aparţinut familiei  lui 
Ştefan Prăjescu, după cum o arată un hrisov de la „Ştefan cel Bătrân”. 
Ştefan Prăjescu este fratele lui Nicoară Prăjescu şi fiul lui Ion Prăjescu, 
ceea  ce  ar  însemna  că  satul  a  aparţinut  lui  Stanciu  Starostescu, 
străbunicul  fraţilor  Prăjescu,  contemporan  cu  Ştefan  cel  Mare.  Însă, 
toate ocinele strămoşeşti ale Starosteştilor se aflau în nordul Moldovei, 
iar  Agiudenii  nu  figurează  printre  satele  „schimbate”  de  fraţii 
Starostici cu Ştefan cel Mare4. 

Dacă  însă  ne  gândim  la  posibila  căsătorie  a  lui  Stanciu 
Starostescu cu una din fiicele lui Tamaş Viteazul5, este posibil ca satul 
Agiudeni  să  fi  aparţinut  acestuia  din  urmă  şi,  astfel,  să  fi  intrat  în 
2 Iosif Gabor, Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova, Ed. Conexiuni, Bacău, 
1995, p. 7. Deşi forma actuală a numelui satului este Adjudeni, în cadrul acestui text 
vom folosi forma Agiudeni, aşa cum apare în documentele vremii şi care, de altfel, 
este şi mai apropiată de forma originală.
3 Florin  Marinescu,  Ρоμανίκα  εγγρaφα του Αγίο  Ορονο.  Αρχείο  Πρoτατον,  Atena, 
2001, p. 42, nr. 8.
4 I. C. Miclescu-Prăjescu, Obârşia unei familii din Moldova, în RIR, X, 1940, p. 177-
8.
5 Vezi infra Teţcani.
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stăpânirea lui Stanciu. Însă, în lipsa uricului citat la 1603, nu putem 
considera aceasta ca o certitudine, după cum nu putem şti nici data la 
care satul a intrat în stăpânire domnească. Judecând după circumstanţe, 
transferul s-a produs printr-o acţiune benevolă, el nefiind revendicat de 
moştenitori. 

Nici dobândirea lui de către Ştefan Prăjescu nu a avut caracterul 
unei restituţii, el dăruind domniei pentru acest sat, patru cai estimaţi la 
120 de galbeni şi încă „100 de galbeni număraţi”6. Vechimea satului nu 
se întrevede doar din acest aspect, alte documente pomenind şi de un 
uric din vremea lui Alexandru cel Bun7: „după uricul ce l-au avut moşii 
lor de la bătrânul şi  bunul Alexandru voievod, de la bătrânul Ştefan 
voievod, de la Alexandru voievod cel Tânăr şi de la Ieremia Movilă 
voievod”8.  Din  păcate,  s-ar  părea  că  nu  vom  putea  afla  niciodată 
conţinutul  acestor  documente,  deoarece,  aşa  cum vor  mărturisi  mai 
târziu  moştenitorii  satului  Agiudeni:  „dresăle  acele  bătrâne  acestor 
moşii,  ci-am avut  de la  părinţii  mei  şi  de la  moşii  mei,  au perit  de 
răscoale şi de prăzi ce s-au întâmplat prin ţară de tătari şi de leşi şi de 
tâlhari şi de alte limbi”9.

Cel căruia i se întărea satul Agiudeni, în 1603, a fost o figură 
importantă a perioadei Movileştilor, de care şi-a legat destinul ca toţi 
ceilalţi din neamul său. Ştefan Prăjescu, mare cămăraş şi apoi stolnic, a 
fost căsătorit cu Anisia, fiica lui Petru Vartic, pârcălabul. A avut trei 
copii: pe Ion Prăjescu, mare paharnic şi apoi mare vornic, pe Gheorghe 
Prăjescu,  pârcălab,  şi  pe Marica,  măritată  cu Lupu Hăbăşescu,  mare 
vornic10. Aceştia din urmă vor moşteni Agiudenii, însă evenimentele de 
atunci vor face ca satul să treacă prin mai multe mâini.

Ataşamentul Prăjeştilor faţă de Movileşti avea să le aducă, după 
dezastrul de la Cornul lui Sas, pierderea unor averi rămase în Moldova: 
satul Agiudeni a devenit din nou  domnesc, fiind confiscat de Ştefan 
Tomşa. El  şi-a păstrat  acest  statut  până în timpul  lui  Radu Mihnea, 
acesta  dăruindu-l  lui  Anton  cămăraş,  care,  la  rându-i,  l-a  dăruit 
Mănăstirii Sfântul Sava din Iaşi. Însă, nu va rămâne pentru mult timp în 
stăpânirea  acestei  mănăstiri,  pentru  că  Gaspar  Gratiani  îl  ia  de  sub 
6 Florin Marinescu, op. cit., p. 42, nr. 8.
7 Ibidem, p. 44, nr. 13.
8 ASB, Manuscrise, nr. 578, f. 246 ; CDM, II, p. 46, nr. 149.
9 CI, VIII-IX, 1932-1933, nr. 2, p. 129, nr. 40.
10 I.C.Miclescu-Prăjescu, op. cit., p. 183.
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stăpânirea mănăstirii, dând la schimb satul Heciul, de pe apa Răutului. 
Abia  în  1621,  Lupu  Hăbăşescu  reintră  în  stăpânirea  satului11,  dar 
revenirea pe tron a lui  Ştefan Tomşa, în a doua sa domnie,  face ca 
acesta să fie din nou confiscat.

 Dorind,  probabil,  o  reconciliere  cu  susţinătorii  Movileştilor, 
Ştefan  Tomşa  consimte  să  restituie  satul  Agiudeni  lui  Hăbăşescu, 
printr-un act emis la 2 mai 1623 12. Dar Lupu nu se va putea bucura în 
linişte  de  stăpânirea  sa,  pentru  că  în  toamna  aceluiaşi  an,  odată  cu 
schimbarea  domnului,  călugării  de  la  Sfântul  Sava,  socotindu-se 
nedreptăţiţi,  revendică  stăpânirea  acestui  sat,  desigur,  plecând  de  la 
premisa  că  dacă  l-au  dobândit  odată,  în  prima  domnie  a  lui  Radu 
Mihnea,  îl  pot  foarte  bine dobândi  şi  a  doua oară.  De această  dată, 
hotărârea domnească a fost  defavorabilă  călugărilor,  câştig  de cauză 
obţinând Lupu Hăbăşescu şi cumnaţii săi, atât pe baza documentelor 
prezentate  (uricele  de  la  Alexandru  cel  Bun,  Ştefan  cel  Mare, 
Alexandru Lăpuşneanu şi Ieremia Movilă13), dar mai cu seamă datorită 
faptului  că  Radu  Mihnea  îşi  schimbase  optica  faţă  de  susţinătorii 
Movileştilor, iar aceştia, la rândul lor, îşi schimbaseră atitudinea. Din 
acest moment, stăpânirea lui Lupu Hăbăşescu şi a soţiei sale nu va mai 
fi tulburată de nimeni, iar această situaţie îi  permite să dăruiască, în 
1631, Mănăstirii  Secu o baltă cu peşte din hotarul satului Agiudeni, 
pentru pomenirea sufletului său şi al soţiei sale. 

Dacă am presupune că, în momentul în care făcea această danie, 
Lupu Hăbăşescu îşi simţea sfârşitul  aproape, nu am greşi prea mult. 
Ultima  sa  atestare  în  viaţă  datează  din  15  septembrie  1633,  iar  un 
document care poartă doar data de 5 aprilie, atribuit intervalului 1634-
164114, dar care nu este emis la un interval prea mare de 1633, ne-o 
prezintă pe soţia sa ca fiind văduvă.

În ciuda tuturor neajunsurilor, pătrunderea lui Lupu Hăbăşescu 
în neamul Prăjeştilor, care a continuat să rămână o forţă chiar şi după 
dispariţia Movileştilor de pe scena politică, i-a adus o poziţie socială 
importantă,  de care se  vor bucura şi  urmaşii  săi.  Lupu Hăbăşescu a 
deţinut mai multe dregătorii,  dintre care cele mai importante au fost 

11 Florin Marinescu, op. cit., p. 44, nr. 13.
12 ASB, Manuscrise, nr. 578, f. 246 ; CDM, II, p. 46, nr. 149.
13 ASB, Manuscrise, nr. 578, f. 246v-247 ; CDM, II, p. 51, nr. 172.
14 DRH, XXIII, p. 23, nr. 22. Vezi şi nota editorului.
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vornicia Ţării de Sus, pârcălăbia Neamţului şi cea a Hotinului15, iar fiii 
săi „încă şi la mai mare cinste au agiuns”, cum ar spune Miron Costin. 
Lupu Hăbăşescu şi Marica au avut patru copii: Gheorghe, Grigore, Ion 
şi  Marica16.

Pe Gheorghe şi pe Marica îi găsim revendicându-şi moştenirea, 
la scurt timp după dispariţia tatălui lor: „Adică noi, Gheorghie, feciorul 
Lupului vornicului, şi Maria, aşişderea fata dumisale Lupului, dăm ştire 
cu această scrisoare a noastră cum ne-am tocmit înşine, de bunăvoia 
noastră, cu maica noastră, cu vorniceasa”. Această împărţire nu viza 
decât o parte din bunurile rămase de la Lupu Hăbăşescu, cei doi fraţi 
primind mai multe vii „şi ne-a dat dumneaei şi dintr-altă povijie un car 
femeescu şi dentr-alte unealte”. Departajarea întregii averi urma să aibă 
loc, la o dată ulterioară, între toţi moştenitorii:  „Această tocmală s-a 
făcut  dinaintea noastră  pintru toate  bucatele  ce sântu împărţitoare  şi 
pentru vii şi pentru unealte din casă; iar de ocine se va socoti de acmu 
iarăşi cum a fi cu dreptul, să se ştie”17.

Judecând după cum s-a produs această împărţire, deducem că 
Ion şi Grigore Hăbăşescu erau încă mici la data la care ea a avut loc şi 
se  aflau încă în  grija  mamei lor.  Această  înseamnă că  dispariţia  lui 
Lupu Hăbăşescu a survenit la o dată foarte apropiată de 15 septembrie 
1633, data ultimei sale atestări, iar împărţirea a avut loc în 1634 sau 
chiar  în  1633.  În  favoarea  acestei  precizări  cronologice  pledează 
absenţa dintre moştenitori a celor doi fraţi mai mici, datorită vârstei lor 
fragede, abia în 1640, apare în documente Grigore Hăbăşescu, iar, în 
1651, apare şi Ion18. 

În tot acest timp, Marica este cea care se ocupă de problemele 
familiei, aşa cum o arată şi judecata dintre ea şi vărul ei, Lupu Prăjescu. 
Acesta din urmă tăiase morile Maricăi de pe moşia Agiudeni, pentru că 
datorită acestora erau înecate morile sale din Lăţcani. Această situaţie 
ar părea, la prima vedere, greu de înţeles, deoarece satul Lăţcani se afla 
pe malul opus al Siretului19 şi, în acest caz, este inexplicabil modul în 

15 Stoicescu,  Dicţionarul marilor dregători, p. 405.
16 Ibidem.
17 DRH, XXIII, p. 23, nr. 22.
18 Stoicescu, op. cit., p. 405.
19 Costin  Merişca,  Relaţia  genealogie-toponimie-antroponimie  în  zona  satelor 
Miclăuşeni-Butea-Hândreşti din judeţul Iaşi, în  ArhGen, I(IV), 1994, nr. 3-4, p. 19. 
Vezi şi harta.
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care Lupu Prăjescu ar fi putut tăia morile. Însă, dacă ne gândim că satul 
Agiudeni avea şi pod umblător, aceasta înseamnă că în hotarul său intra 
şi o parte din celălalt mal al Siretului, iar morile în cauză se aflau pe 
acest mal. Marica a avut câştig de cauză graţie unei alte rude, atât a ei 
cât şi a lui Lupu Prăjescu. Dumitraşco Buhuş, vărul lor prin alianţă, a 
mărturisit că morile Maricăi sunt mai vechi, iar pe baza acestei mărturii 
Vasile  Lupu  a  dispus  dărâmarea  morilor  lui  Lupu  Prăjescu, 
interzicându-i ca, în viitor, să-şi mai construiască altele20.

Dar nu peste mult timp, aceste probleme aveau să fie preluate 
de  cei  doi  fii  ai  Maricăi,  ambii  ajunşi  la  înalte  demnităţi.  Cea  mai 
strălucită carieră va fi cea a lui Grigore, care se afla în bune relaţii cu 
familia  domnului.  Acest  lucru  îl  deducem  şi  dintr-o  scrisoare  a 
hatmanului  Gavril  Coci,  fratele  lui  Vasile  Lupu,  adresată  juzilor  şi 
vătafilor, care se ocupau cu supravegherea ţiganilor, în legătură cu un 
ţigan al Hăbăşeştilor: „Întru nemică să nu-l învăluiţi ce să aveţi a-l lăsa, 
că  iaste  a  priiatenului  nostru,  a  ficiorului  Lupului  vornicul,  ce  au 
fostu”21.  Grigore Hăbăşescu a fost  căsătorit  cu Safta,  fiica lui  Matei 
Sturza, mare vistier. A avut o carieră lungă, slujind sub 11 domni, de la 
Vasile  Lupu  şi  până  la  Gheorghe  Duca,  în  tot  acest  timp  deţinând 
numeroase  dregătorii,  de  la  cea  de  spătar  al  doilea  până  la  cea  de 
hatman.  În  timpul  domniei  lui  Gheorghe  Ştefan  a  fost  mare  armaş, 
calitate  în  care  i-a  salvat  de  la  moarte  pe  Toma  şi  Iordache 
Cantacuzino,  pe  care  Gheorghe  Ştefan  vroia  să-i  ucidă22.  În  1676, 
Grigore  Hăbăşescu,  „comandantul  suprem al  oştilor  Ţării  Moldovei, 
bărbat remarcabil atât prin fapte strălucite, cât mai ales prin priceperea 
sa de oştean”, primea indigenatul polon23, dar se va bucura foarte puţin 
de acest statut, trecerea sa la cele veşnice survenind în 1680.

                                                             Ştefan Prăjescu
                                                               =Anisia Vartic  
                                                               

20 ASB, Manuscrise, nr. 578, f. 247 ; CDM, II, p. 322, nr. 1588.
21 DRH, A, XXIII, p. 155, nr. 118.
22 Stoicescu,  Dicţionarul  marilor  dregători,  p.  405-406.  Vezi  şi  Virginia  Isac, 
Însemnări  pe o carte  veche despre hatmanul Grigore Hăbăşescu,  în  AIIAI,  XXI, 
1984, p. 387-389.
23 Costin  Feneşan,  Diplomele  de  indigenat  ale  boierilor  Grigore  Hăbăşescu  şi  
Gheorghe Hâjdău, în ArhGen, IV(IX), 1997, nr. 3-4, p. 100.
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                                                                      Marica
                                                              =Lupu Hăbăşescu   

                              Ion Hăbăşescu        Gheorghe           Marica    Grigore Hăbăşescu
                                 =Paraschiva                                                       =Safta Sturza 
                    

               Catrina                      Ştefan Hăbăşescu                     Vasile     Maria   Toader 
           =Sandu Arapu                   =Axinia                           Hăbăşescu  

                                                                                                                    
                                                                                             Ion Hăbăşescu

Celălalt  fiu al  lui Lupu Hăbăşescu,  Ion,  a avut o carieră mai 
puţin spectaculoasă decât a fratelui său. A fost căsătorit cu o Paraschiva 
şi  era  finul  lui  Vasile  Banul  medelnicer.  A  deţinut,  cu  întreruperi, 
pârcălăbia Hotinului şi a avut doi copii: Ştefan Hăbăşescu, căsătorit cu 
Axinia şi Catrina, măritată cu Sandu Arapu24.

Pe  10  martie  1656,  cei  doi  fraţi  îşi  împart  moştenirea 
părintească. În partea lui Ion Hăbăşescu revin: o jumătate din Hăbăşeşti 
cu vecini şi casă şi satul Agiudeni cu tot venitul şi vad de moară în 
Siret. Cu acest prilej, aflăm că, înainte de împărţeală, satul Agiudeni 
fusese zălogit de Grigore pentru 700 de galbeni lui Iordache vistier, iar 
returnarea acestor bani s-a făcut în felul următor: 300 de galbeni i-a dat 
Vasile Lupu, Ion Hăbăşescu a dat 300, iar Grigoraşco numai 10025.

După această dată, destinele celor doi fraţi par să se despartă. 
Dacă pe Grigore îl găsim implicat în vâltoarea evenimentelor de atunci, 
care se succedau cu o repeziciune uimitoare, Ion ne apare preocupat 
mai degrabă de treburile gospodăreşti, aşa cum putem deduce dintr-o 
scrisoare a sa adresată medelnicerului  Nicolae Buhuş.  Expediată din 
Hăbăşeşti,  la  20  decembrie,  fără  an,  scrisoare  exprimă  nu  doar 

24 Stoicescu, op. cit., p. 405.
25 ASB, Manuscrise, nr. 578, f. 247v-248 ; CDM, III, p. 58, nr. 170.
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preocupările lui Ion Hăbăşescu, legate atât de treburile familiei cât şi de 
bucătăria  acesteia,  dar  ea  constituie  şi  o  adevărată  pagină  literară, 
pentru acele vremi:

Pentru tocmeala care am făcut-o cu dumneata pentru prisaca ot Tamaş, într-
aceia vreame netâmplându-mi-sea zapisul acolo, dac-am sosit, căutatu-l-am 
şi-l trimit dumitale pre cest ficior al nostru. Numai de stupi mă rog dumitale 
să-m dai de aproape de pre aici, că de acolo n-am cumu-i aduce, atâta cale şi 
pintr-atâtea frânturi, ce mă rog dumitale să-mi dai de aici. Altă, pentru rândul 
peaştelui  de  sămânţă,  însemna-te-voiu  pre  dumneata,  pre  cât  va  trebui 
dumitale, c-am pus de-l strâng într-un coteţ; numai atât de-ar hi şi cu voia 
dumitale, eu aş hi foarte bucuros la un schimbu. Eu să însămnez dumneata 
de peşte  de sămânţă şi  dumneata să mă însămni de unul din ceea ce li-i 
ciuma în dzîoa de Ignat; nu pentru altă, ceş trebue acum să să afle, că să pune 
un păcat mare celuia ce n-are de acel fel, ales acum de Crăciun. Şi din maţăle 
de ştiucă nu poci face di ceea ce se cheamă pre numele lui treti logofăt, de să 
pun aşea [desenează o spirală-n.n.], că maţăle de ştiucă sunt supţiri, iar noi, 
hiindu oameni de ţară, ne-a foarte trebui de-acel fel să fie mai groşi. Deci ce 
va hi mila dumitale de vreun [porc], mulţămi-vom dumitale, de n-a hi  la 
prilej, tot ţ-om mulţumi26.

Ion Hăbăşescu a trecut la cele veşnice înainte de 25 aprilie 1672; la 
această  dată  o  găsim pe văduva sa,  Paraschiva,  aflată  într-o  situaţie 
asemănătoare  cu  aceea  prin  care  trecuse  şi  Mărica  Hăbăşescu. 
Dumitraşco Prăjescu,  nepotul  lui  Lupu Prăjescu,  a dat curs aceleiaşi 
tentaţii care îl animase şi pe înaintaşul său. Profitând de dispariţia lui 
Ionaşco Hăbăşescu, el a reconstruit morile dărâmate din dispoziţia lui 
Vasile Lupu, ba chiar şi-a  construit  şi  un pod umblător.  De această 
dată,  pentru  Paraschiva  a  fost  mult  mai  uşor  să-şi  pledeze  cauza. 
Existând un precedent, elementul decisiv în decizia lui Gheorghe Duca 
a fost sentinţa pronunţată de Vasile Lupu în 1646, aşa încât Dumitraşco 
Prăjescu „a rămas din toată legea ţării”27.

Copiii lui Ion Hăbăşescu nu vor mai manifesta aceeaşi grijă faţă 
de moştenirea strămoşească ca şi părintele lor. Pe Ştefan Hăbăşescu îl 
găsim,  în  1709,  vânzându-şi  casa  părintească  lui  Iordache  Ruset: 
jumătate din Hăbăşeşti şi jumătate din Giurgeşti, „cu casă, cu pivniţă de 
piatră, cu heleşteu şi cu moară gata şi cu vecini pe izvod, drept 500 de 
lei bani de argint. Care acest sat este la Strungă, în ţinutul Romanului, 
şi ne-au rămas de la părintele nostru Lupu Hăbăşăscu, însă am vândut 

26 Iorga, Studii şi documente, XI, p. 120.
27 ASB, Manuscrise, nr. 578, f. 248-248v.
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fără un vecin, anume Toader Frumosul, căci l-am iertat pre acela de 
vecinătate”28.  În  acelaşi  an,  Ştefan Hăbăşescu vinde nişte  ţigani29 şi, 
probabil,  tot  pe  această  cale  va  ajunge  satul  Agiudeni  în  stăpânirea 
vărului său, Vasile Hăbăşescu, fiul lui Grigore.

De la Vasile Hăbăşescu, satul Agiudeni va trece la fiul acestuia, 
Ion, ultimul din neamul Hăbăşeştilor care a mai stăpânit acest sat. Nu 
ştim dacă Ion Hăbăşescu a fost sau nu căsătorit, însă el nu a avut copii, 
după cum o mărturiseşte el în testamentul său, redactat în 1745: „că eu 
am dat ca să mă pue la pomelnic aice la mănăstire şi la Sfiantagora şi să 
mă pomenească la  sfintele  liturghii  în  viaţă  şi  după moartea me.  Şi 
neavându  nici  copii,  nici  având  rudă  cu  priinţă  să  mă  caute,  m-am 
închinat cu acest satu la Sfânta mănăstire, ca să mă grijască la moarte şi 
după moartea mea după obiceiul creştinesc şi să-mi facă şi parastas, din 
anu în  anu să mă pomenească.  Însă cât  oi  trăi  eu,  tot  să  aibu eu a 
stăpâni această moşie să-mi chivirnisesc viaţa, iar după moartea mea să 
rămâe a mănăstirii şi să aibă şi mănăstirea a mă socoti în viaţă cât oi 
trăi”30. 

Nu ştim cu exactitate cât a mai trăit Ion Hăbăşescu după această 
dată, însă, la 8 iulie 1757, Scarlat Ghica întărea egumenului Dosoftei 
dreptul de stăpânire asupra satului Agiudeni, drept reconfirmat de Ioan 
Teodor Calimah, în 175931. 

Aşadar, după mai bine de un secol, satul ieşea din stăpânirea 
Hăbăşeştilor  pentru  a  intra  în  posesia  Mănăstirii  Trei  Ierarhi,  care, 
alăturându-l satelor sale din zonă, obţinea una dintre cele mai bogate şi 
mai întinse moşii ale sale. Însă, mănăstirii nu-i va fi dat să stăpânească 
acest sat tot atât de mult cât neamul Hăbăşesc, pentru că nici oamenii şi 
nici vremurile nu mai erau aceleaşi.

2. Răchiteni, Iugani. Tămăşeni

Tratarea nediferenţiată a celor trei sate ar putea să surprindă şi 
de aceea câteva precizări  se impun de la bun început.  Cele trei  sate 
28CI, VIII-IX, 1932-1933, nr. 2, p. 129, nr. 40. 
29 Iorga, Studii şi documente, XVI, p. 306, nr. 29 ; 30 ; 31.
30 ASB, Manuscrise, nr. 578, f. 249.
31 Ibidem, f. 249v.
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reprezintă de fapt o singură moşie, fapt relevat atât de documente cât şi 
de configuraţia geografică, satele dispuse unul în prelungirea celuilalt 
urmărind cursul Siretului. Tratarea separată a trecutului acestor aşezări 
a generat o gravă confuzie, pe care ne propunem să o înlăturăm în cele 
ce urmează. 

Primul  document,  în  care  sunt  menţionate  aceste  aşezări, 
datează din 1520 şi consemnează întărirea celor trei sate şi a altora în 
stăpânirea lui Bratu Hrincovici, pârcălab de Hotin şi a nepoţilor săi de 
frate, Ion şi Iurie, fii lui Şandru Turcu32. Asupra acestui document vom 
insista mai mult, pentru că el conţine o bogată informaţie genealogică, 
iar  analiza  acesteia  ne  prezintă  stăpânii  anteriori  ai  satelor.  Toţi 
moştenitorii enumeraţi în document sunt nepoţii lui Cozma Şandrovici 
şi  ai  lui  Iacuş  vistier,  iar  satele  Răchiteni,  Tămăşeni  şi  Iugani  sunt 
stăpânite  pe  baza  privilegiilor  pe  care  aceştia  le-au  avut  de  la 
Alexandru cel Bun şi de la voievozii Iliaş şi Ştefan; din păcate, nici 
unul dintre aceste documente nu s-a păstrat. 

Cozma Şandrovici  este fiul  lui Şandru,  o figură importantă a 
sfatului  domnesc  în  vremea  lui  Alexandru  cel  Bun.  Şi  Cozma 
Şandrovici a făcut parte din sfatul domnesc  în perioadele 1432-1448  şi 
1449-1457. În primul document al  lui  Ştefan cel Mare,  figurează ca 
primul boier din sfat, apoi dispare din componenţa acestuia33. El a fost 
căsătorit cu Marena, fiica lui Iacuş vistier, iar din această căsătorie au 
rezultat  patru  moştenitori:  Vasutca,  mama  lui  Bratu  Hrincovici, 
Buceaţchi, Iurie Buceaţchi şi Anuşca34.

Iacuş vistier este de asemenea un personaj important al sfatului 
lui Alexandru cel Bun, în care figurează în perioada 1423-143135. Până 
acum, se ştia că acesta a avut doi copii, pe Marena şi pe Ioanăş, acesta 
din urmă fiind tatăl lui Şteful pârcălab. Am fi înclinaţi să presupunem 
că Iacuş a mai avut o fiică, Vasutca, asupra căreia vom reveni mai jos. 
Încuscrirea lui Şandru cu Iacuş, prin căsătoria lui Cozma cu Marena, a 
avut, credem, o importanţă destul de mare. Interesantă ni se pare a fi 
această căsătorie şi din alt punct de vedere. Ea denotă, în primul rând, o 

32 DIR, XVI/3, p. 112, nr. 142.
33 Stoicescu, Dicţionarul marilor dregători, p. 266.
34 Maria Magdalena Székely, Sfetnicii lui Petru Rareş, (teză de doctorat), Iaşi, 1999, 
p.340-341.
35 Stoicescu, op. cit., p. 275.
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strategie  matrimonială  şi  nu  este  vorba  doar  de  alianţa  între  două 
familii puternice. 

           Şandru                                                              Iacuş vistier
          =Martha 

       Cozma Şandrovici = Marena                         Vasutca?                 Ioanăş
                                                                =Hodco Costici

   Vasutca          Buceaţchi      Iurie            Anuşca                                 Şteful
   =Hrinco?                            Buceaţchi     =Steţco Dămăncuş      

Numele personajelor trimit spre obârşia lor transilvană şi spre 
apartenenţa la confesiunea catolică, iar această strategie matrimonială 
are  ca scop evitarea căsătoriilor  interconfesionale,  mai  ales  în  cazul 
fetelor. În aceeaşi categorie, se înscrie căsătoria dintre Anuşca, fiica lui 
Cozma Şandrovici şi Steţco Dămăncuş, nepotul lui Ghelebi Micloş36. 
Deşi  îngreunată  de  penuria  documentară,  analiza  acestei  probleme 
relevă,  fie  şi  parţial,  unele  aspecte,  puţin  cunoscute,  legate  de 
începuturile statului moldovenesc.  

Existenţa  unui  „spirit  de  castă”37 este,  de  fapt,  o  strategie 
îndreptată  împotriva asimilării  confesionale  şi  ea  este  completată  de 
existenţa  unei  strategii  patrimoniale,  menită  să  împiedice  disoluţia 
patrimoniului social. Aşa se explică, probabil, de ce nepoţii celor două 
personaje principale, despre care am vorbit mai sus, îşi împart averea 
moştenită abia după aproape o sută de ani de la moartea bunicilor lor. 
Acest  caz  ne  permite  să  detaliem şi  mai  mult  această  strategie.  Se 
poate, astfel, observa existenţa unui patrimoniu al grupului familial38, 

36 Maria  Magdalena  Székely,  Familii  de  boieri  din  Moldova  de  origine  
transilvăneană (secolele XIV-XVI), în  ArhGen, I (IV), 1994, nr. 1-2, p. 98.
37 Ibidem, p. 103.
38 Se cuvine să facem o precizare terminologică. Iniţial, am fost tentat să folosesc 
termenul de clan, în concordanţă cu definiţia oferită de Ştefan S. Gorvei,  Clanuri,  
familii, autorităţi, puteri (Moldova, sec.XV-XVII), în  ArhGen, I (IV), 1994, nr. 1-2, 
p.  89.  « Prin  clan,  voi  înţelege  o  colectivitate  mai  largă,  formată  din  aceşti 
descendenţi  în  linie  masculină,  din  urmaşi  prin  femei  ai  aceluiaşi  personaj,  din 
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asupra  căruia  au  drepturi  de  moştenire  un  număr  mai  mare  de 
descendenţi şi a unui patrimoniu de familie, de care membrii acesteia 
dispun  fără  acordul  celorlalţi.  Aşa,  de  pildă,  patrimoniul  comun 
constituit din satele care au aparţinut lui Iacuş şi Cozma Şandrovici, 
compus dintr-un număr destul de mare de sate, va fi menţinut până la 
împărţirea din 1520,  indiviziunea persistând pentru mai  bine de  trei 
generaţii. 

Însă, până la acest moment, vom întâlni un număr de tranzacţii, 
care  nu  implică  şi  solidaritatea  grupului  familial.  Astfel,  în  1476, 
Şteful, pe atunci pitar, nepotul lui Iacuş vistier, vinde în nume propriu 
seliştea Popricani39.  În  acest  caz,  pare  a  fi  vorba  de o de ieşire  din 
indiviziune  a  lui  Şteful,  care  ajunge  la  o  înţelegere  cu  mătuşa  sa, 
Marena, cu privirea împărţirii averii rămase de la Iacuş vistier40. Însă, 
în 1499, Vasutca vinde, de asemenea, în nume propriu, satul Muntenii-
Scutaşi, „ce au fost a Şandrului şi a lui Martin, şi a tatălui ei Cozmii, de 
la moşul nostru Alexandru voievod”41. 

Acest  sat  fusese  întărit  de  Alexandru  cel  Bun  lui  Şandru  şi 
„soţiei sale Marthei şi ficiorilor lor, Cozmii”42. În fine, la 1503, aceeaşi 
Vasutca şi nepoţii ei de frate, deci descendenţii direcţi ai lui Cozma 
Şandrovici,  vând  satul  Mogoşeşti,  sat  înfiinţat  pe  hotarul  satului 
Şendreşti43. Aşa cum o arată şi numele, acest sat a aparţinut lui Şandru, 
însă el face parte şi din patrimoniul grupului familial. 

membrii unor familii înrudite prin cumnăţie sau alte descendenţe comune; toţi aceştia 
acţionează  solidar,  indiferent  de  pătura  căreia  îi  aparţin  în  cadrul  boierimii ». 
Deoarece acest  termen a fost  primit  cu reţinere,  existând şi  pericolul  ca el  să  fie 
confundat cu neamul,  propun folosirea termenului  de grup familial,  noţiune într-o 
totală  concordanţă  cu  definiţia  enunţată  mai  sus.  Pentru  a  limpezi  şi  mai  mult 
lucrurile,  precizez că,  spre deosebire de neam, unde accentul  cade în principal  pe 
descendenţă şi pe existenţa unui patrimoniu social şi a unuia simbolic care asigură 
coeziunea  grupului,  în  cazul  termenului  de  grup  familial,  accentul  cade  pe 
solidaritatea  care  include  membrii  ai  mai  multor  familii  sau  chiar  neamuri,  uniţi 
printr-o axă genealogică orizontală şi care are drept scop implicarea grupului în jocul 
socio-politic, iar în interiorul său pot exista mai multe patrimonii de neam, suprapuse 
de un patrimoniu al grupului familial, care reprezintă, de fapt, o suprastructură.
39 DIR, XV/2, p.2, nr. 2.
40 Ibidem, p. 18, nr. 22.
41 Ibidem, p. 286, nr. 271.
42 Ibidem, XIV-XV/1, p. 32, nr. 38.
43 Ibidem, XVI/1, p. 36, nr. 34.
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Însă, nu este vorba de vânzarea satului Şendreşti, care rămâne în 
patrimoniu, ci a unui sat nou înfiinţat pe hotarul acestuia, care apare 
astfel ca un fel de beneficiu pe care şi-l împart doar descendenţii din 
Şandru. De fapt, şi-l împart este impropriu spus, pentru că mai degrabă 
ei  reconvertesc  acest  beneficiu,  cumpărând,  în  aceeaşi  zi,  satele 
Hodoreciuţi  şi  Gvozdăuţi44,  asupra cărora doar  ei  vor  avea drept  de 
moştenire. 

Tot  în  cadrul  acestei  strategii,  se  înscrie  şi  prevederea,  care 
apare în unele documente privitoare la dreptul de moştenire pe care îl 
au fraţii soţiei, care are menirea de a evita înstrăinarea moştenirii care 
ar surveni în caz de desherenţă, eventual, readucerea lor în patrimoniul 
clanului prin cumpărare. Aşa, de pildă, în 1433, lui Hodco Costici i se 
întăresc mai multe sate, „să le fie lor uric şi femeii sale Vasiutca, şi 
copiilor lor şi nepoţilor lor şi fraţilor Vasutcăi”45. 

Despre această Vasutca, avem motive să credem că este o fiică, 
necunoscută  până  acum,  a  lui  Iacuş  vistier,  concluzie  pe  care  o 
desprindem  din  prezenţa  lui  Şteful  şi  a  Vasutcăi  (mama  lui  Bratu 
Hrincovici poartă numele mătuşii sale, ceea ce ar denota perpetuarea 
unui fond onomastic familial, însă nu trebuie să omitem faptul că acest 
nume este unul destul de răspândit) ca moştenitori ai lui Hodco Costici, 
aspect asupra căruia vom reveni. Din conţinutul documentului citat mai 
sus,  desprindem  concluzia  că  satele  întărite  lui  Hodco  Costici 
aparţineau,  de  fapt,  Vasutcăi,  iar  numele  unora,  cum  ar  fi  Curtea 
Anuşcăi,  ne trimit  cu gândul  spre  familia  lui  Iacuş  vistier.  Prezenţa 
„panului Şteful pârcălab şi vara lui, Vasutca”, printre moştenitorii  lui 
Hodco Costici şi a fratelui său Lev, în calitate de veri ai descendenţilor 
acestora din urmă46, nu se explică decât prin înrudirea propusă mai sus.

Complexitatea  aspectelor  pe  care  le-am enumerat  face  să  nu 
putem preciza căruia dintre cei doi ascendenţi principali menţionaţi, la 
1520, i-au aparţinut iniţial satele Răchiteni, Iugani şi Tămăşeni. Cert 
este că ele au fost incluse în patrimoniul grupului familial,  odată cu 
căsătoria dintre Cozma Şandrovici şi Marena, eveniment petrecut pe la 
începutul secolului XV, ceea ce denotă că satele sunt destul de vechi. 

44 Ibidem, p. 39, nr. 35.
45 Mihai Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, II,  p. 595, 
nr. 161. 
46 DRH, III, p. 231, nr. 118.
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Un fapt şi mai important pentru trecutul acestor sate îl constituie 
însă şi stăpânirea pe care o exercită aceşti boieri de confesiune catolică, 
în  zona  de  care  ne  ocupăm,  indiferent  dacă  este  vorba  de  sate  cu 
populaţie catolică sau ortodoxă. Atunci, când ne întâlnim cu un Iacuş 
vistier, un Şandru, un Tamaş viteazul, un Micloş vornicul, nu se poate 
să  nu  ne  întrebăm  dacă  între  aceştia  şi  ctitorirea  bisericii  de  la 
Săbăoani, în aceeaşi perioadă, într-un ambient specific transilvan, nu 
există vreo legătură. Din păcate, penuria documentară face imposibilă 
identificarea unor asemenea aspecte în cadrul unui studiu de caz, un 
astfel  de  demers  necesitând  o  analiză  prosopografică  a  clanurilor 
boiereşti  de  sorginte  transilvană  extinsă  la  nivelul  întregului  spaţiu 
moldovenesc, pentru perioada de început a Moldovei, lucru de care nu 
ne putem ocupa aici. 

Un alt  aspect  important,  care  ţine  tot  de  perioada  anterioară 
anului 1520, îl  constituie provenienţa numelui Hrincovici.  Vasutca a 
avut  doi  copii:  Bratul  Hrincovici  şi   Şandru  Turcul,  însă  nici  un 
document nu precizează numele pe care l-a purtat soţul ei. S-a presupus 
că acesta ar fi fost Ivaşco Hrincovici, ipoteză unanim acceptată47, însă 
neprobată  documentar.  Dacă  Ivaşco  Hrincovici  ar  fi  fost  pentru 
respectiva perioadă singurul purtător al acestui nume, am fi subscris la 
susţinerea  acestei  ipoteze,  însă,  cum  acest  nume  este  ceva  mai 
răspândit, suntem obligaţi să analizăm cu atenţie situaţia. Mai întâi, se 
cuvine să facem precizarea că numele Hrinco apare, pentru  prima dată, 
ca nume unic, între boierii sfatului lui Alexandru cel Bun, sfat în care 
este  menţionată  şi  „credinţa  panului  Hrinco  şi  a  copiilor  săi”48. 
Descendenţa acestui personaj nu este cunoscută, însă acesteia s-ar putea 
să-i  aparţină  Boris  Hrincovici49 (al  lui  Hrinco)  şi  chiar  Ivaşco 
Hrincovici. Generalizarea acestui nume în nume de neam nu poate fi 
demonstrată, ba mai degrabă sunt exemple care o infirmă. 

Astfel,  în  1506,  Bogdan  voievod  întăreşte  lui  Luca  Arbore 
cumpărătura pe care acesta o face de la „Ion şi fratele său Alexa, şi 

47 Stoicescu,  Dicţionarul  marilor  dregători,  p.277 ;  Maria  Magdalena  Székely, 
Sfetnicii lui Petru Rareş, p. 340.
48 DRH, I, p. 31, nr. 22.
49 Mihai Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare , II, p. 666, 
nr. 185.
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Vasco, feciorii  Anuşcăi,  nepoţii  bătrânului  Hrinco”50.  Din cele citate 
până acum, ar reieşi că lucrurile nu sunt deloc simple; Hrinco nu este 
nume de familie şi  nu pare nici nume de botez, deoarece el s-ar traduce 
„Ungurul”51. Prezenţa numelui Hrinco ca nume unic, pentru mijlocului 
veacului  XV,  este  atestată  şi  de  alte  documente;  găsim,  astfel,  un 
Hrinco de la Lucoviţa52 şi un Grinco de la  Marmoreni53 ( personajele 
care îl  poartă îşi au obârşia cu precădere în nordul Moldovei).  Însă, 
exemplul cel mai bun îl găsim în celebrul sfat de la Vaslui, din 1456, 
unde între martori figurează, în ordine: Ivaşco al lui Hrinco, Ilea vistier, 
Vasco al lui Leu (Lev) şi Hrinco al lui Leu54. 

Problema  ce  se  pune  este  care  dintre  aceştia  a  fost  soţul 
Vasutcăi,  pentru  că,  dacă  nu  putem demonstra  că  acesta  a  fost  un 
Hrincovici, trebuie să acceptăm că acesta a fost un Hrinco, altfel nu se 
explică numele pe care îl poartă Bratu. Despre Grinco de la Marmoreni 
nu avem nici un fel de informaţii. El este menţionat o singură dată şi 
atunci ca hotarnic. Hrinco de la Lucoviţa şi Hrinco al lui Lev sunt una 
şi aceeaşi persoană, dar el figurează ca văr al Vasutcăi, însă gradul de 
rudenie existent între ei nu putea constitui o piedică în calea căsătoriei; 
mătuşa Vasutcăi fusese soţia lui Hodco Costici, în vreme ce Hrinco era 
fiul fratelui acestuia.

 Deşi  poate  nu  vom şti  niciodată  care  a  fost,  de  fapt,  soţul 
Vasutcăi,  deocamdată putem afirma că acesta nu a fost Ivaşco al lui 
Hrinco. Judecând după exemplele enumerate, ar fi trebuit ca, în acest 
caz, Bratu să poarte numele lui Ivaşco şi nu pe al bunicului său, însă 
acest raţionament este irelevant şi nu constituie argumentul afirmaţiei 
anterioare. 

De  regulă,  în  documentele  moldoveneşti,  atunci  când  soţul 
deţine  o  poziţie  socială  importantă,  aşa  cum  este  cazul  lui  Ivaşco 
Hrincovici, el este menţionat în documente, chiar dacă este vorba de 
chestiuni privitoare la familia soţiei, sub forma „cneaghina panului…”. 

50 Idem,  Documente moldoveneşti  de la Bogdan voievod,  Iaşi,  1940, p.  53 ;  DIR, 
XVI/1, p. 49, nr. 43.
51 Mulţumesc pe această cale domnului Mircea Ciubotaru care mi-a furnizat această 
informaţie.
52 DRH, III, p. 231, nr. 118.
53 Mihai Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, I, p. 584, 
nr. 136.
54 DRH, p. 86, nr. 58.
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Dacă soţul nu este o persoană importantă, menţionarea sa este omisă, 
aşa  cum este  cazul  Vasutcăi,  menţionată  fie  alături  de  fraţii  ei,  fie 
împreună cu vărul ei, Şteful pârcălab. Acest lucru ne face să credem că 
soţul Vasutcăi a fost un Hrinco, însă acesta a fost un personaj destul de 
şters,  singurul membru marcant al  clanului în această perioadă fiind 
Şteful, ajuns pârcălab de Hotin. 

Acesta  din  urmă  a  influenţat  şi  cariera  lui  Bratu  Hrincovici, 
judecând după faptul că şi Bratu a deţinut pârcălăbia Hotinului, ceea ce 
ar putea însemna că a petrecut ceva timp în compania vărului mamei 
sale.  Practic,  putem  afirma  că  Bratu  i-a  succedat  unchiului  său  la 
pârcălăbia  Hotinului,  la  aceasta  adaugându-se  şi  faptul  că  Şteful  l-a 
desemnat  pe  Bratul  Hrincovici  ca  moştenitor  al  său,  dăruindu-i,  în 
1518, satele Popricani şi Ecuşeni55. 

Momentul  1520 marchează  divizarea  vechiului  grup  familial, 
prin  împărţirea averii  se  individualizează un neam, în  vreme ce alţi 
membri ai grupului familial îşi orientează reţeaua de interese către alte 
grupuri  familiale.  După  această  dată,  putem  vorbi  de  un  neam  al 
Hrincoviceştilor compus din Bratu Hrincovici, nepoţii săi de frate Iurie 
şi  Ion  şi  descendenţii  acestora,  care  stăpânesc  în  indiviziune  satele 
primite.

 Nu  ştim  cu  cine  a  fost  căsătorit  Bratu  Hrincovici,  dar,  din 
documentele ulterioare, putem deduce doar că a avut doi copii, Toader 
Bucotco, sau Bucotco Hrincovici56, cum mai apare în unele documente, 
şi pe Frănţiian Hrincovici. Din puţinele informaţii de care dispunem, nu 
reiese că Franţiian ar fi deţinut vreo dregătorie. Toate documentele îl 
menţionează, în mod indirect, în calitatea sa de ascendent, doar unul 
singur  amintind  de   vânzarea  unui  sat  către  Toader  Movilă,  fratele 
domnului57. Legătura de rudenie care a facilitat această tranzacţie, aşa 
cum reiese din document,  exista  prin  intermediul  mamei lui  Toader 
Movilă, nepoată Maruşcăi şi a lui Scripca Brănişteanul. Nu cunoaştem 
nici  numele soţiei  lui  Franţiian,  acesta a avut doi moştenitori:  Gliga 
Hrincovici şi Gaftona, însă asupra descendenţei lui Franţiian vom mai 
reveni.

                                         

55 DIR, XVI/1, p. 127, nr. 120.
56 ASB, Manuscrise, nr. 579, f. 146v.
57 T. Bălan, Documente bucovinene, II, Cernăuţi, 1934, p. 64.
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                                             Vasutca
                                     =Hrinco?

Bratu Hricovici                                                 Şandru Turcu

Toader       Franţiian                                         Ion              Iurie 
Bucotco     Hrincovici                                   

Personajul  care  ne  interesează  în  mod  deosebit  este  Toader 
Bucotco, în stăpânirea căruia vom găsi satele de care ne ocupăm. Spre 
deosebire de fratele său, Toader Bucotco a avut şi o carieră politică; la 
începutul domniei lui Alexandru Lăpuşneanu, era pârcălab de Soroca, 
iar documentele ulterioare îl menţionează ca Bucotco clucerul. Toader 
a fost căsătorit cu Ana, fiica lui Gavril portarul, însă nu pare să fi avut 
parte de descendenţi58. 

Şi în cazul său, putem sesiza acelaşi aspect ca în cazul lui Şteful 
pârcălab, aspect pe care l-am mai întâlnit şi în alte cazuri. Este vorba 
despre  tendinţa  unui  membru  fără  copii  de  a  ieşi  din  indiviziune, 
fenomen deosebit de interesant şi care ar merita o cercetare mai amplă. 
Spre deosebire de ceilalţi membri ai neamului, inclusiv descendenţii lui 
Şandru Turcu care stăpânesc în indiviziune, Toader Bucotco primeşte 
satele Răchiteni, Iugani şi Tămăşeni pe care le va dărui apoi nepoatei 
sale Marica, fiica lui Lupe Huru59.

 Înrudirea dintre Toader Bucotco şi  Lupe Huru se făcea prin 
Cristina60, cel mai probabil verişoară cu Toader Bucotco, însă această 
danie,  care  a  neglijat  rudele  mai  îndreptăţite  la  moştenire,  va  stârni 
dispute, asupra cărora vom reveni.

Dintre cele trei fiice ale lui Lupe Huru doar uneia dintre ele îi 
va fi hărăzită soarta de a ajunge doamnă a Moldovei, chiar dacă acest 
destin nu a fost poate cel mai strălucit. Marica, cea cu care Ion vodă cel 
Cumplit s-a căsătorit în postul Paştelui, va deveni doamnă a Moldovei, 

58 Maria Magdalena Székely, Sfetnicii lui Petru Rareş, p. 341.
59 DIR, XVI/3, p. 167, nr. 222.
60 Maria Magdalena Székely, op. cit., p. 342.

35



                                                               SATE ŞI STĂPÂNI

în 157361, la o vârstă destul de fragedă, judecând după faptul că a mai 
supravieţuit aproape şase decenii după acest eveniment. 

Am putea spune că această căsătorie a fost, încă de la început, 
de rău augur, însă nu vom insista aici nici asupra comportamentului lui 
Ioan vodă, nici asupra suspiciunii de bigamie ce planează asupra sa şi 
nici asupra posibilei sale turciri; pe noi ne interesează mai mult soarta 
doamnei  Marica,  după  deznodământul  bătăliei  de  la  iezerul  Cahul. 
După această bătălie, Marica împreună cu tatăl ei, pârcălabul Hotinului, 
şi cu alte familii de boieri au părăsit cetatea, luând cu ei şi bunurile cele 
mai de preţ, care însă le vor fi confiscate în Polonia62.

Acesta  este,  după  părerea  noastră,  momentul  producerii  unui 
eveniment,  care  a  generat  numeroase  confuzii.  Noul  domn,  Petru 
Şchiopul a confiscat satele care au aparţinut lui Lupe Huru şi doamnei 
Marica, printre care şi satele de care ne ocupăm, însă expediţia de jaf 
care a urmat, după bătălia de la iezerul Cahul, a determinat risipirea 
locuitorilor din aceste sate. 

În aceste condiţii, locuitorii satului Tămăşeni nu s-au mai aşezat 
pe vechea lor vatră, ci undeva mai aproape de Roman, intrând, astfel, în 
ocolul târgului. Când s-a produs acest eveniment nu ştim cu exactitate, 
însă el trebuie corelat cu reîntoarcerea doamnei Marica în ţară. Aceasta 
pare să fi revenit din Polonia relativ repede, deoarece, la 21 mai 1575, 
Petru Şchiopul confirmă lui Lupe Huru şi nepoţilor săi împărţirea unor 
ţigani63.  Însă,  la  22  februarie  1578,  Petru  Şchiopul  întăreşte  satul 
Tămăşeni, Mănăstirii Galata64, ceea ce ne face să credem că, la această 
dată, satele doamnei Marica nu fuseseră încă restituite. 

 Acest lucru se va întâmpla abia în 1581, în timpul domniei lui 
Iancu Sasul, care întăreşte doamnei Marica satele Iugani şi Tămăşeni65. 
Începând  din  acest  moment,  vom  găsi  în  documente  două  sate 
Tămăşeni, în vreme ce în relatările misionarilor catolici apare doar unul 
singur. Explicaţia acestui fapt este simplă, însă ea nu poate fi desluşită 
fără o analiză atentă. Adevăratul sat Tămăşeni este cel care se află în 

61 Dinu C. Giurescu, Ion vodă cel Viteaz, ediţia II, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, p. 
107.
62 Ibidem, p.  180.
63 DIR, XVI/3, p. 52-53, nr. 68.
64 Ibidem, p. 92-93, nr. 117.
65 Ibidem, p. 167-168,  nr. 222.
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stăpânirea Mănăstirii Galata, însă titulatura celui vechi se menţine, el 
nefiind altceva decât o selişte, care rămâne parte componentă a moşiei, 
deoarece  numele  său  figurează  în  uricele  pe  care  le  deţin  stăpânii 
satului. Documentele vremii nu sunt deloc confuze aşa cum au crezut 
unii,  ele  operând o distincţie  clară  între  cele  două sate.  Vechiul  sat 
Tămăşeni va fi menţionat numai împreună cu Răchitenii şi Iuganii, iar 
aceste  sate  figurează  ca  aflându-se  în  ţinutul  Sucevei,  în  vreme  ce 
adevăratul sat Tămăşeni va fi menţionat fie singur, fie împreună cu alte 
sate ale Mănăstirii Galata, ca aflându-se în ţinutul Romanului.

Aşadar,  doamna  Marica  stăpânea  propriu-zis  doar  satele 
Răchiteni şi Iugani, doar acestea fiind locuite. 

Şi  pentru  că  tot  am  alunecat  pe  panta  demonstraţiilor,  ne 
propunem  să  clarificăm  şi  o  alta  problemă  ce  tinde  să  devină  o 
controversă  inutilă  şi  care  se  leagă  tot  de  numele  doamnei  Marica. 
Astfel, într-un document din 1660, prin care  Ştefaniţă Lupu scuteşte de 
anumite dări pe preotul ce va fi lăsat la „Tămăşeni şi la Iugani şi la 
Răchiteni”,  se  aminteşte  că  biserica  de  aici  este  făcută  de  doamna 
Marica66. Dănuţ Doboş, cel care s-a ocupat de istoria satului Răchiteni, 
consideră că această biserică este capela de lemn de la Tămăşeni67, însă 
aceasta se afla în satul Mănăstirii Galata; or, nu acest sat este menţionat 
în document. 

Analizând în alt  loc acelaşi  document,  autorul citat  ajunge la 
concluzii  diferite:  „Facem  precizarea  că  despre  preotul  stabilit  la 
Răchiteni în 1660 nu se menţionează explicit că era catolic. Cu toate 
acestea, este evident faptul că el nu putea fi ortodox într-un sat compact 
catolic,  aşa  cum  precizează  toate  relaţiile  misionarilor  străini.  De 
asemenea,  în  sat  nu  putea  fi  la  acea  dată  o  biserică  ortodoxă, 
nemenţionată de altfel în documente. Deşi, la prima vedere, pare greu 
de crezut că doamna Marica a făcut o biserică catolică într-un sat al 
familiei sale, trebuie arătat că în numeroase cazuri boierii au construit 
biserici pentru a-i lega de sat pe supuşii lor”68.

 Trebuie să  remarcăm că  autorul  s-a  apropiat  foarte  mult  de 
desluşirea  acestei  probleme,  dar  datorită  faptului  că  şi-a  concentrat 

66 ASB, Manuscrise, nr. 578, f. 271.
67 Dănuţ Doboş, Răchiteni- file de monografie, Iaşi, 1999, p. 35.
68 Ibidem, p. 30.
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atenţia doar asupra satului Răchiteni,  nu a reuşit  să iasă din această 
încurcătură. 

În primul rând, facem precizarea că documentul nu menţionează 
că acest preot s-ar afla la Răchiteni sau în alt sat, ci le enumeră pe toate, 
pentru că, aşa cum am spus, ele formau o singură moşie. 

Faptul că documentul nu precizează că respectivul preot ar fi 
fost catolic este cea mai bună dovadă că nu era catolic, documentele 
care se referă la preoţi catolici şi la biserici catolice folosind sintagmele 
„preot unguresc” şi  „biserică ungurească” de fiecare dată.  Dacă mai 
analizăm  şi  dările  de  care  este  scutit  acest  preot,  orice  dubiu  este 
înlăturat. Documentul se adresează „slugilor noastre care veţi îmbla cu 
dăjdile  preoţilor”  şi  „la  slugi  vlădiceşti”,  interzicându-le  acestora  să 
încaseze de la acest preot „dajdea împărătească şi dajdea vlădicească şi 
de colaci şi de alte dări şi angherii ce vor fi pre alţi preuţi”. Aşa cum se 
poate vedea, acestea erau dări pe care le plăteau preoţii ortodocşi, nu şi 
misionarii catolici care beneficiau de un cu totul alt regim. 

Prezenţa unui preot şi a unei biserici ortodoxe pe această moşie 
nu este deloc stranie. Deşi nu este menţionat cu exactitate satul în care 
ea se  afla,  putem totuşi  afirma că ea se  afla  la  Iugani,  sat  ai  cărui 
locuitori erau ortodocşi, iar descendenţii acestora locuiesc şi astăzi pe 
aceleaşi locuri, numai că satul nu se mai numeşte Iugani, ci Ursăreşti. 
Nu ştim dacă această biserică ctitorită de doamna Marica era construită 
din lemn sau din piatră, deoarece, la începutul secolului XIX, nu se mai 
păstra  nici  măcar  amintirea  ei.  Unul  dintre  argumentele  aduse  în 
favoarea  strămutării  celor  14  familii  de  ortodocşi,  pentru a  se  evita 
plecarea unui  mare  număr de familii  din  Răchiteni  datorită  creşterii 
demografice, a fost acela că aceştia „sunt de altă lege şi nici biserică 
creştinească nu au acolo şi petrec numai ca nişte dobitoace”69.

Revenind însă la doamna Marica, se cuvine să mai precizăm că 
ea nu s-a  mai  căsătorit  şi  nu a avut nici  copii,  preferând să rămână 
pentru toată viaţa „Marica, fata lui Lupe Huru, ce au fost pârcălab de 
Hotin, şi am fost doamna lui Ion Vodă”70. 

Însă, viaţa unei văduve, în acele timpuri, nu era deloc uşoară, fie 
aceasta chiar văduvă de domn şi aceasta din cauza presiunilor venite 
din partea rudelor şi a abuzurilor la care era expusă. Aşa i s-a întâmplat 
69 Cf. Ibidem, p. 133.
70 CDM, II, p. 35, nr. 100.
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şi doamnei Marica, căreia Miron Barnovschi i-a luat satul Răchiteni, 
„cu mare silă”71, aşa cum ne informează un document. S-ar părea că nu 
era vorba decât de un iaz72, pe care domnul a construit mai multe mori, 
pe  care  apoi  le-a  dat  Mănăstirii  Barnovschi73,  însă,  prin  formulare, 
majoritatea documentelor ţin să ne asigure că era vorba de întreg satul. 
De fapt, este vorba doar despre un iaz şi de morile construite pe dânsul, 
aşa cum o arată analiza atentă a documentelor, formularea folosită de 
documente  având drept  scop să  exprime abuzul  asupra  dreptului  de 
stăpânire şi nu deposedarea.

Presiuni asupra doamnei Marica aveau să facă şi descendenţii 
lui  Franţiian  Hrincovici,  dornici  să  pună  mâna  pe  satele  care  au 
aparţinut neamului lor şi speriaţi de perspectiva ca doamna Marica să 
lase altcuiva aceste sate ca moştenire. Dacă judecăm după documentul 
din  1581,  doamna  Marica  avea  drept  deplin  de  stăpânire,  Toader 
Bucotco  dăruindu-i  chiar  şi  uricul  din  1520  al  tatălui  său,  Bratu 
Hrincovici,  „şi i-au dat şi uricul ca să-i fie ei ocină cu tot venitul”74. 
Practic,  Hrincovicii  nu  aveau  nici  un  drept  de  a  emite  pretenţii  la 
moştenire, însă nu se puteau împăca cu situaţia. 

Nu ştim cum au reuşit  Hrincovicii  să o convingă pe doamna 
Marica, dar, în 1631, se ajunge la un aranjament extrem de favorabil lor 
şi care a  beneficiat şi de girul domnului. În faţa lui  Moise Movilă, 
aceştia au răstălmăcit lucrurile în avantajul lor, iar doamna Marica nu a 
ripostat în nici un fel. Mai mult, faptul că nu sunt prezentate nici un fel 
de acte, ci numai mărturii verbale, ne face să credem că doamna Marica 
şi Hrincovicii ajunseseră la o înţelegere. Varianta prezentată de aceştia 
din urmă a insistat pe caracterul temporar şi strict uzufructar pe care 
trebuia să-l aibă stăpânirea doamnei Marica. Toader Bucotco îi dăruise 
aceste trei sate doamnei Marica, dar dreptul ei de stăpânire era valabil 
doar pe durata vieţii, după moartea ei, ele urmând să se reîntoarcă în 
patrimoniul  Hrincoviceştilor.  Doamna  Marica  a  confirmat  varianta 
acestora, atât verbal cât şi în scris, iar pe baza acestei probe a fost emis 
actul  domnesc,  care  aşeza  sub  incidenţa  nulităţii  orice  alt  act  sau 

71 DRH, XXII, p. 81, nr. 75.
72 Ibidem, XXI, p. 320, nr. 255.  “un iaz anume, Răchiteni pe apa Siretului”
73 Ibidem, p. 382, nr. 298.
74 DIR, XVI/3, p. 167, nr. 222.
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privilegiu anterior care ar acţiona în detrimentul dreptului de moştenire 
al Hrincoviceştilor75.

                                      Frănţiian Hrincovici

                  Gliga Hrincovici                                      Gaftona  

                    Nastasia                                            Badiul       Nastasia 

            Ionaşco        Safta       Ştefan        Marica                       Grigoraş   Costachie
           Hrincovici                Hrincovici    =Dumitraşco 
                                                                   Fulger

      Andronic   Dumitraşco    Sturzea    Evdochia       Ileana           Dafina          Irina

După  obţinerea  uricului  domnesc,  Hrincovicii  nu  mai  aveau 
decât un singur lucru de făcut: să aştepte moartea doamnei Marica, şi 
nici  nu au avut prea mult  de aşteptat.  Înainte de 6 decembrie 1632, 
doamna Marica şi-a dat obştescul sfârşit, fiind înmormântată în biserica 
episcopală  din  Roman,  aşa  „cum  au  lăsat  dumneaei  cu  limbă  de 
moarte”76. La 6 decembrie 1632, îi găsim pe Hrincovici deja intraţi în 
stăpânirea  acestor  sate  şi  preocupaţi  acum  de  recuperarea  iazului 
confiscat de Miron Barnovschi. Cu această ocazie, avem posibilitatea 
de a vedea descendenţa lui Franţiian Hrincovici, despre care spuneam 
mai sus că a avut doi copii:  Gaftona şi Gliga Hrincovici. Gaftona i-a 
avut pe Nastasia (mama lui Grigoraş şi a lui Costachie) şi pe Badiul 
(tatăl lui Andronic, al lui Dumitraşco, al lui Sturzea, al Evdochiei, al 
Ilenei, al Dafinei şi al  Irinei). Gliga Hrincovici a avut o singură fiică, 
Nastasia,  iar  aceasta,  la  rându-i,  i-a  avut  pe  Ştefan  Hrincovici,  pe 
Ionaşco  Hrincovici,  pe  Safta  şi  pe  Marica  (măritată  cu  Dumitraşco 
Fulger)77.  Obţinerea  drepturilor  depline  de  stăpânire  asupra 

75 ASB, Manuscrise, nr. 578, f. 266.
76 DRH,  XXIII,  p.  549,  nr.  489.  În  iunie  1636,  Vasile  Lupu  acorda  o  carte  de 
împuternicire pentru Mitrofan, episcopul Romanului, pentru a ţine nişte ţigani care 
aparţinuseră doamnei Marica, şi pe care aceasta îi lăsase cu limbă de moarte “ca să 
hie aceşti ţigani danie, undei vor dzăcea oasele ei”.
77 Ibidem, XXI, p. 320-321, nr. 255.
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Răchitenilor  i-a  costat  pe  Hrincovici  36.000  de  aspri  turceşti, 
echivalentul a 300 de galbeni, jumătate din sumă fiind plătită de nepoţii 
Gaftonei şi cealaltă jumătate de cei ai lui Gliga Hrincovici. 

Însă Hrincovicii nu s-au putut bucura de norocul abătut asupra 
lor, pentru că se vor găsi şi alţii care vor revendica aceste trei sate. Aşa 
se face că, în 1633, îi găsim judecându-se cu „Drăgan Tăutul logofăt şi 
Borăleanul  uricariul,  ginerele  lui  Grigore  Udre,  şi  cumnatul  lor, 
Tudosie, ficiorul lui Grigore Udre, şi Vasile, sin Pătraşco Udri, şi cu tot 
neamul Udreştilor”, aceştia susţinând „că Udreştii au fostu rudenie cu 
Hrincoviciu cel bătrân şi să vine şi lor parte întru acele sate”78. 

Pentru a şti cine erau aceştia, va trebui să ne întoarcem puţin 
înapoi, pentru a vedea ce s-a întâmplat cu Hrincovicii, în perioada în 
care satele de care ne ocupăm nu s-au aflat în stăpânirea lor. Până la 
începutul secolului XVII, satele au fost stăpânite în indiviziune, însă, în 
timpul  domniei  lui  Ieremia  Movilă,  ele  au  fost  împărţite,  o  altă 
împărţire producându-se şi în zilele lui Gaspar Gratiani79. Departajarea 
cea mai importantă este cea petrecută în timpul domniei lui  Ieremia 
Movilă,  când  Hrincovicii  şi-au  delimitat  proprietăţile  împreună  cu 
„verii  lor  Udreştii”,  dar,  probabil,  aceştia  din  urmă  au  considerat 
împărţirea inechitabilă, aşa încât s-a ajuns la o nouă judecată în zilele 
lui Radu Mihnea80.

 Din  faptul  că  aceşti  Udreşti  sunt  consideraţi  verii 
Hrincoviceştilor,  deducem  că  ei  erau  descendenţii  fiilor  lui  Şandru 
Turcu, nepoţii de frate ai lui Bratu Hrincovici. Aşa cum am spus, în 
1520, nu s-a făcut o departajare între satele lui Bratu Hrincovici şi a 
nepoţilor săi de frate, acestea compunând patrimoniul de neam, situaţie 
care a persistat până spre începutul secolului XVII, în pofida ieşirii din 
indiviziune a lui Toader Bucotco. Nu cunoaştem posteritatea nepoţilor 
de  frate  ai  lui  Bratu  Hrincovici,  însă,  probabil,  datorită  unei 
descendenţe feminine s-a ajuns ca moştenitorii să facă parte din neamul 
Udreştilor. Ipoteza cea mai plauzibilă ar fi căsătoria unei nepoate a lui 
Şandru Turcu, fiica lui Ion sau Iurie, cu Maxim Udrea. Acesta a avut 
doi  fii:  Gavril  şi  Isac.  Apartenenţa  Udreştilor  la  grupul  familial  al 
Hrincoviceştilor,  printr-o  ascendenţă  feminină,  este  sugerată  şi  de 

78 Ibidem, p. 382-383, nr. 298.
79 Ibidem, XXIII, p. 126, nr. 93.
80 Ibidem, XXIV, p. 435, nr. 461.
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numele  pe  care  nepoţii  lui  Gavril  Udrea  îl  dau  bunicului;  deşi  el 
figurează în documente doar ca Gavril Udrea, nepoţii îl numesc Gavril 
Udrea  Hrincovici81.  Păstrarea  acestui  nume,  în  conştiinţa  urmaşilor, 
este, fără îndoială, un element al patrimoniului simbolic, dar el are şi o 
dimensiune care vizează solidaritatea grupului familial. Gavril Udrea a 
trăit în a doua jumătate a secolului XVI, o perioadă în care patrimoniul 
Hrincoviceştilor nu era împărţit, iar păstrarea numelui Hrincovici are 
menirea de a justifica pretenţiile moştenitorilor săi în cadrul grupului 
familial. 

Solidare  pentru  o  anumită  perioadă,  neamurile  Udrea  şi 
Hrincovici   ajung  să  se  individualizeze,  iar  această  situaţie  reclamă 
împărţirea  patrimoniului  grupului  familial.  Nu  ni  s-a  păstrat 
documentul  care a consemnat această împărţire,  însă îi  vom găsi pe 
aceşti Udreşti stăpânind sate sau părţi de sate, care figurează în partea 
cuvenită  lui  Bratu  Hrincovici  şi  nepoţilor  săi  de  frate  în  urma 
împărţelii,  din  1520.  Şi  mai  interesantă  ni  se  pare  a  fi  prezenţa  în 
stăpânirea  Udreştilor  a  satului  Ecuşeni82,  primit  ca  danie  de  Bratu 
Hrincovici de la unchiul său şi care, în mod normal, ar fi trebuit să 
revină doar descendenţilor săi direcţi, însă includerea lui în patrimoniul 
grupului familial a făcut ca această regulă să nu se mai respecte. 

La începutul secolului XVII, când a avut loc departajarea dintre 
Hrincovici şi Udreşti, satele de care ne ocupăm se aflau în stăpânirea 
doamnei Marica, iar aceasta nu avea nimic de împărţit nici cu Udreştii, 
nici cu Hrincoviceştii. În noile condiţii, însă, Udreştii considerau că li 
se cuvine şi lor dreptul de stăpânire asupra acestor sate, pentru că ştiau 
că ele au aparţinut lui Bratu Hrincovici şi nepoţilor săi de frate, a căror 
moştenire o revendicau. Dar, pentru a avea câştig de cauză, ei trebuiau 
să prezinte şi nişte acte doveditoare în acest sens, acte pe care nu le 
aveau, întrucât uricul lui Bratu Hrincovici fusese dat doamnei Marica. 
Nici Hrincovicii nu aveau un astfel de act, însă atu-ul lor, pe care l-au şi 
folosit, îl constituia documentul prin care doamna Marica îi recunoştea 
ca moştenitori. Deşi li s-au dat trei termene pentru a prezenta aceste 

81 Ştefan S. Gorovei, Note de antroponimie medievală, în ArhGen, IV(IX), 1997, nr. 
1-2, p. 55.
82 DIR, XVII/1, p. 71, nr. 107.
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acte, Udreştii nu au putut să producă o asemenea dovadă, fiind nevoiţi 
să se mulţumească cu scuza „precum că au pierdut dresurile lor”83. 

Nu numai  Udreştii  au  renunţat  asupra  dreptului  de  stăpânire 
asupra acestor sate, ci şi unii care dobândiseră deja acest drept. În 1636, 
nepoţii Gaftonei vând lui Dumitraşco Fulger partea lor de moştenire din 
aceste sate, contra sumei de 120 de galbeni84. Se vede, din aceasta, că 
nepoţii  Gaftonei  treceau  printr-o  perioadă  grea  şi  aveau  o  nevoie 
presantă de aceşti bani, dacă au preferat să vândă cu o sumă mai mică 
decât cea plătită de ei ca răscumpărare. O afacere mult mai bună a făcut 
Ionaşco Hrincovici, care pentru partea ce i s-ar fi cuvenit, evident mult 
mai mică, a primit de la cumnatul său 200 de galbeni85.

Dumitraşco Fulger, pârcălab de Putna şi apoi vornic de gloate, 
era hotărât să-şi sporească averea şi, prin aceasta, poziţia socială şi cea 
în cadrul grupului familial, devenind un cumpărător asiduu al ocinelor 
care aparţineau rudelor soţiei sale86. În 1636, el cumpără o altă parte din 
Răchiteni, de la Filcea din Nahoreni, pentru 150 de galbeni87. Faptul că 
acest personaj, nemenţionat până acum, figurează împreună cu copiii 
săi, ceea ce înseamnă că aceştia erau adevăraţii moştenitori, ne face să 
credem  că  acest  Filcea  era  soţul  Saftei,  sora  Maricăi  (soţia  lui 
Dumitraşco Fulger) şi că aceasta decedase între timp. Mai rămânea o 
singură persoană cu drept de moştenire în Răchiteni şi acesta era Ştefan 
Hrincovici.  Însă şi acesta se confrunta cu destule necazuri,  iar unele 
dintre acestea şi le rezolva vânzând cumnatului său părţi de ocine. Cu 
banii primiţi,  Ştefan Hrincovici încerca să-şi rezolve problemele, aşa 
cum însuşi o mărturiseşte:  „şi cu aceşti  bani m-am plătitu de Hasan 
başea turcu, când am fostu datoru, şi mi-au mai datu o iapă dereptu opt 
galbeni şi mi-au mai dat şaptedzăci de clăi de grâu”88. 

Nu  ni  s-a  păstrat  acel  document  care  a  consemnat  vânzarea 
părţii din Răchiteni a lui Ştefan Hrincovici, însă aceasta s-a produs, ca 
dovadă fiind faptul că Dumitraşco Fulger a devenit singurul stăpân al 
moşiei Răchiteni-Iugani-Tămăşeni. 

83 DRH, XXI, p. 383, nr. 298.
84 Ibidem, XXII,  p. 80, nr. 75.
85 Ibidem.
86 Ibidem, XXIII, p. 126-127, nr. 93; p. 202, nr. 166; p. 203, nr. 167; 
87 Ibidem, p.431, nr .384.
88 Ibidem, XXIV, p. 29, nr. 29.
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Dar nici stăpânirea lui Dumitraşco Fulger nu va dura prea mult. 
Deşi nu ni s-a păstrat actul care a consfinţit tranzacţia, ştim că acesta a 
vândut  aceste  sate  lui  Vasile  Lupu,  iar  acesta  avea  să  le  dăruiască 
ctitoriei sale, Mănăstirea Trei Ierarhi. Nu vom şti, poate niciodată, ce l-
a  determinat  pe  Dumitraşco  Fulger  să  vândă  aceste  sate,  însă  mai 
important  este  motivul  pentru  care  le-a  cumpărat  Vasile  Lupu  - 
grandoarea Trei Ierarhilor trebuia completată cu o zestre funciară pe 
măsură.  Fragmentul  care  reproduce  textul  uricului  original,  astăzi 
pierdut, ne îngăduie să observăm importanţa economică a acestor sate: 
Vasile  voievod  întăreşte  mănăstirii  satele  Răchiteni,  Tămăşeni  şi 
Iugani, cu mori pe Siret, cu bălţi de peşte, „1000 de oi ţărăneşti, care 
fac 100 domneşti, 1000 de stupi ţărăneşti, care fac 100 domneşti, şi 500 
de porci ţărăneşti, care fac 50 domneşti; să fie în pace, fără pecetluit”, 
scutindu-le de gorştină şi deseatină, de dabile şi alte angherii, iar gloaba 
să o ia călugării89.

O nouă întărire acordată mănăstirii este cea cuprinsă în cel mai 
controversat document, celebrul hrisov al şcolii vasiliene. Documentul, 
care poartă data  de 2 aprilie 1656, conţine un fel  de istorie a  şcolii 
domneşti  întemeiate  de  Vasile  Lupu,  ca  şi  un  aspru  rechizitoriu  la 
adresa călugărilor greci, care „nici un folos de învăţătură n-au adus”90. 
Conţinutul documentului este destul de confuz, în sensul că insinuează 
că cele trei sate nu ar fi fost dăruite mănăstirii, ci şcolii domneşti. De 
asemenea,  pe  lângă  dizertaţiile  domnului  referitoare  la  importanţa 
ştiinţei de carte, destul de neobişnuite într-un asemenea document, el 
nu precizează clar destinatarul întăririi, aşa încât este greu de spus dacă 
beneficiara  este  mănăstirea  în  sine sau  călugării-dascăli,  găzduiţi  de 
aceasta.

Un alt document, emis tot de Gheorghe Ştefan, la un interval de 
aproape trei luni (20 iulie 1656), referitor tot la cele trei sate, este mult 
mai   concis.  Conţinutul  acestui  act  ne  prezintă  un Gheorghe Ştefan 
părăsit  de  orice  veleităţi  filosofice,  deşi  chestiunea  în  discuţie  era 
aceeaşi. Baza juridică, pe care s-a elaborat acest document, o constituie 
actul de vânzare a lui Dumitraşco Fulger şi actul de danie al mănăstirii: 
„pentru trei sate anume Iugani, Tămăşeni şi Răchiteni, ce sunt pre Siret 
în  ţinutul  Sucevii,  care  sate  le-au  fostu  vândut  Dumitraşco  Fulger 
89 CDM, II, p. 290, nr. 1403.
90 ASI, Manuscrise, nr. 65, f. 68 ; Th. Codrescu, Uricariul, VII, p. 6-8.
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vornicul  şi  cu  toţi  nepoţii  şi  strănepoţii  Glighii  şi  lui  Bucotco 
Hrincovici  lui Vasile voievod. Iar Vasile voievod au dat şi au miluit cu 
acele trei sate a lui zidire sfântă, mănăstirea din târgul Iaşi unde iaste 
hramul Trisfătitele”91. Aşadar, nici o referire la şcoala domnească, la 
dascălii kieveni sau la călugării greci. Să fi uitat Gheorghe Ştefan, în 
doar trei luni, întreaga poveste a şcolii domneşti? Este greu de crezut. 
Mai mult, acum Gheorghe Ştefan pare să fi aflat nişte detalii pe care nu 
le cunoştea la 2 aprilie. Este vorba despre provenienţa satului, pentru că 
documentul din 2 aprilie nu face nici o referire la stăpânii anteriori ai 
satului.

Şi mai există un aspect foarte important care pune sub semnul 
întrebării autenticitatea documentului din 2 aprilie. Documentul din 20 
iulie consemnează, în fapt, o judecată care a avut loc între popa Matei, 
Toderaşco  Jora  şi  alte  rude  ale  Joreştilor,  cu  Marica,  văduva  lui 
Dumitraşco Fulger. Jorăştii reclamau faptul că „acele trei sate ce mai 
sus  sunt  scrise,  sunt  ale  lor  drepte  moşii  şi  le-au  fost  împresurat 
Dumitraşco  Fulger  cu  mare  împresurătură  şi  cu  toţi  nepoţii  şi 
strănepoţii lui Hrincovici şi n-au avut ei nici o treabă”92. Aşa cum se 
poate  vedea,  Jorăştii  revendicau  aceste  sate,  cu  speranţa  că  le  vor 
obţine,  nu de la  mănăstire,  care  era  intangibilă de vreme ce acestea 
constituiau o danie, ci de la cel care făcuse vânzarea, chiar dacă în cele 
din urmă tot mănăstirea avea să fie deposedată. Schema acestei situaţii 
era  destul  de  simplă  şi  toată  lumea  avea  de  câştigat,  cu  excepţia 
mănăstirii. Jorăştii luau satele, Marica lui Dumitraşco Fulger rămânea 
cu banii primiţi de la Vasile Lupu, iar paguba mănăstirii era privită ca 
un prejudiciu adus lui Vasile Lupu. În plus, Jorăştii contau, probabil, şi 
pe sprijinul vărului lor93, Gheorghe Ştefan, fie şi pentru resentimentele 
nutrite de acesta faţă de Vasile Lupu.

Ne punem în mod firesc întrebarea de ce au mai revendicat, în 
iulie, Jorăştii  aceste sate, dacă ştiau că vărul lor,  domnul, le întărise 
călugărilor  mănăstirii  la  2  aprilie?  Dacă  vroiau  să  facă  acest  lucru, 
momentul cel mai potrivit era tocmai 2 aprilie, pentru că, ulterior, ar fi 
fost greu de crezut că l-ar fi convins pe domn să revină asupra deciziei 
91 ASB, Manuscrise, nr. 579, f. 146v.
92 Ibidem, f. 147.
93 CDM, II, p. 65, nr. 238; p. 364, nr. 1848. Gheorghe Ştefan şi Jorăştii apar ca nepoţi 
ai  lui  Miera  pârcălab.  Deşi  nu deţinem probe  indubitabile,  considerăm că Jorăştii 
revendicau aceste sate pe baza înrudirii lor cu doamna Marica.
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sale. Dacă examinăm problema, din acest punct de vedere, răspunsul nu 
poate  fi  decât  unul  singur:  nu  a  existat  un  asemenea  act  emis  la  2 
aprilie. Gheorghe Ştefan nu a întărit niciodată aceste sate Mănăstirii 
Trei  Ierarhi,  nici  înainte  de  20  iulie  -  fapt  dovedit  de  absenţa  din 
documentul  din data amintită  anterior a formulei  „şi  încă şi  domnia 
mea am dat şi am miluit” sau una cu semnificaţie asemănătoare care să 
amintească de momentul 2 aprilie - şi nici după aceea. De altfel, nici 
verdictul dat în procesul dintre Jorăşti şi Marica, văduva lui Dumitraşco 
Fulger,  nu  conţine  vreo  întărire  pentru  stăpânirea  mănăstirii,  prin 
verdictul defavorabil Jorăştilor, Gheorghe Ştefan preferând menţinerea 
situaţiei anterioare. 

Aspectele pe care le-am enumerat, ne determină să privim cu 
serioase  rezerve  documentul  din  2  aprilie  165694.  Deşi,  privit 
individual,  documentul  în  cauză  are  şanse  să  treacă  drept  autentic, 
atunci când este coroborat cu celelalte documente ale satelor Răchiteni, 
Iugani şi Tămăşeni, el face notă discordantă cu acestea.

Cu  toate  că  verdictul  din  20  iulie  1656  lăsa  Hrincovicilor 
posibilitatea de a recuza actul de vânzare, acest lucru nu s-a întâmplat 
niciodată, mănăstirea stăpânind netulburată aceste sate. Unele incidente 
apar, la sfârşitul secolului XVIII, şi se intensifică, la începutul secolului 
următor,  ele  fiind  provocate  de  pretenţiile  unor  stăpâni  vecini. 
Pretenţiile  agăi  Răducanu  Prăjescu95 şi  ale  lui  Iordache  Milo96 vor 
constitui  prologul  acţiunii  întreprinse  de  Asachi  şi  care  va  duce  la 
deposedarea Mănăstirii Trei Ierarhi de cele trei sate97, un alt prolog, de 
data aceasta, pentru secularizarea averilor mănăstireşti.

       
3.Tămăşeni

94 Autenticitatea acestui document a fost contestată încă de la început. Totuşi, pe baza 
sa, Asachi a obţinut, după un proces care a durarât 16 ani, satele Iugani, Tămăşeni şi 
Agiudeni. Nicolae Iorga  considera că acest uric este un fals, el a fost falsificat în 
scopul de a înzestra  cele dintâi şcoli  româneşti,  în epoca de regenerare naţională. 
Ulterior,  pe  baza  unei  copii  scrisă  în  slavonă,  Ilie  Minea  şi  L.T.  Boga au  admis 
autenticitatea documentului (I. Minea, L.T.Boga, Despre cel mai vechi document în  
legătură cu Şcoala « Trei Ierarhi », în CI, X-XII, 1934-1936, nr. 1, p. 208-215). 
95 ASI, Anaforale, Ds. 24, f. 160-166.
96 Ibidem, Ds. 14. f. 156- 168.
97 Doboş, Răchiteni, p. 79-84.
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Istoria satului Tămăşeni, de astăzi, începe (sau am putea spune 
reîncepe) cu data  de 22 februarie  1578,  dată  la  care  Petru Şchiopul 
dăruieşte ctitoriei sale, Mănăstirea Galata, satul „Tămăşanii, cu moară 
în  Luţcani  şi  cu  toate  bălţile”  împreună  cu  alte  „sate  domneşti, 
ascultătoare de Cetatea Romanului”98. Dania este reconfirmată de domn 
la 22 iulie99 şi la 4 februarie 1579100. Noul sat nu se mai învecina acum 
cu Răchitenii, fiind despărţit de acesta de satul şi moşia Agiudeni. 

Evoluţia stăpânirii asupra acestui sat a decurs liniştit, dreptul de 
a stăpâni al mănăstirii  nefiind contestat  de nimeni. În pofida acestui 
fapt,  egumenii  Galatei  s-au  străduit  să  obţină  cât  mai  multe  întăriri 
asupra satelor pe care le aveau în posesie, precum şi un tratament fiscal 
privilegiat  pentru  supuşii  lor.  Astfel,  în  mai  1598,  Ieremia  Movilă 
reconfirmă  stăpânirea  mănăstirii  asupra  satelor  dăruite  de  Petru 
Şchiopul,  ocazie cu care se face şi  un nou aşezământ:  urmau să fie 
trecuţi  în  pomelnicul  mănăstirii  mama  domnului,  Maria,  soţia  sa, 
Elisabeta, fiul său, Constantin şi domniţele Maria, Irina şi Ecaterina101. 
Pentru perioada Movileştilor nu mai avem nici  o întărire,  însă după 
venirea pe tron a lui Ştefan Tomşa, Mănăstirea Galata primeşte o nouă 
confirmare. În ianuarie 1613, Ştefan Tomşa poruncea slugilor domneşti 
de la ţinutul Romanului să lase în pace satele Tămăşeni şi Sadna de 
dările altor sate, de zile de lucru, de podvoade şi de cai de olac102. 

Nu  vom  putea  insista  asupra  fiecărei  întăriri  primite  de 
Mănăstirea  Galata  de-a  lungul  timpului  şi  aceasta,  în  primul  rând, 
pentru a evita monotonia generată de stereotipia prezentă în materialul 
documentar. Prezenţa unui număr mare de asemenea documente s-ar 
putea explica prin grija deosebită pe care egumenii Galatei au avut-o 
faţă de supuşii lor, dar ea poate fi şi consecinţa unei conjuncturi. Faptul 
că, pe parcursul secolului XVII, Galata a jucat de multe ori rolul de 
reşedinţă domnească  a avut importanţă în acest sens. Domnii trebuiau 
să mulţumească într-un fel egumenului mănăstirii şi cel mai simplu şi 
mai  puţin  costisitor  mod  era  acela  de  a  le  întări  sau  confirma 
privilegiile  pe  care  deja  le  aveau.  O  altă  explicaţie  o  constituie 
98 DIR, XVI/3, p. 92-93, nr. 117.
99 Ibidem, p. 102, nr. 129.
100 Ibidem, p. 104, nr. 133.
101 Ibidem, XVI/4, p. 223-225, nr. 274.
102 Ibidem, XVII/3, p. 109-110, nr. 178.
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încălcarea  frecventă  a  privilegiilor  de  către  agenţii  fiscali,  aşa  cum 
reiese din scrisoarea lui Ştefan Tomşa, din aprilie 1622: „că v-am mai 
scris două rânduri de cărţi şi voi de cărţile mele n-aţi ascultat. Bine să 
ştiţi că de va mai veni jalubă la domnia mea, vom trimite nişte armaşi 
de vă vor spânzura acolo la ţinut”103. 

Chiar dacă asemenea măsuri severe aveau darul de a-i proteja pe 
cei din Tămăşeni, există şi alte motive care îi determină pe oameni să 
părăsească aşezarea. Aşa se face că, la 1633, satul era pustiu, Moise 
Movilă acordând o „slobozenie” pe trei ani pentru cei care ar dori să se 
aşeze în acest loc, scutindu-i „de iliş, de plata ughilor pentru fum, de 
zloţi, taleri, şi de orice angherii; nici boii lor la podvoade, nici avutul 
lor să nu li  se ia pentru alţi  oameni”104.  Locuitorii  din Tămăşeni au 
revenit  la casele lor, iar mănăstirea a continuat să ceară privilegii în 
favoarea lor.  Practic,  în intervalul 1620-1751,  au fost  emise nu mai 
puţin  de  20  de  privilegii  pentru  satul  Tămăşeni  şi  alte  sate  ale 
Mănăstirii Galata105.

 

 4. Săbăoani şi Berindeşti

Cele două sate sunt menţionate în documente relativ târziu, abia 
spre sfârşitul veacului XVI, însă pe baza săpăturilor arheologice şi a 
faptului  că  aici  a  funcţionat  biserica  care  deservea  şi  celelalte  sate, 
deducem  că  satul  este  cel  puţin  la  fel  de  vechi  ca  şi  celelalte. 
Toponimia poate confirma acest lucru şi, într-o anumită măsură, indică 
chiar evoluţia istorică a locurilor. Numele satului Berindeşti aminteşte 
de vechiul trib al berindeilor şi dacă, pe această bază, considerăm că 
această vatră este cea mai veche, „satul croitorului”(szabo=croitor) ne 
apare ca o prelungire a acestuia, rezultată în urma unui proces de roire. 
Această situaţie este confirmată atât de aşezarea în teren a celor două 
vetre de sat, cât şi de informaţii documentare ulterioare. Cu excepţia 

103 Ibidem, XVII/5, p. 120, nr. 164.
104 CDM, II, p. 197, nr. 922.
105 ASB, Mănăstirea Galata, P.2.
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relatării lui Bernardino Quirini care menţionează ambele sate106, toate 
celelalte  informaţii  ne conving că este  vorba doar  de un singur  sat, 
Săbăoanii,  iar  folosirea  sintagmei  Săbăoani  şi  Berindeşti,  în 
documentele  de  proprietate,  are  o  conotaţie  juridică  menită  să 
evidenţieze existenţa a două moşii. 

Lipsa unor  menţiuni  documentare,  pentru perioada anterioară 
sfârşitului de veac XVI, se datorează faptului că aceste sate au făcut 
parte din ocolul târgului Roman, însă satul era unul destul de important, 
bine  populat,  de  vreme  ce,  la  1599,  el  este  menţionat  sub  forma 
citta107(târg).  Ieşirea  celor  două  sate  din  ocolul  târgului  s-a  produs, 
probabil, în timpul domniei lui Petru Şchiopul sau chiar în cea a lui 
Iancu  Sasul,  şi  ea  este  legată  de  numele  unui  personaj  extrem  de 
interesant – Bartolomeo Brutti.

Bartolomeo Brutti, „figura cea mai occidentală, spiritul cel mai 
inventiv şi inteligenţa cea mai mobilă de la curtea lui Petru vodă”, aşa 
cum l-a descris Nicolae Iorga108, apare, pentru prima dată, în Moldova, 
în  timpul  domniei  lui  Iancu  Sasul,  deţinând  dregătoria  de  mare 
postelnic109.  Acest  albanez  italienizat,  nepot  al  arhiepiscopului  de 
Antivari şi rudă a lui Sinan paşa, a avut o carieră politică în deplină 
concordanţă  cu  cele  două  înrudiri,  fiind  atât  agent  otoman,  cât  şi 
susţinător  al  catolicismului110.  Deşi  în  prima  domnie  a  lui  Petru 
Şchiopul, Brutti apare ca un adversar al acestuia care acţionează pentru 
mazilirea sa, lucru care îi  şi reuşeşte, în cea de a doua domnie a lui 
Petru Şchiopul, Brutti este unul dintre principalii susţinători ai acestuia, 
folosindu-se în acest scop de toate relaţiile sale. În aceste condiţii, Petru 
Şchiopul îşi va da seama că un asemenea personaj îi este indispensabil 
şi va face din el omul numărul unu al domniei sale, neezitând deloc să 
apeleze la cunoştinţele militare ale lui Brutti, dar mai ales la resursele 

106 Călători, IV, p. 42.
107 Ibidem.
108 Iorga, Introducere la Hurmuzachi, XI, p. LXII.
109 Virgil Apostolescu, Un aventurier la curtea lui Petru Şchiopul: Bartolomeo Brutti, 
în AIIAI, XVIII, 1981, p. 568.
110 Despre activitatea şi familia lui Bartolomeo Brutti cele mai multe detalii la Andrei 
Pippidi, Quelques drogmans de Constantinople au XVIIe siécle, în Hommes et idées  
du Sud-Est européen à l’aube de l’âge moderne, Ed. Academiei, Bucureşti, 1980, p. 
137-149 şi spiţa genealogică.
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sale financiare111.  Deşi nu dispunem de suficiente informaţii în acest 
sens,  Bartolomeo Brutti  ne  apare  ca  o  adevărată  instituţie  de  credit 
pentru Moldova acelor vremuri. Peste aproape trei decenii, îi găsim pe 
nepoţii săi recuperând sume împrumutate de unchiul lor, aşa cum este 
cazul  împrumutului  de  1200  de  galbeni,  contractat  de  Lupu  Stroici 
pentru înzestrarea surorilor sale şi pentru care acesta din urmă a lăsat 
drept  gaj  două  sate112.  Însă,  principalul  client  al  lui  Brutti  era  Petru 
Şchiopul,  care  îşi  achita  datoriile  fie  cedându-i  sume  din  venitul 
vămii113, fie dăruindu-i sate sau sălaşe de ţigani114. Deşi nu ni s-a păstrat 
un  astfel  de  document  de  danie,  considerăm  că  astfel  au  intrat  în 
posesia  lui  Brutti  şi  satele  Berindeşti  şi  Săbăoani.  Făcând parte  din 
ocolul târgului, acestea nu puteau fi revendicate de moştenitori, în plus, 
ele  se  aflau la  dispoziţia  domnului,  care  găsea  astfel  un mijloc  mai 
puţin costisitor de achitare a datoriilor.

Menţionarea celor două sate, ca aflându-se în posesia lui Brutti, 
este legată de un alt capitol important al activităţii acestuia. Deşi legat 
de  mediile  constantinopolitane,  Brutti  avea  legături  strânse  şi  cu 
Apusul.  Deţinea indigenatul polon115,  ba chiar intenţiona să facă din 
Petru  Şchiopul  un  rege  polon,  „un  frate  al  sultanului  şi  un  suveran 
catolic”116, coresponda cu principi apuseni şi cu Suveranul Pontif, dar 
pe noi ne interesează rolul jucat de Brutti în susţinerea catolicismului în 
Moldova. Practic, lui i se datorează apropierea oficială a Moldovei de 
catolicism, iar pătrunderea iezuiţilor în Moldova este opera sa şi tocmai 
de aceea arhiepiscopul de Lemberg cerea de la papă acordarea pentru 
Brutti a titlului de „protector” al catolicilor117. Pentru succesul acestei 
acţiuni, Brutti s-a asigurat atât de bunăvoinţa domnului, cât şi de cea a 
mitropolitului Gheorghe Movilă, ba chiar a folosit şi averea sa pentru a 
asigura misionarilor catolici cele necesare. 

Dintr-o scrisoare a sa, din noiembrie 1588, ştim că a dăruit două 
sate iezuiţilor şi unul franciscanilor, „qualli stanno molto commodi et  
111 V. Apostolescu, op. cit., p. 569.
112 DIR, XVII/4, p. 174, nr. 213.
113 Ilie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone.  
Secolul al XVI-lea, I, Ed. Academiei, Bucureşti, 1979, p. 359, nr. 189.
114 DIR, XVI/3, p. 360, nr. 440.
115 Ilie Minea, Aron vodă şi vremea sa, în CI, 1932-1933, nr.1, p. 158.
116 Iorga, op. cit., p. LXII.
117 Ibidem, p. LXV.
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bene”118.  Această  danie  a  avut  loc  imediat  după sosirea iezuiţilor  în 
Moldova, la începutul lui septembrie 1588, iar satele care au revenit 
iezuiţilor sunt numite într-un raport de la sfârşitul acestei luni: „villa  
Sabo et Tamas, nostris data a D-no Bruto”119.

 Din  acest  fragment  ar  reieşi  că  iezuiţii  primiseră  satele 
Săbăoani şi Tămăşeni, însă doar primul aparţinea lui Brutti. Credem că 
este  vorba  de  o  confuzie  care  provine  din  faptul  că  Brutti  a  făcut 
această  donaţie  în  spiritul  documentului  pe  care  îl  deţinea  şi  care 
identifica două sate, iar la faţa locului iezuiţii nu au găsit decât unul. Ei 
puteau exercita asupra satului Tămăşeni doar un control spiritual, ca de 
altfel şi asupra celorlalte sate din parohie, în virtutea faptului că li se 
cedase atât lor cât şi franciscanilor patronajul asupra tuturor bisericilor 
catolice din Moldova, dar nu puteau încasa venituri de aici, din moment 
ce acesta aparţinea Mănăstirii Galata. 

De  altfel,  s-ar  părea  că  iezuiţii  nu  au  prea  avut  timp  să  se 
folosească de veniturile provenite de la Săbăoani, şederea lor aici fiind 
de  scurtă  durată.  Iezuiţii  au  sosit,  în  Moldova,  într-un  moment  nu 
tocmai  favorabil,  deoarece,  în  momentul  sosirii  lor,  aici  bântuia  o 
epidemie  de  ciumă.  Ei  au  ajuns,  în  cele  din  urmă,  la  Săbăoani:  
excipiente  nos  in  suum teritorium Ill-mo  Magn-co  D-no  Bruto,  qui 
missionem hanc  nostrum potissimum procurabat120.  Epidemia  a  fost 
destul  de  resimţită  şi  în  zona  Romanului,  după  cum aflăm dintr-un 
raport al lui Warszewicki, rectorul colegiului iezuit din Lublin, pe care, 
în octombrie, îl  găsim deja reîntors în Polonia121.  Nici  scrisoarea lui 
Brutti din noiembrie nu precizează dacă iezuiţii mai erau încă acolo, ci, 
doar confirmă transferul de posesie: io datto due boni casali di Ungheri  
per loro bisogno, quali erano miei et hora sono della Santa Chiesa122. 
Nici scrisoarea expediată de Brutti în decembrie nu conţine o asemenea 
precizare, însă insistenţa cu care autorul se opreşte asupra condiţiilor de 
care se  bucură iezuiţii, poate sugera atât faptul că unii dintre ei se aflau 
acolo, cât şi că se dorea reîntoarcerea lor numaidecât123. 

118 Moldvai  Csango-Magyar  Okmanytar  (1467-1706),  ed.  Benda  Kàlman,  vol.  I, 
Budapest, 1989, p. 96 (în continuare vom cita: Okmanytar).
119 Ibidem, p. 90.
120 Ibidem, p. 98.
121 Ibidem, p. 93.
122 Ibidem, p. 96.
123 Ibidem, p. 103.
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Alegerea satului Săbăoani ca posibil sediu al misiunii iezuite nu 
a  fost  deloc  întâmplătoare,  cum poate  nu  a  fost  nici  intrarea  sa  în 
stăpânirea lui Brutti. În primul rând, era un sat locuit de catolici (tutti  
buoni  catolici,  cum  spune  Brutti),  bine  populat  (quali  sono  di  70 
case)124,  care  dispunea de o biserică şi  de o casă parohială.  Însă nu 
această din urmă clădire era vizată pentru a deveni sediu al misiunii 
iezuite.  Credem că,  în  acest  sat,  Bartolomeo  Brutti  îşi  construise  o 
reşedinţă, la fel ca orice alt mare boier al vremii, dar, judecând după 
averea sa, aceasta trebuie să fi fost destul de impresionantă. La 1646, 
Bandini  observa,  la  Săbăoani,  urmele  unui  apeduct  care  duc  spre 
ruinele unui palat sau cetăţi (Aula sed Palatium), pe care el o atribuie 
romanilor,  maeştri  în  asemenea  construcţii125.  Deşi  aceasta  ar  putea 
părea  o  creaţie  livrească,  săpăturile  arheologice  au  scos  la  iveală 
existenţa unui apeduct,  orientat  pe direcţia NV-SE (adică pe aceeaşi 
direcţie  descrisă  de  Bandini),  dar  arheologii  nu  au  putut  afla  şi  ce 
anume deservea acesta126. Din păcate, s-ar putea să nu aflăm niciodată 
acest  lucru,  pentru  că  absenţa  din  zonă  a  pietrei  i-a  determinat  pe 
locuitori să folosească materialul din aceste ruine, aşa încât urmele lor 
au fost şterse. Acest lucru este demonstrat atât prin folosirea pietrei de 
carieră la construcţia unei locuinţe de lut127, cât şi prin soarta ulterioară 
a  bisericii.  Aceste  motive  ne  determină  să  considerăm  informaţia 
oferită  de Bandini  ca exactă  şi  cum nu putem crede că o asemenea 
construcţie a aparţinut unui locuitor din Săbăoani, trebuie să o atribuim 
unui stăpân al satului, iar singurul în măsură este Bartolomeo Brutti.

În sprijinul  stabilirii în zonă a lui Bartolomeo Brutti există şi 
alte afirmaţii, ba chiar s-ar părea că a intenţionat să-şi creeze un mic 
domeniu familial. Astfel, în stăpânirea sa s-a aflat şi satul Childeşti128, 

124 Ibidem.
125 Codex Bandinus, p. 64.
126 Domniţa  Hordilă,  Câteva  consideraţii  de  ordin  arheologic  privind  populaţia 
catolică din zona Romanului în secolele XIV-XIX, în BI, nr. 1, 2000, p. 62.
127 Ibidem, p. 71.
128 DIR,  XVI/3,  p.  360,  nr.  440.  Acest  sat  este  dăruit  Mănăstirii  Agapia « pentru 
mântuirea  sufletului  şi  pentru   iertarea  păcatelor ».  Dania  este  confirmată  şi  de 
hrisovul  domnesc  din  24 august  1589 (Ibidem,  p.  442,  nr.  532).  Aceasta  nu  este 
singura danie pe care Brutti, susţinător fervent al catolicismului, o face unei mănăstiri 
ortodoxe.  Pe  lângă sălaşele  de  ţigani  dăruite  aceleiaşi  Mănăstiri  Agapia,  mai este 
menţionat şi « 1 covor roşu de la Brut postelnicul » care se află în inventarul Galatei, 
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situat la vest de Săbăoani, iar seliştea Licuşenilor, situată între Săbăoani 
şi  Berindeşti,  a  aparţinut  fratelui  său  Benedict  ceaşnic129.  Cumulând 
acestea  date,  observăm că  cei  doi  fraţi  stăpâneau  o  zonă  destul  de 
întinsă în marginea Romanului, care mergea din drumul Siretului până 
la râul Moldova. 

Această stăpânire nu a fost însă de durată şi aceasta din cauza 
soartei tragice pe care a avut-o Bartolomeo Brutti. Plecarea din domnie 
a  lui  Petru  Şchiopul,  survenită  în  august  1591,  la  care  s-a  adaugăt 
perioada  mai  dificilă  pe  care  o  traversa  Sinan  paşa,  ruda  sa 
constantinopolitană, nu prevesteau nimic bun pentru Brutti. Totuşi, el a 
rămas în Moldova convins, probabil, că datorită relaţiilor sale va fi la 
fel de indispensabil şi pentru noul domn. Însă Aron vodă vedea în alt 
mod această indispensabilitate, el nu vedea în Brutti un abil diplomat, 
ci  mai degrabă un sac doldora de bani,  cu care  şi-ar  fi  putut achita 
imensele datorii contractate. S-a afirmat că asasinarea lui Brutti nu ar fi 
fost  un  simplu  act  tâlhăresc,  orchestrat  de  Aron  vodă,  ce  urmărea 
scăparea de datoriile băneşti  faţă de Brutti,  ci acesta a avut un scop 
politic,  domnul  simţindu-şi  tronul  ameninţat,  temându-se  în  cel  mai 
înalt grad de Brutti, a cărui influenţă şi iscusinţă o cunoştea130. Desigur, 
nu pot fi neglijate zvonurile legate de revenirea lui Petru Şchiopul, care 
au avut rolul lor, însă trebuie să precizăm că asanarea datoriilor este tot 
un  scop  politic,  iar,  în  cazul  lui  Aron  vodă,  chiar  unul  primordial. 
Arestarea  şi  reţinerea  lui  Brutti  şi  a  vistierului  Ioan  Frîncu  şi  nu 
lichidarea lor imediată, la care se adaugă şi zvonurile care circulau la 
Constantinopol131, par să indice nu doar tentativa de suprimare a unui 
creditor, ci,  mai degrabă, încercarea de extorcare a averilor acestora. 
Trimiterea unui ceauş pentru aducerea lui Brutti la Poartă a precipitat 
însă lucrurile, domnul dispunând ştrangularea acestuia. 

Nu ştim ce s-a  întâmplat  cu întreaga avere  a  lui  Brutti,  însă 
putem urmări ce s-a întâmplat cu satele sale, în special cele care ne 
interesează pe noi. Despre satele Săbăoani şi Berindeşti nu mai avem 
nici o informaţie, până la data de 13 aprilie 1606, dată la care Ieremia 

ctitoria domnului său (Ibidem, p. 402, nr. 499).
129Ibidem,  p.  441,  nr.  531.  Precizarea  că  această  selişte  se  află  între  Săbăoani  şi 
Berindeşti în Ibidem, XVII/2, p. 247, nr. 319. 
130 V. Apostolescu, op. cit., p. 574. Asupra altor păreri exprimate în această problemă 
vezi şi p. 573.
131 Asupra desfăşurării acestor evenimente vezi I. Minea, op. cit., p. 160- 161.
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Movilă  le  întăreşte  Mănăstirii  Secu132,  ctitoria  lui  Nestor  Ureche.  În 
textul  documentului  nu  se  face  nici  o  referire  la  stăpânirea  lui 
Bartolomeo  Brutti,  ci  doar  se  precizează  că  aceste  sate  au  fost 
domneşti, ascultătoare de ocolul târgului Roman. Peste aproape o lună 
de la data emiterii acestui document, mai precis pe 12 mai 1606, este 
emis un alt document, de această dată într-un cadru mult mai solemn, 
prin prezenţa celor patru mari ierarhi ai bisericii moldovene, prin care 
cele două sate sunt dăruite Mănăstirii Secu, pentru pomenirea domnului 
şi a familiei sale ca mari ctitori. Şi de această dată, se precizează doar 
că satele au fost domneşti, ascultătoare de ocolul târgului133.

Deşi  aceste  două  documente  ar  fi  trebuit  să  consfinţească 
dreptul de stăpânire al Mănăstirii Secu, nu s-a întâmplat aşa, de vreme 
ce,  în  perioada  următoare,  întâlnim  mai  multe  asemenea  acte.  Cele 
două sate sunt întărite şi de Constantin Movilă, în 1609134, de Ştefan 
Tomşa, în ianuarie 1612135 şi aprilie 1612136, şi de Alexandru Movilă, în 
ianuarie  1616137 şi  aprilie  1616138.  În  acest  ultim document,  domnul 
înştiinţează pe pârcălabii  de Roman că a întors mănăstirii  cele  două 
sate,  deşi,  cum  am  văzut,  Ştefan  Tomşa  le  întărise  şi  el.  Această 
precizare  ne-ar  putea  îndreptăţi  să  credem  că  aceste  sate  erau 
revendicate de cineva, dar nici unul din documente nu face o asemenea 
referire. Din cele prezentate până acum, ar reieşi că cei mai îndreptăţiţi 
să  facă  acest  lucru  erau  iezuiţii,  însă  chiar  dacă  Brutti  recunoscuse 
odinioară că „aceste sate au fost  ale mele,  iar acum sunt ale Sfintei 
Biserici”, nu avem motive să credem că acest transfer de stăpânire a 
fost pecetluit printr-un document juridic emis de domnul Moldovei. De 
altfel, iezuiţii nu vor revendica niciodată aceste sate, în schimb o va 
face unul dintre nepoţii lui Brutti.

Suntem de părere că acest lung şir de documente provine din 
nereglementarea  statutului  juridic  al  celor  două  sate.  Confiscate, 
probabil, în timpul lui Aron vodă, ele au redevenit domneşti, însă cei de 
atunci ştiau că aceste sate au aparţinut cuiva şi că ele pot fi revendicate, 
132 CDM, I, p. 296, nr. 1273.
133 DIR,XVII/2, p. 40-42, nr. 45.
134 Ibidem, p. 191-193, nr. 255.
135 Ibidem, XVII/3, p. 52, nr. 84.
136 Ibidem, p. 78-79, nr. 128.
137 Ibidem, XVII/4, p. 2-3, nr. 3.
138 Ibidem, p. 4, nr. 6.
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chiar  dacă  deveniseră  domneşti,  lucru  care  se  întâmpla  destul  de 
frecvent. Această incertitudine i-a determinat pe egumenii Mănăstirii 
Secu să alerge după cât mai multe documente de întărire, mai ales la 
fiecare  schimbare  de  domnie.  În  schimbul  pomenirii  sufletelor, 
egumenii de la Secu au obţinut întăriri atât de la Movileşti, cât şi de la 
rivalul lor, Ştefan Tomşa, şi această strategie a lor ar fi continuat dacă, 
în timpul domniei lui Radu Mihnea, satele nu ar fi fost revendicate de 
nepotul lui Brutti. 

În  aprilie  1618,  are  loc  judecata  dintre  Bernardo  Borissi  şi 
călugării de la Mănăstirea Secu, pentru că nepotul lui Brutti nu a stat 
prea  mult  pe  gânduri,  recuperând  aceste  sate.  „Pan  Bărnat  velichii 
postelnic mărturisescu eu cu cest zapis al meu de rândul a două sate, 
anume  Berindeştii  şi  Săbăoanii,  ce-au  fost  acele  sate  mai  dinainte 
ţinându-le unchiul meu Brut postelnic, Dumnedzău să-l  pomenească; 
deci  eu  încă  mă apucasem d’întrânsele  să  le  ţin”139.  Călugării  de  la 
Mănăstirea  Secu  s-au  prezentat  la  judecată  cu  întăririle  pe  care  le 
acumulaseră,  care  nu  ar  fi  reprezentat  o  dovadă  irefutabilă,  însă 
hotărârea urma să fie  luată de domn.  Dacă ţinem seama de justeţea 
revendicării lui Borissi şi de relaţiile strânse care existau între familia 
acestuia şi Mihneşti, ar fi trebuit ca Mănăstirea Secu să nu aibă nici o 
şansă, însă hotărârea domnului a fost în favoarea lor. „După aceea şi 
domnia sa Radul-vodă acum s-au milostivit şi le-au lăsat să fie aceii 
Sfinte M-ri Săcului şi de la Domnia sa date”. În aceste condiţii, Borissi 
nu putea decât să-şi dea consimţământul la verdictul domnesc: „Pentru 
aceea nime din seminţia noastră să n-aibă a se amesteca, nici a învălui 
acele sătcele Berindeşti şi Săbăoanii, ca să fie şi de la noi dare sventei 
mănăstiri Săcului”.

Analizând aceste fraze, am putea crede că totul s-a desfăşurat 
într-o deplină concordie, mai întâi domnul şi apoi Borissi consimţind să 
nu spolieze mănăstirea de aceste sate donate pentru pomenirea a două 
familii de domni, făcând, la rândul lor, o faptă creştinească, în folosul 
sufletelor  lor.  În  realitate,  lucrurile  nu  au  stat  deloc  aşa,  iar 
dedesubturile  acestei  situaţii,  deşi  ni  se  relevă  doar  parţial,  arată 
realizarea unui compromis. Deposedarea mănăstirii de cele două sate ar 
fi  putut  stârni  susceptibilităţile  Urecheştilor  şi  ale  susţinătorilor 
Movileştilor,  iar  Radu  Mihnea  nu  avea  nevoie  de  aşa  ceva,  dar,  în 

139 Ibidem, p. 270, nr. 323.

55



                                                               SATE ŞI STĂPÂNI

acelaşi timp, nu putea nedreptăţi pe un apropiat al casei sale, aşa încât 
donaţia a mascat de fapt o cumpărare, după cum ne arată o însemnare 
de pe spatele documentului: „De la Bărnat pre cele două sate ungureşti 
şi s-a dat 12 cai foarte buni”140.

Bernardo  Borissi  nu  revendica  doar  satele  Berindeşti  şi 
Săbăoani, ci şi  seliştea Licuşenilor, care aparţinuse celuilalt unchi al 
său,  Benedict  ceaşnic,  şi  care,  între timp, ajunsese tot  la Mănăstirea 
Secu. În acest caz, lucrurile erau ceva mai complicate, iar capul tuturor 
complicaţiilor era Manole, pârcălab de Roman. Acesta cumpărase de la 
Benedict  ceaşnic  contra  sumei  de  200  de  galbeni,  dar  achitase  din 
această sumă doar 66 de galbeni. În 1618, atunci când Borissi reclamă 
paguba, Manole nu are cu ce să-şi achite datoria, aşa că împrumută 200 
de  galbeni  de  la  vornicul  Dumitraşco  Goia,  plăteşte  diferenţa 
vânzătorului şi îşi opreşte partea sa de 66 de galbeni. În aceste condiţii, 
dreptul de stăpânire trece la Dumitraşco Goia, acesta primind cu acest 
prilej şi uricul pe care Benedict ceaşnic îl avea de la Petru Şchiopul141. 
Numai că Manole pârcălab nu vindea pentru prima dată acest sat. În 
1609, el îl vânduse lui Nestor Ureche pentru 300 de galbeni, iar acesta 
îl  dăruise  ctitoriei  sale142.  Dar  seliştea  Lecuşeni  mai  fusese  întărită 
mănăstirii şi anterior de Simion Movilă şi reconfirmată de Constantin 
Movilă,  în 1608143,  cu aproape un an înainte  de emiterea actului  de 
cumpărare a lui Manole pârcălab144. Cumpărarea acestei selişti de către 
Nestor Ureche ne apare, în aceste condiţii, ca o recuperare a unui bun 
ce aparţinea mănăstirii, actul fiind mai degrabă o reglementare juridică 
decât o cumpărare, pentru că nimeni nu ar fi plătit o sumă atât de mare 
pentru un bun în posesia căruia deja se afla. Aşa se face că, în 1618, 
Manole  pârcălab  atacă  această  danie  şi  reintră  în  posesia  seliştei 
Licuşeni, în urma unei judecăţi cu Mănăstirea Secu şi cu fiii lui Nestor 
Ureche145. Astfel, Manole a putut să vândă din nou această selişte lui 
Dumitraşco  Goia.  S-ar  părea  că,  în  cele  din  urmă,  această  selişte  a 
rămas tot în stăpânirea Mănăstirii Secu, de vreme ce îi este întărită de 

140 Ibidem.
141 Ibidem, p. 280, nr. 335.
142 Ibidem, XVII/2, p. 247, nr. 319.
143 CDM, I, p. 314, nr. 1357.
144 DIR, XVII/2, p. 201-202, nr. 266.
145 Ibidem, XVII/4, p. 275-276, nr. 330.
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Alexandru Iliaş, în 1621146. Însă ea a rămas în posesia lui Dumitraşco 
Goia şi a urmaşilor săi, deşi aceştia nu au stăpânit-o efectiv. În 1742, 
banul Ion Şeptilici, care moştenise această parte de moşie de la socrul 
său, Sandu Goia, adresa domnului o plângere împotriva sătenilor din 
Săbăoani  care  au  lucrat  pe  moşia  sa  şi  care  refuză  să-i  plătească 
dijma147.  Din  această  situaţie  deducem  faptul  că  terenul  aferent  al 
acestei selişti era folosit de oamenii mănăstirii, membrii familiei Goia 
încasând doar zeciuiala.

Anul 1618 a însemnat sfârşitul proceselor pentru aceste sate. La 
capătul lor, Mănăstirea Secu va deveni posesoarea unei moşii întinse, 
formată din terenul aferent celor două sate, la care se va adăuga o baltă 
cu peşte din hotarul satului Agiudeni, dăruită de Lupu Hăbăşescu şi 
soţia  sa,  Marica148.  Stăpânirea  mănăstirii  asupra  acestei  moşii  va  fi 
întărită prin privilegiul acordat de Ştefan Tomşa, în 1622, care avea 
menirea de a feri oamenii de pe această moşie de abuzurile agenţilor 
fiscali: „voi să lăsaţi foarte în pace satul Seboianii şi Berindeştii, care 
sunt ale Sfintei  Mănăstiri Săcului,  întru nimic să nu le trageţi  vitele 
pentru alţi oameni sau pentru alte sate, numai să aibă ei a plăti pentru 
capetele lor, cu ce vor fi scrişi în catastih, la visteria domniei mele”149. 
Chiar  dacă  stăpânirea  mănăstirii  asupra  acestor  sate  nu  va  mai  fi 
tulburată de nimeni, egumenii de la Secu vor continua să ceară acte de 
întărire  asupra  acestor  sate,  ei  obţinând  asemenea  documente  de  la 
Moise Movilă150, Alexandru Iliaş151 şi Vasile Lupu152.

5. Lecuşeni

Despre acest  sat  am putea  spune că a  aparţinut  dintotdeauna 
Episcopiei  Romanului  şi  am avea  dreptate,  numai  că  satul  este  mai 
vechi decât Episcopia. Într-adevăr, la 16 septembrie 1408, Alexandru 

146 Ibidem, XVII/5, p. 40, nr. 41.
147 Documente privind relaţiile agrare în secolul al XVIII-lea, II, ed. Vasile Mihordea, 
Ed. Academiei, Bucureşti, 1966, p. 255.
148 CDM, II, p. 150, nr. 677.
149 DIR, XVII/5, p. 95, nr. 133.
150 CDM, II, p. 139, nr. 623.
151 Ibidem, p. 165, nr. 759.
152 DRH, XXII, p. 145, nr. 132.
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cel Bun întărea bisericii Sfânta Vineri din Roman locul de îngropăciune 
al mamei sale, doamna Anastasia, două sate, între care şi cel care ne 
interesează pe noi, „Leucoşăuţii lui Brătianu şi cu moara care este la 
fântână”153. Desigur, satul este anterior acestei date, însă, după numele 
care apare în document, nu cu prea multă vreme. După cum am văzut 
mai sus, seliştea Lecuşenilor se afla la o distanţă mică de Săbăoani şi 
Berindeşti154, iar documentul în cauză nu vizează acest amplasament. 
De aceea, considerăm că formula Leucoşăuţii lui Brătianu desemnează 
un proces de roire care a avut loc de curând, Lecuşenii constituind până 
atunci  un cut,  la  fel  ca  şi  Săbăoanii  şi  Berindeştii,  care  din motive 
necunoscute îşi mută vatra mai spre nord. Pe baza unei însemnări de pe 
spatele  documentului  citat  mai  sus,  am  putea  presupune  că  acest 
fenomen  s-a  produs  în  timpul  domniei  lui  Roman  I:  „Satele 
Dragomireşti  şi  Leucuşani  ale  cneaghinei  Anastasia,  mama  lui 
Alexandru cel  Bătrân”.  Însă cum această însemnare a  fost  făcută  în 
veacul XVI, nu putem şti dacă autorul ei ştia că aceste sate au aparţinut 
Anastasiei,  doamna lui Roman I,  sau a ajuns la această concluzie în 
urma lecturării documentului.

Peste exact cinci decenii,  la împlinirea unui an de la victoria 
obţinută  la  Doljeşti,  Ştefan  cel  Mare  confirmă  dania  bunicului  său, 
prilej  cu care aflăm lucruri  noi despre acest sat.  Documentul din 12 
aprilie  1458  nu  mai  foloseşte  formula  Leucoşăuţii  lui  Brătianu,  ci 
Leucuşani şi ne mai spune că acest sat are moară şi pod umblător pe 
Moldova. Această înseamnă că moşia se întindea de la drumul Siretului 
până în râul Moldova, dar asupra acestui aspect vom mai reveni.

 În primul rând, se evidenţiază acordarea unui tratament fiscal 
privilegiat: „Iar cine va trăi în aceste sate, de orice fel de limbă, ei să nu 
plătească nici iliş, nici dare, nici podvoadă, nici la morile noastre să nu 
lucreze.  De  asemenea,  să  nu  umble  între  ei  nici  judecători,  nici 
globnici, nici pripăşari, nici osluhari, nici pererubţi, nici nimeni altul 
din slugile noastre, nici să-i judece, şi nici să nu ia gloabă de la ei, şi 
nici  tretina şi  nici  nimic altceva,  nici  pentru faptă mare,  nici  pentru 
faptă  mică”.  Pentru  evitarea  unor  posibile  abuzuri  şi  pentru  o 
reglementare strictă a cadrului juridic, documentul mai adaugă: „Şi, de 
asemenea, aceşti oameni din aceste sate să nu plătească nici vamă din 
153 DRH, I, p. 33, nr. 23.
154 Vezi supra Săbăoani şi Berindeşti.
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târguielile lor, nici de peşte, nici de varză. Şi, de asemenea, pe oricâţi 
oameni ascultă de mitropolie să nu-i judece nici şoltuzii şi nici pârgarii, 
nici să nu ia gloabă de la ei, nici dregătorii târgului, nici pentru ceartă, 
nici pentru ziua Sfântului Ilie şi nici vameşii să nu le ia vamă, nici dare 
să nu dea cu alţi târgoveţi, nici podvoadă, nici la morile noastre să nu 
lucreze, ci cu tot venitul să asculte de mitropolia noastră”155. 

Din acest document deducem faptul că statutul acestor locuitori 
era asimilat târgoveţilor, ceea ce însemnă că satul a aparţinut de ocolul 
târgului  Roman şi,  deşi  legăturile  comerciale  cu târgul  se păstrează, 
situaţia juridică a locuitorilor va deveni alta. Dar tot din acest document 
reiese că unii dintre locuitorii la care se face referire erau catolici. Mai 
întâi,  prin  formula  „de  orice  fel  de  limbă”,  care  vizează  de  fapt 
confesiunea sau locul de obârşie, şi apoi prin acea scutire de gloaba 
pentru  ziua  Sfântului  Ilie.  În  secolul  XVII,  vom  întâlni  mai  multe 
lamentări  ale  misionarilor  catolici,  care  acuză  faptul  că  locuitorii 
catolici  sunt  opriţi  de  la  muncă în  zile  de sărbătoare din calendarul 
ortodox şi amendaţi atunci când fac acest lucru, însă nu insistăm aici 
asupra acestui fapt.

Un nou document de întărire  pentru satul Lecuşeni este acordat 
tot de Ştefan cel Mare, la 20 aprilie 1488156, document ce reiterează, 
într-un mod mai lacunar, conţinutul celui din 1458. După această dată, 
satul dispare din documente pentru o lungă perioadă. Abia în 1616, va 
mai  fi  menţionat  din nou,  într-un document  prin  care  Radu Mihnea 
scuteşte de toate angaralele mai multe sate ale Episcopiei Romanului157. 
Lipsa de menţiuni documentare se datorează absenţei unor evenimente 
spectaculoase; fiind vorba de un vechi sat al Episcopiei şi de o danie 
domnească,  el  nu  a  fost  revendicat  de  nimeni,  aşa  încât  stăpânirea 
Episcopiei s-a exercitat în linişte. O linişte care a mai fost tulburată, din 
când în când, doar de conflicte cu moşiile vecine, aşa cum au fost, cu 
ocazia inundaţiei din 1679158,  disputa pentru nişte vecini cu stăpânul 
moşiei Teţcani159 şi împresurarea de hotar de la 1755160. 

155 DRH, II, p. 104, nr. 70.
156 Ibidem, III, p. 72, nr. 39.
157 CDM, II, p. 380, nr. 1680.
158 Melchisedec, Chronica Romanului, Bucureşti, 1874, p. 305.
159 Documente privind relaţiile agrare, II, p. 326-327, nr. 308.
160 ASI, Manuscrise, nr. 109, f. 40v-43.
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Putem afirma că satul Lecuşeni a trecut prin istorie cu discreţie 
şi a părăsit-o cu aceeaşi discreţie, fiind treptat înglobat în Săbăoani, aşa 
cum remarca şi Iosif Gabor: „În trecut se observa o oarecare despărţire 
între  acest  sector  [este  vorba  de  Licuşeni-n.n.]  şi  restul  satului 
[Săbăoani-n.n.] dar astăzi nu se mai poate observa vreo deosebire; tot 
spaţiul a fost ocupat de construcţii şi teren de agricultură”161.

Însă, analiza atentă a puţinelor informaţii despre acest sat, ne 
ajută să descoperim unele realităţi,  care nu sunt consemnate în mod 
direct în documente şi care sunt legate de satul vecin, Gherăieşti, aflat 
şi  el  în  proprietatea  Episcopiei  Romanului.  Atunci  când  a  scris 
Chronica Episcopiei Romanului, Melchisedec Ştefănescu s-a preocupat 
şi de trecutul satului Gherăieşti, dar nu a găsit în acest scop decât un 
singur document, din 1552, care consemna primirea la schimb de către 
Episcopia Romanului a satului Birăieşti, ţinutul Suceava, pe Moldova, 
care  aparţinuse  lui  Ion  Păstrăv  şi  pe  care  acesta  îl  pierduse  în 
hiclenie162. Satul Gherăieşti apare în această formă abia în 1755, dar, 
dacă analizăm această hotarnică, observăm că moşia Licuşeni nu mai 
merge până în Moldova, ea fiind mărginită în partea de apus de moşia 
Gherăieşti.  Judecând  după  configuraţia  geografică,  vatra  satul 
Gherăieşti din zilele noastre se află pe vechea moşia a Lecuşenilor. 

Două tradiţii locale culese din acest sat plasează vechea vatră a 
satului în două puncte distincte. Astfel,  prima dintre ele, pe care am 
putea-o numi varianta ortodoxă, pretinde că veche vatră a satului a fost 
pe locul numit „silişte” cam la un kilometru, spre nord-vest de vatra 
actuală, iar a doua, varianta catolică, susţine că vechea vatră s-ar fi aflat 
la vreo  800 de metri spre sud-vest, către Săbăoani163.

 Ambele variante sunt veridice, pentru că ele exprimă o realitate 
petrecută  în  secolul  al  XVIII-lea.  Părăsind  vechea  vatră  a  satului, 
locuitorii  din  Licuşeni  au  înaintat  progresiv  spre  nord-vest,  iar,  din 
aceleaşi  motive,  cei  din  Birăieşti  spre  sud-est,  punctul  de  întâlnire 
constituindu-l actuala vatră a satului Gherăieşti. La 1745, acest proces 
de  coagulare  era  încheiat,  fapt  dovedit  de  consemnarea  satului 
Gherăieşti ca localitate locuită de catolici164.  

161 Iosif Gabor, Dicţionarul comunităţilor catolice, p. 164.
162 Melchisedec, Chronica Romanului, p. 189.
163 Iosif Gabor, op. cit., p. 115.
164 Călători, IX, p. 313.
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Lecuşeniul va continua să existe doar ca moşie; el dispare ca 
sat, atât în relatările misionarilor, unde locuitorii rămaşi în acest sat, 
situat la mică distanţă de Săbăoani, sunt consideraţi ca aparţinând de 
Săbăoani,  cât  şi  din  documentele  fiscale,  aşa  cum  observăm  din 
Catagrafia din 1774, în care locuitorii  din Licuşeni sunt înglobaţi  în 
Gherăieşti165.

    
 6.Teţcani

Numele satului vine de la un Steţco, însă acesta nu este fiul lui 
Giurgiu  Starostici,  aşa  cum înclina  să  creadă  Mihai  Costăchescu166, 
satul  fiind anterior lui Giurgiu Starostici şi,în plus, ocinele strămoşeşti 
ale Starosticilor nu se aflau în această parte a ţării, ci mult mai la nord. 
Primul stăpân al  satului,  pe care ni-l  arată documentele,  este Tamaş 
Viteazul167. Este posibil ca un înaintaş al acestuia să se fi numit Steţco, 
însă  în  sprijinul  acestei  ipoteze  nu  avem  nici  cel  mai  mic  indiciu. 
Următorul stăpân al acestui sat, pe care ni-l atestă documentele, este 
Gavril spătarul, căruia, în 1455, îi este întărit satul, cu menţiunea că 
este „a fimeii sale ocină”168, formulă din care deducem că acesta era 
căsătorit cu una dintre fiicele lui Tamaş Viteazul, cea care primise ca 
zestre satul Teţcani.

Documentele nu ne permit reconstituirea pas cu pas a evoluţiei 
stăpânirii.  La  începutul  secolului  al  XVI-lea,  găsim  părţi  de  sat  în 
stăpânirea  descendenţilor  lui  Stanciu  Starostescu,  însă  cum  a  ajuns 
Stanciu să stăpânească în Teţcani, nu ştim cu exactitate. 

165 P. Dmitrov, Moldova în epoca feudalismului, VII, partea II, p. 279-280.
166 Mihai Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare , I, Iaşi, 
1931, p. 436, nota 15 ; II, p. 537. O opinie întru câtva asemănătoare, însă extrem de 
confuză, a exprimat şi Iorgu Iordan : « Steţcani derivat de la numele personal Steţcu, 
care ar putea fi de origine maghiară, judecând după faptul că ne întâmpină şi el, în 
regiuni unde a trăit sau continuă să trăiască populaţie maghiară. Dispariţia lui  s- se 
datorează  unei  disimulaţii  totale  st-ţ(c) =  t-ţ  (  c) »  (Iorgu  Iordan,  Toponimia 
românească, Bucureşti, 1963, p. 361). O asemenea eroare, a unui personaj de talia lui 
Iorgu Iordan, este inexplicabilă. Este greu de crezut că Steţco, diminutiv al numelui 
Ştefan, este de origine slavonă şi că între numele satului, derivat din cel al stăpânului, 
şi apartenenţa etnică a locuitorilor nu există nici o legătură.
167 DIR, XVI/1, p. 212, nr. 187.
168 DRH, II, p. 66, nr. 47.
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Explicaţia  cea  mai  plauzibilă  ar  fi  că  acesta  era  căsătorit,  la 
rându-i, cu o fiică a lui Tamaş Viteazul iar, printr-un joc de împrejurări, 
au devenit  singurii  moştenitori,  după cum la  fel  de plauzibil  este  şi 
faptul  ca  Stanciu  să  se  fi  căsătorit  cu  văduva  lui  Gavril  spătar. 
Dispariţia din documentele vremii a acestuia din urmă, având în vedere 
evenimentele premergătoare urcării pe tron a lui Ştefan cel Mare, ar 
pleda în acest  sens.  La aceasta  adăugăm şi  că Stanciu Starostescu a 
rămas văduv sau a divorţat, lucru pe care îl deducem din modul în care 
urmaşii  săi  îşi  împart  moştenirea.  Căsătoria  dintre  cei  doi  are  toate 
şansele să se fi realizat, aceasta dacă ţinem cont şi de politica socială 
dusă de Ştefan cel Mare, o politică de subminare a clanurilor boiereşti, 
materializată prin distribuirea atentă a dregătoriilor, cumpărări de sate 
boiereşti şi chiar schimburi forţate169. 

Influentul neam al Starosteştilor a fost afectat serios de această 
politică.  În  această  perioadă,  ei  pierd  numeroase  ocine,  iar  singurul 
membru al neamului ajuns într-o dregătorie mai importantă este Dobru 
logofăt. Stanciu a fost, pentru o scurtă perioadă, pârcălab, fără a şti însă 
şi al cărui oraş170. În aceste condiţii, clanurile boiereşti erau nevoite să 
recurgă la diferite mijloace pentru păstrarea poziţiei  lor  în societate, 
dintre care n-au lipsit călugăririle şi căsătoriile avantajoase. 

Aşa a  intrat,  probabil,  satul  Teţcani  în  stăpânirea  lui  Stanciu 
Starostescu, sat pe care l-a stăpânit integral, abia după moartea sa fiind 
împărţit în trei părţi.

Dintre copiii lui  Stanciu171 doar doi vor fi beneficiarii  acestei 
împărţiri:  Toader   (viitorul  Toader  vistier)  primeşte  partea de jos şi 
Mica partea de mijloc. Partea de sus revine unei persoane deocamdată 
necunoscută, dar, după cum o arată documentele ulterioare, nu era frate 
cu  cei  doi.  Ar  putea  fi  vorba  de  un  copil  rezultat  din  căsătoria 
anterioară, poate un urmaş al lui Gavril spătar.
169 Ştefan S. Gorovei, Muşatinii, Chişinău, 1991, p. 58.
170 I. C. Miclescu-Prăjescu,  Obârşia unei familii din Moldova, în  RIR, X, 1940, p. 
177-178.
171 Ibidem, p. 178 şi anexa.  I. C. Miclescu-Prăjescu a identificat un număr de şase 
descendenţi  ai  lui  Stanciu Starostici,  pe  Mârzea,  Andruşco,  Toader,  Fedor,  Ion şi 
Mirico.  Ne  permitem să  mai  adaugăm la  această  spiţă  alţi  doi :  pe  Mica,  « fata 
Stanciului, nepoata lui Tamaş viteazul » (DIR, XVI/1, p. 212) şi pe Magda, ai cărei 
descendenţi sunt numiţi « nepoţi Magdei şi strănepoţi Stanciului » (DIR, XVII/2, p. 
26).

62



                                           PURGATORIUM MISSIONARIORUM

                                                         Stanciu Starostescu
                                                        =fiica lui Tamaş viteazul?

  Mârzea          Andruşco      Mica          Toader     Fedor       Ion      Magda     Mirico

      Toader           Todosia          Ion           Ana     Maria       Todosia
                     vameş         Tăbucioaia     Prăjescu                              Samoileasa   
                                                                                          

                                                                Ilea jitnicer

Mica nu va stăpâni pentru multă vreme partea ei de sat, pe care, 
în 1522, ea o vinde unchiului ei, Ivanco pitar, pentru 600 de zloţi172. Şi 
fratele ei, Toader, va vinde o parte din moştenirea sa. În timpul domniei 
lui Petru Rareş, el vinde a cincea parte din moştenirea sa unui anume 
Dan, după cum aflăm dintr-un document ulterior173. Interesant, în cazul 
acestei vânzări, este că Toader vinde o parte de sat egală cu cea care ar 
fi trebuit să revină copiilor săi, practic, e ca şi cum, în schimbul unei 
sume de bani, el l-ar recunoaşte pe acest Dan ca moştenitor al său.

Pe la jumătatea secolului XVI, se succedă o nouă generaţie de 
moştenitori. Partea de sus a satului trece, la o dată pe care nu o putem 
preciza,  în  stăpânirea  a  trei  persoane:  Şteful  Heleştian,  Mihul  şi 
Filimon.  Aceştia  stăpâneau  în  comun  partea  lor  de  sat,  la  fel  cum 
procedau şi în cazul altor sate pe care le deţineau şi, aşa cum o arată şi 
numele primului, s-ar părea că locuiau cu toţii la Hălăştieni174. În partea 
de  mijloc,  îi  găsim stăpânind pe cei  patru copii  ai  lui  Ivanco pitar: 
Pintea,  Armanca,  Aghata  şi  Urâta,  care,  de  asemenea,  stăpânesc 
împreună partea lor de sat. 

                                          Ivanco pitar                     Stanciu Starostescu 

                      Pintea          Armanca        Aghata     Urâta
                       
                        Marica       Antimia        Vasilca     Magdalena

172 DIR, XVI/1, p. 212-213, nr. 187.
173 Ibidem, XVI/3, p. 386, nr. 481.
174 Iorga, Studii şi documente, XI, p. 85, nr. 177.
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Nu la fel  stau lucrurile şi în ceea ce priveşte partea de jos a 
satului. După moartea lui Toader vistier, patru dintre copiii săi îşi vor 
împărţi  această  ocină,  şi  anume:  Ion  Prăjescu,  Todosia  Tăbucioaia, 
Maria  şi  Todosia  Samoileasa.  O  a  cincea  parte  era  stăpânită  de 
Nechifor, fiul lui Dan. În a doua jumătate a secolului XVI, în această 
parte de sat, se vor produce schimbări importante. Astfel, Ion Prăjescu 
cumpără  partea  surorii  sale  Todosia  Tăbucioaia   pentru  280  de 
arginţi175, însă cel mai activ cumpărător se va dovedi Ilea jitnicer, fiul 
Mariei, rămas moştenitor deplin după călugărirea mamei sale176. 

În urma unui „ispisoc de pâră” el va obţine, în 1588, de la Petru 
Şchiopul, stăpânirea asupra părţii mătuşii sale, Todosia Samoileasa, în 
schimbul părţii avute de el în Vârtop şi care fusese vândută de aceasta 
fără  consimţământul  său.  De  asemenea,  în  baza  dreptului  de 
preemţiune,  el  răscumpără  partea  deţinută  de  Nechifor,  acumulând 
astfel trei părţi din ocina bunicului său177. Ilea nu va stăpâni prea mult 
această parte de sat, lipsit de urmaşi direcţi şi de o familie, el va începe 
să înstrăineze din ocinile pe care le acumulase. Aşa se va întâmpla şi cu 
partea din Teţcani, pe care, la o dată neprecizată, Ilea o vinde lui Iancu 
uşer pentru 1000 de aspri şi un cal178. 

În  acest  timp,  celelalte  două  părţi  erau  stăpânite  astfel: 
nepoatele lui Ivanco pitar şi anume Marica, fiica lui Pintea, Antimia, 
fata  Armancăi,  Vasilca,  fata  Aghatei  şi  Magdalena,  fiica  Urâtei, 
stăpâneau partea de mijloc, iar în partea de sus Mărica şi Aghata, fiicele 
Ştefului  Heleştian,  Catrina,  fiica  lui  Filimon,  măritată  cu  Dumitru 
Burduf şi Drăghina, fiica lui Mihu. Un fiu al acesteia din urmă, anume 
Roman pitărel, vinde, în 1589, partea „ce i se va alege” din Teţcani lui 
Simion Stroici vistier179. 

Acesta este începutul unor schimbări care vor modifica complet 
configuraţia  stăpânirii,  schimbări  legate  de  un  singur  nume,  cel  al 
logofătului Nicoară Prăjescu, fiul lui Ion Prăjescu. Numărul în continuă 
175 CDM, III, p. 473, nr. 2267. Documentul este datat greşit, 1673. Este vorba de un 
document emis în timpul lui Petru Rareş, păstrat doar într-o copie, în celebra Condică 
Asachi (ASB, Manuscrise, nr. 628, f. 36v), iar data a fost transcrisă greşit.
176 I.C. Miclescu-Prăjescu, op. cit., p. 182. 
177 DIR, XVI/3, p. 386-387, nr. 481.
178 CDM, I, p. 291, nr. 1248.
179 DIR, XVI/3, p. 440, nr. 528.
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creştere a stăpânilor nu era de bun augur pentru locuitorii satului şi nici 
pentru neamul  boieresc. Dacă, din mijlocul acestora, nu se ridica unul 
capabil să strângă în mâinile sale ocinile familiei, exista primejdia ca 
acestea să ajungă în mâini străine. Nicoară Prăjescu va fi omul care va 
realiza  acest  lucru,  însă  acţiunea  sa  va  fi  facilitată  de  conjunctura 
favorabilă neamului său, la care contribuise şi tatăl său.

Ion Prăjescu nu a avut parte de o carieră strălucită; a fost doar 
vameş la fel ca şi fratele său, Toader, însă, spre deosebire de acesta, el 
este  cel  mai  rar  menţionat  în  documentele  moldoveneşti 
contemporane180.  Misterul  care  planează  asupra  acestui  personaj  se 
răsfrânge şi asupra căsătoriei sale, în urma căreia descendenţii săi au 
devenit „nepoţii Balicăi”, „săminţenia Movileştilor”. S-ar părea că soţia 
lui Ion Prăjescu a fost o soră a Mariei Movilă şi, deci, o altă fiică a lui 
Petru vodă Rareş181.

Cei nouă copii ai lui Ion Prăjescu vor fi principalii beneficiari ai 
acestei alianţe. Ca rude ale Movileştilor vor fi ataşaţi de destinul acestui 
neam, îndeplinind importante dregătorii. Dintre toţi aceştia, pe noi ne 
interesează figura lui Nicoară Prăjescu, cel care va cumpăra an de an 
moşii,  vii  şi  sate  ajungând,  spre  sfârşitul  vieţii,  posesorul  unei 
însemnate averi. Nu ne vom opri decât asupra cumpărăturilor pe care 
Nicoară Prăjescu le face în Teţcani, dar, în acelaşi timp, vom insista 
asupra altor aspecte care vizează poziţia sa socială.

În 1591, an în care este logofăt al treilea182, Nicoară cumpără 
pentru 20 de taleri „partea ce li se va alege lui David şi sora sa, Titiana, 
feciorii  lui  Dumitru  Burduf”183.  Achiziţiile  lui  Nicoară  Prăjescu  se 
opresc pentru o perioadă, iar după plecarea lui Petru Şchiopul el nu mai 
apare  în  nici  un  act,  fiind probabil  refugiat  în  Polonia împreună cu 
Movileştii. 

Abia  după  înscăunarea  lui  Ieremia  Movilă,  care  va  însemna 
pentru  Prăjeşti  începutul  unei  perioade  de  prosperitate,  Nicoară 
Prăjescu se va preocupa din nou de sporirea averii sale. Apropierea sa 
de  Movileşti,  prin  intermediul  înrudirii,  ni  se  relevă  şi  dintr-un  alt 
aspect. Fiul său, Procopie, mort în noiembrie 1597, va fi îngropat în 
180 I.C.Miclescu-Prăjescu, op. cit., p. 182.
181 Ştefan  S.  Gorovei,  “Nepoţii  Balicăi”,  “săminţenia  Movileştilor”,  în  ArhGen, 
I(IV), 1994, nr. 3-4, p. 131-132.
182 I.C.Miclescu-Prăjescu, op. cit., p. 187. 
183 CDM, I, p. 217, nr. 887.
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pronaosul  Mănăstirii  Suceviţa,  alături  de  Teodosia,  fiica  lui  Simion 
Movilă, şi de alte rude ale Movileştilor184. În 1599, Nicoară Prăjescu 
răscumpără   partea  vândută  de  Roman  pitărel  vistiernicului  Simion 
Stroici,  pentru  că  „i  s-au  venit  lui  mai  aproape”185.  Remarcăm  că 
această formulă desemnează ultima treaptă a dreptului de protimis, iar 
pe această treaptă se accede la cumpărare, mai mult pe temeiul simplei 
vecinătăţi. De altfel, în nici un alt document, nu se face vreo referire 
precisă la legătura de rudenie dintre Prăjeşti şi moştenitorii părţii de sus 
din Teţcani. Totuşi, cei de atunci ştiau că stăpânirea lor în acelaşi hotar 
nu era întâmplătoare. 

Cumpărări mai importante va face Nicoară Prăjescu în primii 
ani  ai  secolului  XVII.  După  ce,  în  1605,  cumpără  de  la  Nastasia, 
văduva lui  Iancu uşer,  pentru 150 de taleri,  partea ce aparţinuse lui 
Ilea186,  la 13 aprilie 1606, satul  Teţcani îi  aparţinea în întregime. El 
plătise 250 de taleri strănepoţilor lui Ivanco pitar şi aceeaşi sumă celor 
care stăpâneau partea de sus a satului187.

Acest  sat  nu  reprezintă  decât  o  mică  parte  din  cumpărările 
făcute  de  Nicoară  Prăjescu,  care  sunt  mult  mai  numeroase,  ele 
încadrând vechile ocine ale Starosteştilor şi a celor care, de-a lungul 
timpului, s-au înrudit cu acest neam. Conservarea ideii patrimoniului de 
neam  şi  refacerea  lui,  atunci  când  există  condiţiile  necesare,  este 
dublată,  în  acest  caz,  de  persistenţa  patrimoniului  simbolic.  Acelaşi 
însemn heraldic, rezultat din combinarea crucii cu săgeata (a credinţei 
cu  vitejia),  folosit  de  Giurgiu  de  la  Frătăuţi,  apare  şi  în  sigiliul  lui 
Nicoară Prăjescu şi va fi folosit şi de către urmaşii acestuia188.

O asemenea acţiune, de anvergura celei întreprinse de Nicoară 
Prăjescu,  presupune  un  efort  financiar  considerabil,  care  depăşeşte 
chiar  şi  veniturile  unui  influent  membru al  sfatului  domnesc.  Chiar 
dacă moştenirea părinţilor,  mai ales cea din partea mamei, ar fi  fost 
fabuloasă,  împărţirea  ei  la  nouă  fraţi  nu i-ar  fi  pus  la  dispoziţie  lui 
Nicoară Prăjescu resursele  necesare.  O explicaţie  în  privinţa  acestor 

184 I.C.Miclescu-Prăjescu, op. cit., p. 188.
185 DIR, XVI/4, p. 247, nr. 305.
186 Ibidem, XVII/1, p. 254, nr. 339.
187 Ibidem, XVII/2, p. 25-6, nr. 27.
188Petronel  Zahariuc,  Observaţii  asupra  unor  sigilii  medievale  moldoveneşti(I),  în 
ArhGen, IV (IX), 1997, nr. 1-2, p. 261-264.
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venituri  ar  putea-o  constitui  hergheliile  pe  care  le  deţinea  Nicoară 
Prăjescu, caii constituind, în epocă, o bogăţie de seamă. Nu avem prea 
multe ştiri despre efectivele acestei herghelii, dar, de vreme ce Nicoară 
îşi permitea să dea „60 de cai buni în treaba ţării”189, iar târgoveţii din 
Şcheia îi cedau un loc din hotarul târgului în schimbul  unui „cal bun, 
gras şi frumos”190, ea trebuie să fi fost destul de mare. 

La închegarea averii lui Nicoară şi-a adus contribuţia şi soţia sa, 
prin sălaşele de ţigani şi câteva sate, pe care le-a adus ca zestre. Maria, 
prima soţie a lui Nicoară Prăjescu191, era fiica lui Ivu postelnic sau Ivu 
Tighineanul192, aşa cum îl mai numesc documentele. După cum o arată 
şi  această  ultimă formă a numelui,  această  familie  îşi  avea locul  de 
obârşie în zona de sud-est a Moldovei, iar unii dintre membrii acestui 
neam figurează în documente cu numele de Molodeţ, fără să putem şti, 
deocamdată,  care  era  legătura  între  această  familie  şi  acel  Molodeţ 
călugărul, îngropat de viu din porunca lui Ioan vodă. 

Prosperitatea de care se bucură Nicoară Prăjescu şi neamul său 
sub domniile Movileştilor nu se reflectă doar în cumpărările de sate. 
Astfel, în 1611, îl găsim pe Nicoară împreună cu fraţii şi cumnaţii săi, 
dăruind mai multe vii Mănăstirii Sf. Sava pentru pomenirea fratelui lor, 
Arpentie193, şi, în acelaşi an, se termină lucrările la biserica Sf. Neculai 
din Suceava, ctitorită de Nicoară Prăjescu194. 

                                                          Ion Prăjescu
                                                       = fiică a lui Petru Rareş

     Arpentie    Savin    Ştefan    Vorontar   Nicoară    Maria   Agafia   Nastasia   Irina

189 DIR, XVII/2,  p. 26, nr. 27. 
190 Document publicat în CI, 1932-1933, nr.2, p. 148, nr. 52.
191 I.C.Miclescu-Prăjescu a identificat doar o singură soţie a lui Nicoară Prăjescu, pe 
Maria,  fiica  lui  Ivu postelnic.  Însă,  un  document  din  1618 ne  face  să  credem că 
Nicoară  Prăjescu  a  fost  căsătorit  de  două  ori.  În  acest  document,  Radu  Mihnea 
întăreşte lui « Nicoară Prăjescu fost vistier şi cneaghinei lui, Maria, drepţii lor robi 
ţigani care le sunt lor de la răposata lui cneaghină Maria, fiica postelnicului Ivu, din 
uricul pe care l-a avut socrul său, Ivul postelnic, de la Alexandru voievod » (DIR, A, 
XVII/4, p. 277, nr. 333). Dacă, în transcrierea documentului, nu s-a strecurat vreo 
greşeală,  înseamnă că  Nicoară  Prăjescu a  fost  căsătorit  de  două  ori,  ambele  soţii 
purtând numele Maria.
192 CDM, II, p. 78, nr. 308.
193 DIR, XVII/3, p. 37, nr. 60.
194 I.C. Miclescu-Prăjescu, op. cit., p. 189.

67



                                                               SATE ŞI STĂPÂNI

                                                                 = 1. Maria
                                                                    2. Maria

                                   
                                     Lupu                 Ionaşco               Procopie

În  curând,  însă,  balanţa  destinului  va  începe  să  încline  în 
direcţia opusă. Din 1611 steaua Movileştilor începe să apună, fapt cu 
consecinţe negative pentru toţi apropiaţii lor. Turcii, care au respectat 
promisiunea făcută lui Ieremia Movilă tot aşa „cum ţin cânii vinerile”, 
pentru a-l cita pe Miron Costin, îl schimbă pe Constantin Movilă cu 
Ştefan Tomşa. Bătălia de la Cornu lui Sas avea să însemne un dezastru, 
mulţi boieri de seamă au căzut în luptă sau au fost ucişi după aceea. 
Deşi a participat la această luptă, destinul l-a ferit pe Nicoară Prăjescu 
de un asemenea sfârşit, norocul surâzându-i şi cu prilejul expediţiei din 
1615,  atunci  când ţiganul  rob  care  îl  însoţea  a  fost  capturat  de  doi 
călăraşi munteni195. Nevoit să se refugieze în Polonia, Nicoară Prăjescu 
a fost deposedat de averea agonisită până atunci. „Iar când au fost în 
dzilele  lui  Ştefan Tomşea vodă,  în  domnia dentâiu,  trimis-au Ştefan 
vodă oamenii săi în toată ţara şi la mănăstiri, unde vor găsi avuţie şi 
bucate de a hiclenilor lui, să ia de toate, care boier i-au fost hiclean”196, 
avea  să-şi  amintească  logofătul  Dumitraşco  Ştefan.  Abia  în  timpul 
domniei lui Radu Mihnea, Nicoară Prăjescu se va putea întoarce în ţară, 
la 8 aprilie 1617, domnul întărindu-i satele care i-au aparţinut197. 

Dovedindu-se  la  fel  de  sârguincios,  Nicoară  Prăjescu  îşi  va 
reface  treptat  averea  şi  poziţia  sa  socială,  dar  nu  se  va  mai  bucura 
niciodată de importanţa pe care a avut-o înainte de 1611. La moartea 
sa,  el  lăsa  urmaşilor  o  avere  compusă  din  peste  30  de  sate,  curţi, 
heleşteie, mori, vii, etc198. La 30 ianuarie 1622, cei doi fii ai săi, Lupu şi 
Ionaşco,  printr-un  zapis  semnat  de  amândoi,  îşi  împart  averea 
părintească, satul Teţcani revenind în partea lui Ionaşco. 

Aparţinând, acum, în întregime neamului Prăjescu, satul nu va 
mai fi menţionat în documente pentru o lungă perioadă de vreme. El va 
fi stăpânit de  Ionaşco Prăjescu, apoi de fiul acestuia, Toderaşco mare 
195 DIR, XVII/4, p. 10, nr. 16.
196 DRH, XI, p. 243, nr. 186.
197 DIR, XVII/4, p. 134-135, nr. 175.
198 I.C.Miclescu-Prăjescu, op. cit., p. 191.
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clucer,  şi  apoi  de  fiica  acestuia,  Alexandra,  împreună  cu  soţul  ei, 
comisul Prodan Drăguşescu199.  Deşi toţi aceştia au participat la viaţa 
politică  a  ţării,  nici  unul  dintre  ei  nu  se  va  mai  ridica  la  înălţimea 
rolului  pe  care  l-a  deţinut  Nicoară  Prăjescu.  Neamul  Prăjeştilor 
traversează, la sfârşitul secolului XVII, o perioadă de criză, reflectată 
prin vânzarea a numeroase sate200, iar rolul politic pe care îl joacă este 
unul secundar. În aceste condiţii, în 1690, satul Teţcani este vândut de 
Prodan  Drăguşescu  şi  soţia  sa,  Alexandra,  lui  Constantin  Cantemir 
contra sumei de 800 de lei201.

Intrat în posesia Cantemireştilor, satul va avea parte din nou de 
stăpâni puternici. La o dată pe care nu o cunoaştem, el va fi dăruit ca 
zestre Ruxandrei, măritată cu hatmanul Lupu Bogdan202, un personaj de 
seamă în Moldova acelei epoci.

 După  moartea  acestuia,  survenită  în  1705,  satul  revine  în 
stăpânirea Cantemireştilor, care îl vor păstra şi în continuare, în pofida 
vicisitudinilor care se abat asupra acestui neam. Chiar şi după eşecul 
acţiunii lui Dimitrie Cantemir, satele care au aparţinut acestui neam nu 
vor  fi  confiscate,  ci  redate  fratelui  său,  Antioh,  care  trăia  retras  la 
Constantinopol, cu administrarea lor ocupându-se fiica sa, Aniţa. Între 
cele  23  de  moşii,  enumerate  într-un  document  din  1716,  se  află  şi 
„Steţcanii, la ţinutul Romanului”203.

199 Câteva  amănunte  interesante  despre  acest  personaj  şi  implicarea  sa  politică  le 
aflăm dintr-un document din 1677, o mărturie a vornicelului Ştefan Corne din Liteni, 
din  care  reiese  că  Prodan  Drăguşescu  a  fost  unul  dintre  susţinătorii  lui  Ştefan 
Petriceico:  “Precum am făcut eu multă pagubă dumisali  lui  Prodan Drăguşescului 
medelnicerul, când fugii Petriceico.vodă în Ţara Leşească, de am ţinut cale la satul 
Liteni, cu alţii, şi am jecuit şi o cuhne a fiilor dumisale lui Prodan, şi am luat multe de 
toate, preţ de 300 de lei, şi am înecat şi două slugi a fiilor dumisale în Sieretu; după 
ceie au trimis dumnealui… un armaş, de m-au prins şi m-au scos la Divanul Mării 
sale  Dumitraşco-vodă  şi  mi-au  dat  giudeţul  să  mă  spânzure”  (Iorga,  Studii  şi  
documente, V, p. 31).
200 I.C.Miclescu-Prăjescu, op. cit.,  p. 204-205.
201 CDM, IV, p. 280, nr. 1238.
202 Documente privind relaţiile  agrare în secolul al  XVIII-lea,  II,  p.  326, nr.  308. 
Chiar  dacă  hatmanul  Bogdan  este  menţionat  aici  în  calitate  de  cumpărător, 
documentul nu face altceva decât  să reflecte transferul de proprietate către acesta, 
Lupu Bogdan neavând nici un motiv să cumpere de la aceeaşi persoană un sat care 
deja fusese cumpărat de socrul său.
203Gh. Ghibănescu, Cuzeştii, Iaşi, 1912, p. XXVI. Ghibănescu foloseşte informaţii din 
acest document în prefaţa lucrării amintite. Documentul nu este însă publicat, ba mai 
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Aniţa a fost căsătorită cu Toader Paladi, figură importantă în 
Moldova primei  jumătăţi  a  veacului  XVIII.  Această  căsătorie  a  fost 
extrem  de  utilă  pentru  „domniţa  Aniţa”204,  aşa  cum  o  numesc 
documentele, ea fiind pusă la adăpost de problemele pe care o femeie 
singură nu putea să le rezolve şi aceasta graţie autorităţii şi prestigiului 
de care se bucura soţul. Vom da un singur exemplu în acest sens şi care 
are legătură cu satul Teţcani. În 1715, Aniţa Cantemir este acţionată în 
judecată de Episcopia Romanului, pentru nişte vecini ai Episcopiei care 
locuiau în Teţcani205. Deşi Episcopia obţine câştig de cauză, aplicarea 
sentinţei trenează, iar căsătoria cu Toader Paladi, petrecută în 1727206, 
va face ca pricina să fie uitată pentru o lungă perioadă de timp. După 
decesul lui Toader Paladi, survenit în februarie 1751207, Episcopia de 
Roman reia pricina de judecată şi obţine din nou câştig de cauză, în 
1756208,  de  această  dată  sentinţa  fiind  şi  aplicată.  De altfel,  această 
problemă poate fi considerată minoră în comparaţie cu altele, în special 
cele legate de povara datoriilor rămase de pe urmă soţului, şi cărora 
Aniţa Paladi, asaltată de creditori, reuşeşte cu greu să le facă faţă209. 
Aniţa va mai trăi  încă vreo 15 ani după moartea soţului,  decesul ei 
survenind după 5 aprilie 1767. Simţind apropierea sfârşitului, ea şi-a 
împărţit averea rămasă de pe urma soţului între patru dintre copiii ei, 
încă din anul anterior210.

 Satul Teţcani va trece în stăpânirea lui Constantin Paladi; în 
1772, se afla încă în stăpânirea lui211, dar, ulterior, el a schimbat acest 
sat pentru „600 de stânjeni din curmezişul târgului Ştefăneşti”, aşa cum 
aflăm din testamentul său, întocmit la 16  aprilie 1794212. Deşi nu este 

mult, nu a fost descoperit încă, aşa încât singura persoană care i-a cunoscut conţinutul 
a fost Gh. Ghibănescu. Însă, cunoscând activitatea lui Ghibănescu, nu avem nici un 
motiv să ne îndoim de veridicitatea spuselor sale.
204 ASI, Manuscrise, nr. 109, f. 35.
205 Ibidem, f. 34v.
206 Paul Păltânea,  Ştiri inedite despre familia domnitorului Antioh Cantemir (III), în 
AIIX, XXVIII, 1991, p. 377.
207 Ibidem, p. 380.
208 Documente privind relaţiile agrare în secolul al XVIII-lea, II, p. 326-327, nr. 308.
209 Paul Păltânea, op. cit., p. 380-381.
210 Ibidem, p. 382-383.
211 P. Dmitrov, Moldova în epoca feudalismului, VII, partea I, Chişinău, 1975, p. 114.
212 Gh. Ghibănescu, Testamentul  vornicului Constantin Paladi şi al soţiei sale Ilinca  
Costachi, în « Arhiva », XXVI, nr.9-10, 1915, p. 249.

70



                                           PURGATORIUM MISSIONARIORUM

precizat numele noului stăpân al satului Teţcani, Constantin Paladi a 
făcut  acest  schimb cu Gheorghiţă  Prăjescu jitnicerul,  fapt  pe care  îl 
deducem  din  documente  ulterioare.  Acest  Gheorghiţă  Prăjescu  era 
căsătorit cu Alexandra, fiica lui Andrei Prăjescul Mazilul213. 

Ulterior, satul va fi dăruit ca zestre Saftei, fiica lui Gheorghiţă 
Prăjescu,  măritată  cu  banul  Gligore  Răşcanu.  În  1806,  acesta  vinde 
moşia  Teţcani  prin  licitaţie,  cumpărătorul  fiind  în  cele  din  urmă 
serdarul  Ioniţă  Prăjescu,  fratele  Saftei214.  Observăm, aşadar,  că  după 
mai bine de un secol, satul revine în stăpânirea neamului de al cărui 
nume fusese strâns  legat,  iar  acest  lucru nu ni  se  pare a  fi  deloc o 
coincidenţă, ci mai degrabă perpetuarea unei conştiinţe a patrimoniului 
social, ce denotă o legătură sentimentală care îi apropie pe stăpâni de 
satele pe care moşii şi strămoşii lor le-au stăpânit.

213 I.C.Miclescu-Prăjescu, op. cit., p. 207, nota 3.
214 ASI, Anaforale, Ds. 24, f. 164.
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De  multe  ori,  atunci  când  este  vorba  despre  istoria  unei 
localităţi, fie că este vorba despre un sat sau un oraş, se consideră, în 
mod eronat, că aceasta înseamnă doar o înşiruire de fapte consemnate 
într-o manieră diacronică, fără nici o legătură între ele şi care, în felul 
acesta, sunt private de însemnătatea lor istorică reală. Acestui tip de 
demers îi este, uneori, afiliată practica de asociere a unor evenimente 
istorice răsunătoare cu trecutul respectivei aşezări, pentru a scoate cât 
mai  mult  în  evidenţă  contribuţia  acesteia  la  istoria  naţională, 
distorsionându-se, în acest mod, adevărul istoric. Vom putea, astfel, citi 
formulări de genul „în 1473, oraşul Bucureşti a primit vizita lui Ştefan 
cel  Mare”,  deşi  bucureştenii  de  atunci  nu  aveau  deloc  motive  de 
bucurie, când era vorba de o astfel de „vizită”, ca să nu mai vorbim de 
termeni stereotipi ca „vatră de istorie”, „contribuţii de seamă la istoria 
poporului” etc.,  termeni  care conferă lucrării  un aspect  de narcisism 
local, irelevant şi chiar păgubos. 

De  aceea,  ne  propunem,  în  continuare,  să  surprindem  nu 
„istoria”,  ci  evoluţia  istorică  a  satelor  din  parohia  Săbăoani, 
circumscrisă întregului context istoric şi urmărind modul în care acesta 
a influenţat viaţa în aceste aşezări în toate aspectele sale. Ne propunem, 
în măsura posibilului, reconstituirea unei atmosfere cât mai apropiată 
de  cea  a  perioadei  de  care  ne  ocupăm,  pentru  a  înţelege  mai  bine 
fenomenele  care  se  desfăşoară.  De aceea,  studiul  nostru  va  crea,  în 
unele momente, senzaţia că depăşeşte cadrul regional pe care îl avem în 
vizor, dar acest lucru se întâmplă datorită faptului că nu putem sustrage 
evenimentele din cadrul lor de desfăşurare.

Perioada  pe  care  o  avem  în  vedere  a  fost  marcată  prin 
numeroase evenimente cu un impact deosebit asupra fondului demic şi 
asupra vieţii sociale din întreg spaţiul românesc. De aceea, ne vom opri 
şi asupra unor factori cum ar fi clima, bolile şi alimentaţia, aspecte care 
nu trebuie deloc neglijate, având în vedere impactul lor deosebit asupra 
cotidianului. Dacă seceta sau inundaţiile au efecte dezastruoase chiar şi 
în zilele noastre, ele erau cu mult mai dezastruoase în trecut.
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„Mica  eră  glaciară”-  prezentă  în  clima  europeană  de  pe  la 
mijlocul veacului al XVI-lea - se face acum mai mult resimţită în zona 
estică  a  Europei,  aşa  încât  se  produce  o  răcire  a  climei  cu  o 
predominanţă  a  iernilor  grele  şi  a  unui  regim ploios  activ  în  cursul 
verilor1. Schimbarea de climă produce şi schimbări de mediu. Cultura 
viţei  de  vie,  atestată  chiar  prin  stema  oraşului,  dispare  de  la  Târgu 
Neamţ. Nici locuitorii satelor noastre nu au vii, în secolul XVII2, dar, 
cum nu ştim dacă aceştia au avut asemenea culturi anterior, nu putem 
pune  aceasta  pe  seama  dereglărilor  climatice.  În  schimb,  livezile 
bogate, atestate pentru secolul XVII, vor dispărea în veacul următor. 
Impactul climei asupra mijloacelor de existenţă ale oamenilor are însă 
un rol hotărâtor. Aşa cum observa J. Delumeau, alimentaţia, în întreaga 
Europă,  era  dezechilibrată  prin  alternanţa  frugalitate-opulenţă,  în 
general, prevalând hrana inconsistentă, săracă în vitamine şi proteine. 
Severe în oraşe, crizele cerealiere se resimţeau mult mai dur la sate, 
unde trei sferturi din ţărănime era incapabilă să asigure hrana pentru 
familiile  lor.  O dată  cu  creşterea  demografică,  s-a  accentuat  nevoia 
asigurării culturii cerealiere, o subalimentaţie cronică secerând pe cei 
subnutriţi şi deschizând poarta înspăimântătoare a epidemiilor3 . 

Alimentaţia locuitorilor noştri include două aspecte deosebit de 
importante:  valoarea  nutritivă  a  alimentelor  consumate  şi  asigurarea 
necesarului proteic, în perioadele de post. Între aceste două probleme 
există  o  strânsă  legătură,  restricţiile  alimentare  acţionând  asupra 
acumulărilor proteice necesare organismului.

Cunoştinţele gastronomice ale locuitorilor din această zonă, ca 
de altfel pe întreg cuprinsul spaţiului românesc, nu erau prea numeroase 
în trecut, deşi zilele şi perioadele cu regim vegetarian alternau cu cele 
cu regim carnat. Cu toate că ocupaţiile asigurau produse variate, modul 
de preparare era identic pe arii întinse, aşa încât nu putem vorbi de un 
produs culinar specific acestor aşezări. Alimentele folosite ar putea fi 
împărţite  în  patru  categorii:  alimente  de  bază,  alimente  principale, 

1 Paul Cernovodeanu, Paul Binder, Cavalerii Apocalipsului Calamităţile naturale din 
trecutul României (până la 1800), Ed. Silex, Bucureşti, 1993, p. 74 (în continuare : 
Cavalerii Apocalipsului). 
2 Călători, V, p. 242.
3 Jean  Delumeau,  Frica  în  Occident  (sec.  XIV-XVIII).  O  cetate  asediată,  I,  trad. 
postfaţă şi note de Modest Morariu , Ed. Meridiane, Bucureşti, 1986, p. 274-275.
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alimente  sezoniere  şi  alimente  ocazionale.  Pâinea  de  grâu  era 
consumată  doar  la  sărbători,  în  restul  zilelor  ea  fiind  înlocuită  cu 
mămăliga de mei, iar, mai târziu, de porumb şi cu turta prăjită în spuză. 
Uneori, mămăliga era amestecată cu brânză, dar numai în afara zilelor 
de post. Dintre legume erau foarte consumate varza murată, lintea şi 
fasolea.  Alte  produse  curent  folosite  erau:  laptele,  zărul  şi  corasla, 
mazărea, usturoiul, ceapa şi sfecla, ultimele mai ales în zilele de post. 
Carnea se consuma îndeosebi la sărbători. Dintre băuturi, braga, care se 
prepara  în  casă,  era  cea  mai  răspândită.  Absenţa  viilor  din zonă  nu 
înseamnă şi că vinul nu era o băutură consumată4. 

Majoritatea misionarilor catolici ţin să ne asigure în relatările 
lor că posturile erau respectate cu cea mai mare stricteţe. Cu excepţia 
celor două mari posturi din an, mai erau ţinute zilele de luni, miercuri şi 
vineri,  apoi  două  săptămâni  înainte  de  sărbătoarea  Adormirii  Maicii 
Domnului şi o săptămână înainte de sărbătoarea Sfinţilor Petru şi Pavel. 
Referindu-se la regimul alimentar din perioada posturilor, Bandini nota: 
„Nu consideră că e un păcat să se îmbete şi, până astăzi, unii catolici 
cred că e mai puţin păcat de a fura sau a omorî un om decât a mânca 
carne  în  zilele  oprite.  Catolicii  nici  chiar  lehuzelor  nu  le  permit  să 
mănânce carne sau lăptării, nici celor infirmi de moarte cărora românii 
le permit”5.  Regula nu era  însă chiar atât  de absolută,  şi,  tocmai de 
aceea, la spovadă apar mărturisiri de genul: „Mi iera pofta de carne, 
fiind engreonată, sci am muncat en postul cel mare”6,  însă asumarea 
acestui păcat confirmă spusele lui Badini. Numărul mare de zile de post 
dintr-un an ne determină să afirmăm că în cazul locuitorilor, din satele 
de  care  ne  ocupăm,  avem de-a  face  cu  un  consum de  carne  şi  de 
produse lactate pe cap de locuitor destul de redus,  baza alimentaţiei 
constituind-o cerealele şi varza murată. Cultivarea acestei legume, în 
zona noastră, deţinea o pondere destul de importantă; nu întâmplător un 
document din 1488 vorbeşte de deseatina de varză de la Licuşeni7. În 
condiţiile  unei  asemenea  alimentaţii,  populaţia  este  foarte  expusă  la 

4 L. Pilat, Aspecte din viaţa cotidiană a unui sat din Moldova, în OI, I-2, 2000, p. 96-
97.
5 Codex Bandinus, p. CLVII.
6 Carlo  Tagliavini,  Alcuni  manoscritti  rumeni  sconosciuti  di  missionari  cattolici  
italiani in Moldavia (sec. XVIII), în Studi Rumeni, a cura del dott. Carlo Tagliavini, 
IV, Roma, 1930, p. 82 (în continuare: Diverse materie in lingua moldava).
7 DRH, III, p. 72, nr. 39.
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îmbolnăviri, în primul rând bolilor de nutriţie, neinfecţioase, cum ar fi 
pelagra şi scorbutul, iar subnutriţia contribuie, din plin, la proliferarea 
marilor epidemii.

Mult mai devastatoare, în ciuda mijloacelor cu care sunt purtate, 
sunt  războaiele.  Apropierea  unei  armate,  chiar  dacă  este  vorba  de 
armata ţării sau de cea inamică, provoacă acelaşi  gen de neajunsuri. 
Nevoia  asigurării  de  hrană  pentru  trupe  şi  samavolniciile  la  care  se 
dedau unii soldaţi impietează asupra localnicilor, chiar dacă ele nu se 
compară cu expediţiile de jaf. Zona de care ne ocupăm a fost de multe 
ori teatrul unor asemenea acţiuni, ba am putea adăuga că unele sate sunt 
menţionate, pentru prima dată, tocmai în astfel de împrejurări. 

Astfel,  Bogdan  al  II-lea  a  devenit  domn  în  urma  bătăliei 
câştigate la Tămăşeni (12 octombrie 1449), iar fiul său, marele Ştefan, 
a devenit domn în urma bătăliei câştigate la Doljeşti (12 aprilie 1547). 
Aceste evenimente au, desigur, legătură şi  cu faptul că Romanul era 
locul de adunare al oştirii, preferinţa pentru acest loc nefiind pe deplin 
elucidată de istoricii noştri. După părerea noastră, ea este legată atât de 
calea  de  acces,  drumul  Siretului,  cât  şi  de  poziţia  strategică  a 
Romanului. 

Aşezat la confluenţa Siretului cu Moldova, Romanul era punctul 
cel mai bun pentru a împiedica pe cineva să ajungă la Suceava. Cel care 
ar  fi  dorit  aceasta,  odată  ajuns  la  Roman,  trebuia  să  urmeze  cursul 
Siretului  sau  al  Moldovei,  dar  pentru  atingerea  scopului  trebuia  să 
treacă unul din cele două râuri. Controlul punctelor de trecere se putea 
face lesne de pe malul opus; de la Roman, oastea ţării, trebuia doar să-
şi urmărească adversarul pe malul râului, obligându-l, în cele din urmă, 
să dea bătălia în condiţii care nu-l avantajau. Însă, cele două exemple, 
pe  care  le-am  citat,  par  a  contrazice,  prin  rezultatele  lor,  această 
argumentaţie şi de aceea vom stărui puţin asupra lor. În ambele cazuri, 
a  fost  vizată  ajungerea pe  drumul  Siretului.  Pentru  aceasta,  trecerea 
râului se putea face direct pe la Roman sau pe podul umblător de la 
Adjudeni. În cazul luptei de la Tămăşeni, chiar în marginea Romanului, 
trecerea râului s-a făcut, probabil, pe la Roman, ceea ce denotă că oştile 
lui Alexandru al  II-lea ar  fi fost  încă pe drum, iar  Cetatea Nouă nu 
exista încă pe atunci. Cu totul altfel au stat lucrurile în cazul bătăliei de 
la Doljeşti. Oştile lui Petru Aron se aflau la Roman, iar Ştefan nu a 
putut trece pe aici, fiind nevoit să urce vreo zece kilometri în amonte, 
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pe cursul Siretului, urmărit de pe celălalt mal de oştile adverse. Petru 
Aron a  făcut  însă  o  greşeală  care  avea să-i  fie  fatală.  Subestimând, 
probabil, forţa adversarului, inferior ca număr, el s-a grăbit să angajeze 
lupta trecând pe malul celălalt, fie pe podul mobil de la Adjudeni, fie 
direct prin vad. Mutarea greşită a adversarului avea să fie fructificată de 
Ştefan  care,  după  câştigarea  bătăliei,  putea  să  treacă  Siretul 
nestingherit, drumul care ducea la Suceava aflându-se acum în mâinile 
lui. Vestea înfrângerii s-a răspândit cu repeziciune, tot datorită acestui 
drum, aşa încât „ţara” l-a putut întâmpina pe noul domn la Direptate 
(Mirceşti)8.

Mutarea  capitalei  la  Iaşi  va  produce  o  anumită  degajare  a 
acestui drum, centrul acţiunii devenind acum „Drumul Ţarigradului”. 
Totuşi, drumul Siretului va continua să rămână un important „drum de 
oaste”, lucru care se va repercuta în mod negativ asupra locuitorilor din 
această zonă. Deşi zona estică a Moldovei devine teatrul înfruntărilor 
militare,  consecinţele  acestora  afectează  şi  celelalte  regiuni  ale  ţării. 
Astfel, cumplitul jaf turco-tătar care a urmat după bătălia de la iezerul 
Cahul  (1574),  avea  să  aducă  întreaga  ţară  într-o  mizerie  cumplită, 
„foametea cea mare”, urmată de o epidemie de ciumă, făcând ravagii 
printre locuitori9.

Pentru sud-estul  Europei,  veacul  XVII  a însemnat  importante 
mutaţii în structurile economice, sociale, politice şi culturale ale epocii. 
În această perioadă, au avut loc numeroase războaie şi a domnit o mare 
instabilitate  în  acest  colţ  al  Europei.  Lor  li  s-au  asociat  impactul 
factorilor  ecologici,  în  această  perioadă  înregistrându-se  numeroase 
calamităţi naturale provocate de dereglările climatice. Cumpăna dintre 
veacuri este dominată de faptele de arme ale lui Mihai Viteazul, fapte 
care vor aduce în centrul atenţiei acest colţ al Europei, transformat într-
un vast câmp de luptă. Însă, în primele decenii ale secolului XVII, se 

8 Această desfăşurare pe care am descris-o ne determină să nu subscriem identificării 
propuse de C. Cihodaru ( C. Cihodaru, Cu privire la localizarea unor evenimente din  
istoria Moldovei : Hindău, Direptate, Crăciuna şi Roşcani, în AIIAI, XIX, 1982, p. 
626-627), acceptată şi de alţi istorici. Considerăm că bătălia a avut loc, aşa cum s-a 
crezut iniţial, la Doljeştii de lângă Roman şi nu la Dolheşti (jud. Suceava). În favoarea 
variantei susţinute de noi pledează şi întărirea pe care Ştefan cel Mare o acordă la 12 
aprilie 1457, deci exact la un an de la bătălie, Episcopiei Romanului (DRH, II, p. 104, 
nr. 70).
9 Cavalerii Apocalipsului, p. 52.
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revine  la  situaţia  politică  anterioară.  Înfruntările  turco-polone,  sub 
forma unei imixtiuni în disputele pentru tron ale Movileştilor sau ca o 
consecinţă  a  nesăbuitei  acţiuni  a  lui  Gaspar  Gratiani,  în  sfârşit,  o 
campanie de prestigiu condusă de  însuşi  sultanul  vor  fi  evenimetele 
care vor tulbura liniştea Moldovei, până spre jumătatea secolului XVII. 
Până la acest moment, au fost cam trei decenii de pace, o pace firavă, 
ameninţată de raidurile năbădăiosului han Cantemir, care se folosea de 
cel mai mic pretext pentru a prăda Moldova. 

Sfârşitul  veacului  al  XVI-lea  va  însemna  şi  pentru  locuitorii 
satelor  noastre  o  ieşire  din  anonimat.  Declanşarea  Contrareformei  a 
determinat  o  reexaminare a  poziţiilor  Bisericii  catolice.  Aducerea în 
turmă a „oiţelor rătăcite” a devenit obiectivul principal al Bisericii post-
tridentine, dar la fel de importantă se dovedea a fi şi întărirea legăturii 
cu unele comunităţi catolice din răsăritul Europei, care nu fuseseră încă 
contaminaţi  de  erezia  protestantă,  dar  a  căror  îngrijire  fusese  lăsată 
multă vreme de izbelişte. Moldova ocupa un rol important în cadrul 
acestui  plan,  aşa  încât,  în  această  parte  a  Europei,  îşi  vor  face,  în 
curând,  apariţia  misionari  trimişi  să  propovăduiască  noua  credinţă 
romană.  Activitatea  acestora  va  deveni,  cu  timpul,  tot  mai  intensă, 
numărul lor va creşte, vor fi inventariate bisericile şi bunurile lor, vor fi 
întocmite documente statistice privitoare la populaţia catolică. 

Laici şi clerici se sprijină reciproc în slujba noului militantism 
catolic, iar exemplul cel mai bun, în acest sens, ni-l oferă Bartolomeo 
Brutti, personaj căruia i se datorează apropierea oficială a Moldovei de 
catolicism10. Sub aparenţa luptei împotriva protestantismului, Brutti va 
facilita intrarea în ţară a iezuiţilor, care, anterior, fuseseră izgoniţi din 
Transilvania11.  Beneficiind  de  acordul  lui  Petru  Şchiopul  şi  al 
mitropolitului  Gheorghe  Movilă,  Brutti  îi  va  instala  în  ţară  atât  pe 
iezuiţi  cât  şi  pe  franciscani,  oferindu-le,  pe  lângă  patronajul  tuturor 
bisericilor catolice, primilor două sate, iar celor din urmă doar unul12. 
Cele două sate primite de iezuiţi sunt numite într-un raport semnat de 
Johannes Künig-Schonovianus: “villa Sabo et Tamas nostris data a D-

10  Hurmuzaki, XI, p. LXII.
11 Maria Teodor,  Continuitatea reformei în Moldova medievală,  în  AIIX,  XXVIII, 
1991, p. 203.
12 Okmanytar, I, p. 96.
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no Bruto”13. Cele două sate erau de fapt Săbăoani şi Berindeşti, care 
aparţineau lui Brutti, însă vecinătatea Tămăşenilor şi faptul că acest sat 
era locuit  tot  de către catolici  ne arată că iezuiţii  controlau,  de fapt, 
întreaga parohie. Mazilirea lui Petru Şchiopul, urmată de încarcerarea 
şi,  apoi,  sugrumarea  lui  Brutti  din  ordinul  noului  domn14 aveau să-i 
determine pe iezuiţi să părăsească aceste sate, asupra cărora, în noile 
condiţii, nu îşi mai puteau exercita stăpânirea. 

Seria  informaţiilor  mai  ample  despre  satele  componente  ale 
parohiei Săbăoani o deschide Bernardino Quirini, la 1599. Situaţia pe 
care o găseşte acest misionar este una destul de bună. El numeşte satul 
Săbăoani târg şi estimează numărul locuitorilor la 300 de familii, cam 
1400 de suflete15. Misionarul îşi manifestă îngrijorarea doar în legătură 
cu  starea  bisericii,  însă,  şi  în  această  direcţie,  există  speranţe  de 
remediere a situaţiei, domnul Ieremia Movilă, a cărui înscăunare părea 
să aducă Moldovei pacea necesară,  dând dispoziţii  pentru acoperirea 
acestei biserici.

Nu ştim dacă acest demers a fost sau nu finalizat. La scurt timp, 
drumul Siretului  avea să  cunoască  din nou larma oştilor  şi,  pe aici, 
aveau să treacă oştenii lui Mihai Viteazul. Nu avem indicii dacă aceşti 
soldaţi au jefuit biserica din Săbăoani, aşa cum s-a întâmplat cu biserica 
din Baia16 şi cu alte biserici catolice din Moldova17, putem însă afirma 
că locuitorii  din  Săbăoani  nu şi-au întâmpinat  nepoftiţii  musafiri  cu 
pâine şi sare. Nu peste multă vreme, alte oşti aveau să-şi facă apariţia, 
cele  ale  hatmanului  Zamoisky.  Dintr-o  descriere  a  acestei  campanii, 
aflăm că oştile polone au urmat itinerariul Suceava-Roman-Bacău cu 
intenţia „de a căuta pe Mihai oriunde s-ar fi găsit”. În tabăra aşezată în 
apropiere  de  Roman,  Zamoyski  a  primit  însă  vestea  înfrângerii  lui 
Mihai, la Mirăslău18.

Cele  două  campanii  au  stârnit  mai  degrabă  panică,  pagubele 
fiind minore în comparaţie cu cele produse de năvălirea tătară ce avea 
să urmeze. Bernardino Quirini a surprins foarte bine tabloul dezolant al 
acelei perioade. În aprilie 1602, el nota: „…din pricina atâtor războaie 
13 Ibidem, p. 90.
14 I. Minea, Aron vodă şi vremea sa, în CI, 1932-1933, nr.1, p. 160.
15 Călători, IV, p. 42.
16 Ibidem, p. 337.
17 Ibidem, p. 46.
18 Ibidem, p. 231.
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care au fost şi sunt şi astăzi [localităţile] sunt aproape distruse şi cele 
mai multe dintre bisericile noastre catolice au fost arse de tătarii care 
trec în fiece zi şi pradă, ard şi ucid…Oamenii au sărăcit nespus de mult 
şi nu au putinţa de a reface bisericile”19. Peste numai doi ani, acelaşi 
misionar nota: „Suferinţele boala şi prigonirile…sunt datorate marilor 
războaie care au fost şi care bântuie în aceste provincii, unde de frica şi 
spaima tătarilor ce mişună mereu, am fost nevoit să fug prin păduri, 
munţi şi peşteri, cu mare primejdie a vieţii. În anul acesta tătarii au luat 
cu ei în robie vreo 100 000 de oameni din cele trei ţări române, fără a 
mai vorbi de răpirile de vite şi de lucruri, care au fost fără număr”20.

Pentru întreg spaţiul românesc această perioadă a fost  una de 
restrişte.  Războaiele  şi  pustiirile,  la  care  s-au  adăugat  câţiva  ani 
succesivi cu ierni grele şi prelungite, cu temperaturi foarte scăzute şi 
recolte proaste, au condus spre o mare foamete, însoţită de o ucigătoare 
epidemie de ciumă. Pierderile de vieţi omeneşti au fost considerabile şi 
s-au înregistrat chiar cazuri de antropofagie. Ciuma a apărut pe fondul 
consecinţelor foametei cumplite, iar mizeria, subnutriţia şi debilitatea 
organismelor au uşurat apariţia şi propagarea acestui flagel în proporţii 
de  masă.  Din  Transilvania,  ciuma  s-a  extins  şi  în  Moldova, 
contaminând satele şi târgurile de la hotarul de apus al Moldovei şi, 
apoi, s-a extins cu repeziciune până la Iaşi, determinându-l pe Ieremia 
Movilă să părăsească oraşul21.

În pofida unei perioade de pace, lanţul calamităţilor a continuat 
să se abată asupra Moldovei. Vara secetoasă a anului 1609 a favorizat 
invazia lăcustelor, fenomen care avea să se repete şi în vara anului 1612 
cu şi mai mare intensitate. În ajunul Crăciunului din acest an, Tomaso 
Alberti consemna: „…pământul era tot acoperit de lăcuste moarte de 
frig, încât părea că pe pământ era zăpadă îngheţată; toate puţurile şi 
iazurile se umpluseră cu acele lăcuste, care otrăveau toate apele şi să ne 
mai gândim că acele lăcuste făcuseră  cele mai însemnate pagube vara 
trecută, stând în iarbă şi nimicind toate bucatele. Lăcustele erau mari şi 
lungi de o jumătate de palmă”22.

19 Ibidem, p. 45.
20 Ibidem, p. 50.
21 Cavalerii Apocalipsului, p. 74 -78.
22 Călători, IV, p. 362.
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Anul 1620 a fost de asemenea unul secetos pentru Moldova şi, 
din  nou,  şi-au  făcut  apariţia  lăcustele.  Pe  un  asemenea  fundal  se 
desfăşoară revolta lui Gaspar Gratiani, peisajul dramatic fiind excelent 
surprins  în  jurnalul  de  campanie  al  unui  anonim polon:  „…câmpuri 
uscate, pline de lăcuste, pe o căldură mare…Cu atât mai mult cu cât nu 
puteam avea apă şi trebuia să o luăm din bălţi şi aşa să o bem. Foarte 
mulţi cai au crăpat atunci de sete şi când ne opream, mâncau pământ”23.

Acest  şir  de  nenorociri  a  avut  repercusiuni  grave  asupra 
locuitorilor din parohia Săbăoani. Desigur, au existat şi ani de pace, cu 
recolte  mănoase,  dar  impactul  acestor  nefericite  evenimente  s-a 
repercutat  simţitor  asupra  fondului  demic.  La  sfârşitul  domniei  lui 
Gaspar Gratiani, atunci când a avut loc şi o nouă expediţie prădalnică 
de amploare a tătarilor, prilej cu care satele parohiei au fost devastate în 
cea mai mare parte24, Andrei Bogoslavic estima populaţia parohiei la 
„60 de case de catolici”, deci vreo 300 de locuitori, faţă de circa 1500 
câţi  erau  la  1599,  ceea  ce  înseamnă  o  scădere  cu  patru  cincimi  a 
populaţiei. 

Aceste  cifre  ne  prezintă  un  dramatic  tablou,  în  doar  două 
decenii, mai bine de trei sferturi dintre locuitorii parohiei muriseră de 
ciumă, de foame, fuseseră luaţi robi sau băjeniseră în locuri mai sigure. 
Am  putea  presupune  că  cifra  avansată  nu  corespundea  întru-totul 
realităţilor şi că mulţi dintre locuitori se refugiaseră din  faţa năvălirii 
tătare. Cifra pare însă a fi reală. În 1630, populaţia parohiei era estimată 
tot la 60 de familii, care trăiau în stare de sărăcie25, probabil, şi datorită 
faptului că Moldova trecuse din nou printr-o situaţie grea. Totuşi, în 
perioada următoare, se poate observa un proces de refacere a fondului 
demic, în condiţii de stabilitate internă şi datorită absenţei calamităţilor. 
Populaţia parohiei este estimată la 80 de familii, în 163626, pentru ca, în 
1640, să ajungă la 157 de familii27, aşadar aproximativ 785 de locuitori. 
Pentru această perioadă, datele statistice de care dispunem sunt mult 
mai  complete.  În  1641,  Petru  Bogdan  Baksic  estimează  populaţia 
parohiei  la  721  de  locuitori,  distribuiţi  astfel:  159  de  locuitori  la 

23 Ibidem, p. 457.
24 Călători, V, p. 6.
25 Ibidem, p. 16.
26 Ibidem, p. 95.
27 Okmanytar, I, p. 203.
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Săbăoani, 190 la Răchiteni, 116 la Adjudeni, 64 la Tămăşeni, 160 la 
Teţcani şi 32 la Licuşeni28. 

Peste  numai  doi  ani  avem  noi  informaţii  de  acest  gen, 
Bartolomeo Bassetti oferindu-ne în relatarea sa următoarele date: 243 
de locuitori la Săbăoani, 63 de locuitori la Tămăşeni, 220 la Răchiteni, 
111 la Adjudeni şi 30 la Licuşeni29. Numărul total al acestora ar fi de 
667 de persoane, dar Bassetti omite satul Teţcani, care ştim că avea în 
jur de 160 de locuitori, iar adăugându-i şi pe aceştia ajungem la cifra de 
827  de  locuitori.  Neconcordanţa  între  cele  două  cifre  este  evidentă. 
Dacă, în cazul celorlalte sate, cifrele sunt aproape identice în ambele 
documente, în cazul Săbăoanilor, Bassetti dă un număr suplimentar de 
84 de persoane. Cum este greu de crezut că, în doi ani, doar populaţia 
Săbăoanilor să fi  înregistrat  un asemenea spor demografic şi  nici nu 
este vorba de o greşeală, ar rezultă, că în această perioadă, în Săbăoani, 
s-au stabilit un număr de 17 familii, ceea ce înseamnă că avem de a 
face cu un fenomen demografic, pe care vom încerca să-l desluşim în 
continuare.

La 1646, Marco Bandini înregistrează următoarea situaţie: 300 
de  locuitori  la  Săbăoani,  70  la  Tămăşeni,  63  la  Adjudeni,  389  la 
Răchiteni, 40 la Licuşeni şi 160 la Teţcani30, aşadar un total de 1022 de 
locuitori.  Analizând aceste date, observăm că, în cinci ani,  populaţia 
Săbăoanilor  a  crescut  cu  141  de  locuitori,  cea  a  Tămăşenilor  cu  6 
locuitori, cea a Răchitenilor cu 199 de locuitori, cea a Licuşenilor cu 8 
locuitori, în vreme ce populaţia Adjudenilor a scăzut cu 53 de locuitori, 
iar  populaţia  Teţcanilor  a  rămas  constantă.  Cele  mai  spectaculoase 
creşteri le-au cunoscut satele Săbăoani şi Răchiteni, care practic şi-au 
dublat populaţia şi aceasta doar parţial în detrimentul satelor învecinate. 
Explicaţia  acestui  fenomen stă  în  tinereţea  acestei  populaţii,  care  se 
poate deduce din unele relatări, mai ales datorită numărului mare de 
copii, ceea ce duce la un procent de nupţialitate destul de ridicat, dar o 
cotă destul de importantă se datorează imigrării din alte zone. Punctele 
de  atracţie  pentru  nou-veniţi,  dar  şi  pentru  localnici,  erau  satele 
Săbăoani  şi  Răchiteni  care  dispuneau  de  resurse  necesare  asigurării 

28 Călători, V, p. 242 –243.
29 Ibidem, p. 184 –185.
30 Codex Bandinus, p. 63 –65.
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existenţei unui număr mai mare de locuitori şi beneficiau de protecţie 
politică, care îi ferea de abuzuri. 

Acest din urmă aspect joacă un rol foarte important. Creşterea 
bruscă de populaţie înregistrată la  Răchiteni  este legată  de faptul că 
Vasile  Lupu  devine  stăpânul  acestui  sat,  chiar  în  această  perioadă. 
Locuitorii  din  Săbăoani  beneficiau  şi  ei  de  protecţia  unui  personaj 
important din ierarhia ţării, şi anume Mitropolitul Moldovei, protecţie 
de care nu se sfiiau deloc să facă uz31. Importanţa protecţiei politice se 
observă cel mai bine în cazul celor din Adjudeni, sat aflat în stăpânirea 
familiei  lui  Lupu Hăbăşescu  şi  care  trece  printr-o  perioadă  de  criză 
după decesul acestuia, de unde aproape o jumătate de sat a trecut în 
intervalul 1643-1646, la Răchiteni.

Dar vremurile „de au fostu cândva în tot binele şi bivşug şi plină 
de avuţiie, cu mare fericiie”32 aveau să se încheie, iar odată cu ele şi 
„feriicita domniia lui Vasilie-vodă”. Şirul nenorocirilor avea să se abată 
din nou asupra ţării Moldovei. Iarna anului 1645 avea să aducă un ger 
năprasnic, care s-a menţinut mai mult de două săptămâni. Aflat în drum 
spre Iaşi, Bandini povesteşte păţaniile îndurate alături de însoţitorii săi: 
„la unii din oamenii mei de casă le-au căzut unghiile de la picior, altora 
le-a degerat urechile şi nasul iar pe alţii i-a apucat junghiul”33. În vara 
anului  următor,  precipitaţiile  abundente  au  dus  la  producerea 
inundaţiilor34, pentru ca în vara lui 1647, pe fondul unei secete, să se 
abată asupra ţării flagelul lăcustelor35.

Aceste  calamităţi  prefaţează  marea  urgie  ce  avea  să  vie  în 
curând. O hotărâre a domnului luată la un chef avea să aducă cumplita 
replică a tătarilor. Hoardele tătare şi cetele cazacilor au prădat cumplit 
ţara Moldovei, profitând de efectul surprizei. „Iară denafară, la ţară, au 
aflatu toată ţara toată pre acasă, cu dobitocu, cu herghelii, de care era 
pre atunci plină ţara. Plean, robi au luat fără număr multe, şi case de 
boieri au robitu”36. Ca unul ce se bucură de moartea caprei vecinului, 

31 Vezi infra Dascălul.
32 Miron  Costin,  Letopiseţul  Ţărâi  Moldovei  de la  Aaron-vodă încoace,  în  Miron 
Costin, Opere, vol. I, ed. critică îngrijită de P.P. Panaitescu, Editura Pentru Literatură, 
Bucureşti, 1965, p. 90.
33 Călători, V, p. 306.
34 Codex Bandinus, p. 33.
35Cavalerii Apocalipsului, p. 86. 
36 Miron Costin, Letopiseţul, p. 122.
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Ioan Kemeny nota: „Dar şi Lupu a fost pedepsit de Dumnezeu pentru 
aceasta,  căci  n-a  putut  să-şi  mărite  fiica  cum i-ar  fi  fost  voia  […] 
deoarece curând după aceea au năvălit tătarii în ţara lui şi cu toate că 
ştiau că are trecere la Poartă, au prădat ţara cumplit şi el abia a scăpat 
cu fuga în păduri. Şi nu s-a împlinit nici săptămâna, după retragerea 
tătarilor, şi au venit pe urmele lor cazacii şi au prădat şi ei”37.

Bilanţul  acestei  acţiuni  a  fost  deosebit  de  tragic  şi  el  este 
confirmat  de  mai  multe  surse.  Englezul  Robert  Bargrave  nota:  „Au 
cărat cu ei mii de robi, multe mii de vite şi toată bogăţia pe care au 
găsit-o”38. Pagubele erau estimate de Vasile Lupu la mai multe sute de 
mii de taleri imperiali39 şi tot el detaliază aceste pagube, într-o scrisoare 
trimisă hanului, al cărei conţinut ni s-a păstrat prin intermediul solului 
suedez Iacob Mayer: „Împăratul turcesc îmi cere tributul obişnuit, iar 
tu, nu numai că mi-ai pârjolit ţara şi mi-ai cărat din ţară 200.000 de 
vite, mari şi mici şi cai, dar ai luat [în robie] câteva mii de supuşi ai 
mei, rog deci, pentru a-ţi dovedi nevinovăţia, precum susţineai într-o 
scrisoare, să-mi trimiţi  înapoi în cel  mai scurt  timp pe sărmanii mei 
supuşi, ca să-mi pot reface din nou ţara distrusă până la pământ şi să 
pot trimite obişnuitul tribut împăratului turcesc”40.

Pagubele materiale sunt însă nesemnificative în comparaţie cu 
suferinţele îndurate de cei care au ajuns sub robia tătarilor. Analogia 
faptelor acestora cu atrocităţile descrise în Carmen miserabile ne arată 
că, nici după patru secole, modul de acţiune al tătarilor nu se schimbase 
prea  mult.  „Tătarii  se  poartă  cu  prinşii  lor  ca  şi  cu  nişte  câini, 
batjocorindu-i şi lovindu-i în chip neomenos. Femeile luate în robie de 
[ei]  sunt mai  bucuroase – dacă nu-şi  pot  recăpăta libertatea -  să  fie 
vândute  turcilor,  căci  acolo  sunt  foarte  bine  ţinute  în  privinţa 
îmbrăcăminţii  şi  a  îngrijirii”41.  După  ce  am  parcurs  acest  pasaj, 
înţelegem, mai bine, de ce în mentalitatea catolicilor noştri tătarii, sunt 
asociaţi  cu  diavolul,  iar  expresia  „lua-te-ar  tătarii” 42 are  valoare  de 

37 Călători, V, p. 143.
38 Ibidem, p. 491.
39 Ibidem, p. 450.
40 Ibidem, p. 453.
41 Ibidem, p. 443.
42 Diverse materie in lingua moldava, p. 83.
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blestem  şi  constituie  un  păcat  grav,  chiar  şi  într-o  epocă  în  care 
ameninţarea tătarilor nu mai constituia o realitate.

Detensionarea  relaţiilor  dintre  Vasile  Lupu,  hanul  tătarilor  şi 
Bogdan  Hmelniţki  va  conduce  la  eliberarea  din  robie  a  unora,  dar 
tabloul celor care se întorc este dezolant: „…cei care au fost eliberaţi 
din robie de tătari sunt toţi pociţi, şchiopi, orbi, sau sunt băieţi şi fete 
mici de tot,  oameni inapţi,  ce nu sunt în stare să muncească. Pe cei 
voinici, în floarea vârstei, i-au păstrat...”43.

Locuitorii  din  parohia  Săbăoani  se  pare  că  au  avut  timpul 
necesar, pentru a se pune la adăpost din calea năprasnicei năvăliri, aşa 
încât, chiar dacă şi-au pierdut bunurile şi-au putut salva vieţile. Deşi 
starea  de  sărăcie  este  evidentă,  populaţia  parohiei  este  estimată,  în 
1650,  de  către  Georgius  Gross  la  160  de  familii44,  iar  de  către 
Bonaventura de Campofranco la 150 de familii45; aşadar, circa 750 de 
locuitori. Aceste cifre ne prezintă un evident regres demografic; faţă de 
1646, populaţia parohiei a scăzut cu mai bine de 25 %. 

Tot în aceste împrejurări, se pare că 
şi-a  pierdut  viaţa  şi  arhiepiscopul  Marco 
Bandini.  Plecat  din Bacău,  la  20 februarie 
1650,  probabil  spre  Iaşi,  Bandini,  care  la 
această dată avea în jur de 50 de ani, dispare 
fără urmă. Săpăturile arheologice efectuate 
la Săbăoani  au scos  la  iveală  un mormânt 
total diferit de celelalte (mormântul 257)46. 
Înhumatul, orientat  cu capul spre răsărit şi 
picioarele  spre  apus,  tipic  pentru  un 
mormânt episcopal (episcopii fiind înhumaţi 
cu faţa spre popor), în vârstă de circa 50 de 
ani,  ţine  în  mână  o  cruce  de  argint  fără 
personaj. Această cruce seamănă cu cea pe 
care  Bandini  o  descrie  ca  aflându-se  în 
inventarul bisericii din Săbăoani47. 

43 Călători, V, p. 453.
44 G. Călinescu, Altre notizie, p. 41.
45 Călători, V, p. 438.
46 D. Hordilă, op. cit., p. 67.
47 Codex Badinus, p. 65. “Crux argentea sine crucufixo”.
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Identificarea acestui personaj cu episcopul Marco Bandini a fost 
propusă de I. Dumitriu-Snagov48, iar ipoteza sa pare a fi întemeiată. În 
favoarea  ei,  pledează  şi  faptul  că  în  palma  mortului  se  aflau  două 
monede, ceea ce denotă că serviciul funerar nu a fost efectuat de către 
un alt misionar; aşa se explică de ce aceştia, mulţi dintre ei risipiţi la 
momentul respectiv, nu au putut oferi indicii despre locul în care se află 
mormântul  lui  Bandini.  Destinul  a  făcut  ca  osemintele  lui  Marco 
Bandini  să-şi  odihnească  somnul  de  veci  într-un  loc  în  care  fusese 
primit cu destulă ostilitate, dar ai cărui locuitori au înţeles în cele din 
urmă să-i acorde onorurile cuvenite unui episcop.

Pacea nu a adus însă şi sfârşitul nenorocirilor, lovitura pe care a 
primit-o Moldova a fost mult prea puternică, iar consecinţele ei s-au 
făcut resimţite şi în continuare. Din cauza unor recolte slabe, devorate 
şi  de lăcuste,  la  care  s-au adăugat  pustiirile  tătarilor  şi  cazacilor,  în 
Moldova se dezlănţuie,  în  1651-1652, o  mare foamete,  urmată de o 
epidemie de ciumă49. Chiar la începutul anului 1652, molima bântuia în 
zona de care ne ocupăm. Într-o scrisoare expediată din Roman, la 20 
ianuarie, Vasile Lupu se plânge de faptul că „Domnul Dumnezeu m-a 
ţinut într-un foc atât de straşnic al ciumei, în care mă aflu”50. 

Un raport iezuit din această perioadă ne oferă ceva mai multe 
informaţii.  După ce ne asigură că „în anul acesta ciuma a bântuit în 
toată ţara”, autorul raportului precizează că „s-a mers la satele ungureşti 
din marginea oraşului Roman”. În timpul „apostolatului”, care a durat 
trei luni de zile şi care se datorează condiţiilor mizere în care trăiesc 
locuitorii, „marea lipsă a celor necesare traiului” afectându-i, în mod 
direct,  şi  pe  misionari,  autorul  raportului  ţine  să  ne  asigure  că  „în 
această  calamitate  catolicii  noştri  au  fost  îngrijiţi  aşa  de  bine  de  ai 
noştri […] încât nici unul nu a pierit de această molimă”51. 

Accentul propagandistic al acestui document este evident, căci 
misionarii erau la fel de înspăimântaţi de ciumă ca toţi ceilalţi, iar, în 
faţa  acestei  molime,  păleau  orice  veleităţi  taumaturgice.  Locuitorii 
48 � I. Dumitriu-Snagov,  Săbăoani-localitate română catolică dintotdeauna,  în vol. 
Moldova ’99. Sărbătoarea bimileniului creştin, ed. îngrijită de I. Dumitriu-Snagov, 
Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1999, p. 59.
49 Cavalerii Apocalipsului, p. 85.
50 I.  Corfus,  Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone.  
Secolul al XVII-lea, II, Ed. Academiei, Bucureşti, 1983, p. 163, nr. 95.
51 Călători, V, p. 504.
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trebuiau  să-şi  poarte  singuri  de  grijă,  iar,  în  lipsa  unor  măsuri 
profilactice adecvate, singurele mijloace pe care le aveau la îndemână 
erau fie izolarea prin retragerea în pădure, fie îndeplinirea unor rituri 
ancestrale, pentru alungarea bolii, a căror păstrare se datorează tocmai 
acestui nesfârşit şir de molime.

Un asemenea comportament a fost surprins de Bandini, la 1647, 
într-un sat catolic, într-o vreme în care ciuma bântuia în Transilvania şi 
ameninţa  să  se  răspândească  şi  în  Moldova52.  Frica  de  ciumă  îi 
determinase pe oameni ca la toate răspântiile să taie un stejar mare, iar 
ciotului  rămas  i-au  dat  formă  umană,  cioplindu-i  chip  şi  ataşându-i 
mâini şi picioare. Acest idol de lemn ţinea într-o mână un arc cu două 
săgeţi,  iar  în  cealaltă  o  lance.  Dacă  rolul  acestor  stâlpi,  de  tradiţie 
romană53, era de a păzi drumul, măsurile de protecţie nu se rezumă doar 
la atât.  În obscuritatea nopţii,  zece fete  în floarea vârstei,  despuiate, 
executau un ritual magic care are acelaşi scop. Ele alergau de mai multe 
ori în jurul satelor, făceau felurite gesturi, cântau, dansau şi aruncau, în 
jurul lor, cu beţe aprinse. Fetelor le ies în întâmpinare zece flăcăi, de 
asemenea goi, înarmaţi cu lănci. Pentru a nu rupe vraja aceştia se salută 
în tăcere, iar fetele lovesc lăncile cu beţele. Supravieţuirea acestui ritual 
ancestral,  a  cărui  practicare  pare  de  neimaginat  în  cadrul  unei 
comunităţi  creştine,  nu  a  conservat  în  mentalitatea  colectivă  şi 
semnificaţiile sale iniţiale. Oamenii din secolul XVII credeau că prin 
practicarea acestui ritual ciuma nu se va atinge de oamenii goi, ci va 
avea ruşine şi îi va cruţa pe cei tineri. Ultima fază a ritualului îi are ca 
protagonişti tot pe cei zece flăcăi. Într-o altă noapte, aceşti zece tineri 
despuiaţi trag, în locul boilor, un plug cu care brăzdează pământul în 
jurul satelor, însoţiţi de un mare număr de fete şi flăcăi care amestecă 
cântecele  cu  râsul.  Locuitorii,  înarmaţi  cu  ghioage,  stăteau  lângă 
brazdă, cu faţa spre Transilvania, pregătiţi să înfrunte ciuma. 

Tot  dinspre  Transilvania,  aveau  să  vină  în  curând  oştile 
ungureşti  care  îl  aduceau ca domn pe  Gheorghe  Ştefan.  Replica  lui 
Vasile Lupu şi sosirea cazacilor aveau să aducă noi nenorociri asupra 
ţării  şi  aşa  slăbite.  Mărturii  contemporane  evenimentelor  pun  foarte 
bine  în  lumină  suferinţele  îndurate  de  locuitori.  În  aprilie  1654, 

52 Codex Bandinus, p. 39.
53 Petru Caraman, Descolindatul în orientul şi sud-estul Europei, ed. îngrijită de I. H. 
Ciubotaru, Ed. Universităţii, Iaşi, 1997, p. 458.
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Bernardino  Valentini  nota:  „şi  acum  cu  prilejul  schimbării  noului 
domn, când am fugit timp de şapte luni în şir prin păduri, cu suferinţe 
nespus de mari, am fost despuiaţi nu numai de odăjdiile pe care le avea 
fiecare  la  sine,  dar  nici  măcar  nu ne-au lăsat  cămaşa  pe spinare-  şi 
hrana noastră obişnuită era pâinea de mei şi apă din râu”54. Un alt raport 
consemna: „S-a întâmplat această schimbare a domnilor care a umplut 
această ţară cu atâta potop de neamuri diferite şi cu mulţime de oşti 
felurite,  încât  a  fost  de  mirare  că  nenorociţii  de  locuitori,  apăsaţi 
neîncetat de această povară a războiului mai bine de trei ani, nu au fost 
răpuşi în cele din urmă de foame şi de tăişul sabiei”55. „Toate oraşele şi 
localităţile  Moldovei  sunt  expuse  incursiunilor  şi  atacurilor  tătarilor 
cazacilor şi altor neamuri”56. „Aceşti oameni nenorociţi, îngrijindu-se 
doar să scape cu viaţă, au umplut pădurile munţii şi peşterile, aşa încât 
părea să se fi adus în aceste locuri colonii, şi numai cei mai îndrăzneţi 
mai  obişnuiau  să  iasă  de  prin  păduri  să-şi  revadă  casele  pustiite”57. 
Condiţiile grele ale vieţii  silvestre, lipsa apei potabile şi a hranei nu 
sunt  singurele  greutăţi,  la  acestea  se  adăugau  cetele  de  tâlhari  care 
împânzeau ţara şi care îi atacau pe refugiaţi, în ciuda distrugerii unor 
căi de acces, „bărcile fiind arse şi podurile distruse”58.

Drumul Siretului devenise un teatru de luptă, pe acest itinerar 
consumându-se un episod important al înfruntării dintre Vasile Lupu şi 
Gheorghe  Ştefan.  „După  aceia  izbândă,  straja  lui  Ştefan-vodă  s-au 
mutat la Săbăoani, mai sus de Roman, iar Ştefan-vodă de la Răcăciuni 
s-au mutat la Bacău”59. Ulterior, noul domn îşi va stabili reşedinţa la 
Roman; aici îl vizitează patriarhul Macarie al Antiohiei60, şi, tot aici, îl 
găsesc şi misionarii iezuiţi veniţi să celebreze liturghia pentru catolicii 
germani şi poloni, care se găseau în oastea domnului61. În perioada de 
instabilitate  internă  care  a  urmat,  tranzitul  de  oşti  pe  acest  drum a 
continuat. În 1655, cu asentimentul Porţii, oştile principelui transilvan 
trec în  Moldova,  pentru ca aici  să-şi  coordoneze eforturile  cu oştile 
54 Călători, V, p. 425.
55 Ibidem, p. 500.
56 Ibidem, p. 428.
57 Ibidem, p. 501.
58 Ibidem, p. 429.
59 Miron Costin, Letopiseţul, p. 154.
60 Călători, VI, p. 103.
61 Călători, V, p. 501.
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moldovene şi  cele  tătărăşti,  în  vederea  înăbuşirii  revoltei  seimenilor 
care izbucnise în Ţara Românească. Dintr-o scrisoare a lui Coloman 
Mikes, din 10 iunie, expediată din Săbăoani, ştim că oştile ungureşti au 
poposit şi în acest loc62. Nu peste multă vreme, însuşi Gheorghe Ştefan 
îşi va stabili tabăra la Săbăoani. „Şi viindu întinsu, au stătut cu tabăra 
dencoace  de  Roman,  la  Săbăoani,  iar  pre  Tălmaci  paharnicul  îl 
trimisese cu străji spre Târgul Frumos”63. Alegerea acestui loc nu este 
deloc întâmplătoare, căci de aici, Gheorghe Ştefan putea să controleze 
drumul  Siretului  pe  relaţia  Târgu  Frumos-Roman,  prin  „podeţu  pre 
drumul  carele  merge  de  la  Târgu  Frumos  la  Roman”.  Misiunea 
paharnicului  Tălmaci  era  de  a  împiedica  trecerea  Siretului  de  către 
oştile cu care venea Ghica-vodă, fie pe la Şcheia, fie pe la Adjudeni, 
misiune care în parte i-a şi reuşit.  După o prima ciocnire, acesta s-a 
întors  în  tabăra  de  la  Săbăoani  aducând  cu  el  şi  câţiva  prinşi. 
Confirmarea veştii că în tabăra adversă se află însuşi hanul tătarilor, l-a 
determinat  pe  Gheorghe  Ştefan  să  se  retragă,  lăsând  doar  o  strajă 
formată din 80 de pedestraşi, care să apere vadul Siretului. Aflând de 
retragerea domnului lor, aceştia s-au predat. Acest eveniment, la care se 
adaugă debitul mare al Siretului din acea perioadă, au făcut ca locuitorii 
de pe celălalt mal să fie scutiţi de o nouă expediţie tătară, oştile care îl 
însoţeau pe Ghica-vodă întorcându-se spre Iaşi. 

„La  3  ianuarie  1657,  a  început  să  bântuie  ciuma”64,  ne 
informează Angelo Tassi di Assisi şi s-ar părea că această dată l-a găsit 
chiar  la  Săbăoani.  Acest  flagel  a  bântuit  cu  intermitenţe,  până  spre 
1661. Ca de obicei, ciuma a fost completată de o perioadă de foamete, 
aceasta atingând punctul critic în 1659, în timpul domniei lui Ştefăniţă 
Lupu. Miron Costin consemna: „ţara într-aceia foamete era într-acela 
anu,  cât  mânca  oamenii  papură  uscată  în  loc  de  pâine,  măcinând-o 
uscată. Şi de aceia foamete porecliia şi pre Ştefăniţă-vodă, de-i dziceau 
Papură-vodă”.  Alte  mărturii  atestă  acest  fenomen,  ba  chiar  şi 
prelungirea efectelor sale, în anul următor. Într-o notă scrisă în aprilie 
1661, pe un mineu se arată că „într-acel an ce trecuse, atunci au fost 
foamete mare, că mânca oamenii pâine de rânsă şi de papură”65.

62 Ibidem, p. 514.
63 Miron Costin, Letopiseţul, p. 188-190.
64 Călători, VII, p. 117.
65 Cf. Cavalerii Apocalipsului, p. 88 –89.
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Persistenţa acţiunilor militare pe toată această perioadă au făcut 
condiţiile de trai deosebit de grele, realităţi cu care ia contact şi Blasius 
Koicevic, în 1661. „Greutăţile vremurilor nu au îngăduit ca vizitaţia să 
se fi făcut aşa cum aş fi voit.  Nu pătimim numai din cauza tătarilor 
precum şi a schimbărilor domnilor, ci de o foamete de necrezut şi de o 
ciumă  nemaipomenită”66.  În  pofida  acestor  condiţii,  Vizitatorul 
Apostolic va ajunge totuşi  în parohia Săbăoani, ai  cărei  locuitori,  în 
număr de 287, „trăiesc în sărăcie şi nimeni nu se găseşte să îi ajute”67. 
Pentru a  ne  da seama cât  de  mult  au  avut  de  pătimit  locuitorii  din 
această  zonă,  este  de ajuns să precizăm că,  în intervalul 1650-1661, 
populaţia parohiei a scăzut cu aproximativ 70 %. 

În perioada care a urmat, asistăm la un uşor proces de refacere a 
fondului demic, însă datele de care dispunem sunt, uneori, confuze şi, 
de aceea, ele trebuie analizate cu cea mai mare atenţie. Într-un raport 
din  1663,  populaţia  parohiei  este  estimată  la  100  de  familii68,  dar 
referirea destul de vagă ne face să ne îndoim de veridicitatea ei. Vitto 
Piluzzi,  scria,  din Baia,  în 1688, că „la Săbăoani  sunt cam 1000 de 
suflete”69, însă şi relatarea sa privitoare la această localitate este destul 
de lapidară, încât se pare că autorul ei vorbeşte din auzite şi nu în urma 
unui  contact  cu  realităţile.  O relatare  din  23  mai  1670,  semnată  de 
Francesco Maria Spera, confirmă estimarea lui Piluzzi70, însă şi această 
relatare  este  destul  de  lacunară.  Un  raport  din  luna  octombrie  a 
aceluiaşi  an,  semnat  de  Antonio  Angelini,  vorbeşte  de  vreo  200 de 
locuitori, aflaţi în trei sau patru sate71, ceea ce denotă că nici Angelini 
nu  cunoştea  situaţia  reală  a  parohiei.  Raportul  său  conţine  totuşi  o 
informaţie  foarte  importantă  şi  anume  faptul  că,  în  acea  perioadă, 
serviciul  religios  în  această  parohie  era  asigurat  de  către  Giovanni 
Battista del Monte. Acest indiciu este foarte preţios, şi, el ne permite să 
considerăm ca singură sursă veridică raportul întocmit de G. Battista 
del Monte, în noiembrie, acelaşi an. Fostul paroh de Săbăoani nota că, 
în acest sat, se aflau 20 de case, iar în satele anexe aproximativ 100 de 

66 Călători, VII, p. 142.
67 Ibidem, p. 141.
68 Okmanytar, II, p. 572.
69 Călători, VII, p. 81.
70 G. Călinescu, Alcuni missionari, p. 104.
71 Okmanytar, II, p. 631.
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case72, ceea ce înseamnă că populaţia parohiei era de aproximativ 700 
de locuitori. Această cifră este confirmată şi de Vitto Piluzzi în raportul 
său din august 167173, mai ales că, datorită cazului Ballatti, prefectul 
misiunii a avut ocazia să cunoască mai bine parohia Săbăoani. Aceste 
cifre ne arată că avem de-a face cu un proces de refacere al fondului 
demic,  în  numai  nouă  ani  numărul  de  locuitori  revenind  la  nivelul 
anului 1650, dar acele salturi spectaculoase, cum a fost cel din perioada 
1641-1646, sunt de domeniul trecutului.

De altfel, nici condiţiile nu au mai fost aceleaşi, instabilitatea 
politică  alternând  cu  vicisitudinile  naturii.  Acest  proces  de  creştere 
demografică a fost estompat de noile calamităţi care s-au abătut asupra 
Moldovei,  începând  chiar  din  1670.  În  acest  an,  datorită  ploilor 
abundente s-au produs revărsări ale râurilor, printre care şi Siretul. În 
iulie 1670, Petru Parcevic, aflat la Bacău, scria: „În aceste provincii şi 
mai ales în Moldova este o grozavă revărsare a apelor de trei luni de 
zile, din cauza deselor averse şi a ploilor necontenite ziua şi noaptea ce 
distrug toate semănăturile de grâu din cel mai bun, de orz, de ovăz, de 
mei  şi  de  orice  fel  ar  fi,  căci  stau  în  apă,  şi  atacate  de  prea  multă 
umezeală, nu se pot coace şi nici nu fac boabe. De asemenea şi iarba şi 
plantele ierboase din fâneţe, sau nu pot să crească de frig şi de apă, sau 
dacă cresc, nu pot fi cosite, căci niciodată soarele nu încălzeşte şi nu 
usucă pământul şi totodată pentru că râurile, ieşind din albiile lor, au 
inundat  toate  câmpiile  şi  au  luat  cu  sine,  împreună  cu  pământul, 
ierburile şi plantele cu pământ cu tot şi le-au amestecat cu nisip”74. 

Peste numai cinci ani, asupra Moldovei avea să se abată din nou 
ciuma,  fapt  atestat  şi  de cronica lui  Ion Neculce.  „Şi  s-au scornit  o 
ciumă mare în toată ţara la văleatul 7183, de în luna lui iuni ş-au ţinut 
pân-la ghenar. Ş-au murit oamenii, cât nu-i putea îngropa şi-i arunca 
prin  gropi,  de-i  năruia”75.  Un  document  din  1676  arată  că,  la  Iaşi, 
cadavrele săracilor şi străinilor zăceau „pre uliţe şi pre sub garduri, pren 
gunoaie”76. Atotputernicia morţii în astfel de momente, pătrunderea ei 

72 Călători, VII, p. 217.
73 Ibidem, p. 113.
74 Călători, VII, p. 172.
75 Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabija-vodă până la a doua domnie  
a lui Constantin Mavrocordat, în  Opere, ed. critică şi studiu introductiv de Gabriel 
Ştrempel, Ed. Minerva, Bucureşti, 1982, p. 246 (în continuare : Neculce, Letopiseţul).
76 Cf. Cavalerii Apocalipsului, p. 93. 
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în sfera cotidianului, modifică radical atitudinile umane vizavi de acest 
fenomen,  încât  putem vorbi  de o banalizare  a  morţii,  grija  acordată 
defuncţilor fiind minimă. Acest fenomen nu se observă doar pe străzile 
Iaşilor,  ci  şi  în  satele  de  care  ne  ocupăm.  Descoperirea  unor  gropi 
comune care adăposteau schelete provenind de la copii, tineri şi adulţi, 
aşezaţi  pe  spate,  dar  cu  braţele  în  diferite  poziţii77,  atestă  această 
desacralizare a morţii, precum şi virulenţa unor astfel de epidemii în 
spaţiul de care ne ocupăm. 

Mult mai dăunătoare s-a dovedit a fi instabilitatea critică, care 
se instaurează  în Moldova pentru o perioadă destul de lungă. Căderea 
Cameniţei,  în  1672,  avea  să  însemne  o  lovitură  şi  pentru  Moldova, 
deschisă acum în întregime incursiunilor turcilor şi tătarilor, pe de o 
parte,  polonezilor  şi  cazacilor  auxiliari,  pe  de  altă  parte.  De  acum 
încolo  şi  până  la  pacea  din  1676,  situaţia  se  va  menţine  aceiaşi. 
Cucerirea Hotinului de către poloni şi cu ajutorul lui Ştefan Petriceico, 
în  noiembrie  1673,  şi  apoi  pierderea  cetăţii  în  anul  următor,  luptele 
dintre  Ştefan  Petriceico  şi  turco-tătarii,  care  îl  aduceau ca  domn pe 
Dumitraşco  Cantacuzino,  în  cele  din  urmă  şi  incursiunile  cazacilor 
aflaţi în slujba Poloniei aveau să aducă distrugerea acelor părţi de ţară 
care scăpaseră până atunci. Trecerile continue de oşti au contribuit nu 
doar la răspândirea molimelor, ci au indus o stare de acută sărăcie, atât 
prin  jefuirea  sălbatică  a  bunurilor  populaţiei  civile,  cât  şi  prin 
împiedicarea  desfăşurării  muncilor  agricole.  Mărturiile  vremii  ne 
prezintă jalnicul tablou al unei ţări pustiite de neîntrerupte incursiuni, 
oraşele şi satele părăsite, populaţia retrasă în păduri, biserici jefuite şi 
peste tot numai ruine.

Aprovizionarea  Cameniţei,  din  Moldova  şi  prin  Moldova, 
aruncă noi greutăţi asupra ţării. Convoaiele, a căror siguranţă cade şi în 
grija domnului, sunt adesea atacate de pâlcuri polone alături de care 
luptă  şi  unii  moldoveni  puşi  pe  căpătuială.  La  acestea  se  adaugă şi 
obligaţiile suplimentare ale locuitorilor, care trebuiau să plătească noi 
dări, să facă podvezi suplimentare, unele deosebit de primejdioase, cum 
ar fi „carele de Hotin”. Locuitorii din parohia Săbăoani s-au numărat 
printre  cei  puternic  afectaţi  de  aceste  evenimente.  Astfel,  pe  13 
septembrie 1672, domnul scria locuitorilor din Răchiteni să se strângă 
de pe unde s-au risipit şi să se aşeze fiecare la locul său, urmând a li se 
77 D. Hordilă, op. cit., p. 70.

91



                              CLIMĂ, RECOLTE, CIUMĂ ŞI RĂZBOAIE (1600-1800)

mai scădea din dări,  iar  din iliş  20 de chile  de grâu78.  Un raport  al 
misionarilor franciscani din Moldova, din 1675, precizează că locuitorii 
din  Săbăoani  sunt  fugiţi  cu  toţii,  deoarece  locuiesc  în  apropierea 
drumului public  care duce spre Cameniţa79. Situaţia s-a menţinut şi în 
anul următor,  când un alt  raport  ne informează că la Săbăoani  şi  în 
satele învecinate nu sunt mulţi catolici; locuitorii fiind fugiţi pentru a se 
salva  de  pericole,  fiindcă  pe  drumul  public  trec  neîntrerupt  oştile 
turceşti80.

Pe lângă trupele regulate, acţionează şi unele grupuri răzleţe de 
mercenari dezertori sau chiar tâlhari care jefuiesc populaţia civilă. Doar 
calamităţile naturale mai stăvilesc această trecere necontenită de oşti, 
ploile  torenţiale  şi  inundaţiile  făcând  drumurile  impracticabile  şi 
oferind locuitorilor un moment de respiro. Un astfel de eveniment s-a 
petrecut în zona de care ne ocupăm, în 1679. În acest an, Gheorghe 
Duca îi scrie vornicului Rugină să cerceteze plângerea episcopului de 
Roman,  referitoare  la  revărsarea  unui  iaz  de  pe  moşia  Teţcani, 
inundând „locul Lecuşănilor unde au fost pământuri arate şi fânaţă, şi 
pre acele locuri  niciodată să nu mai fie agiunsu apa”81.  Insecuritatea 
avea însă să-şi  facă din nou simţită prezenţa. În 1682, locuitorii  din 
această zonă erau împrăştiaţi  prin diferite locuri  de refugiu.  Antonio 
Angelini consemna că „două sate au fugit în întregime şi stau risipite în 
lunca Siretului”. Satul Săbăoani fusese mistuit de flăcări, cu acest prilej 
arzând şi casa parohială82. Singurii rămaşi erau locuitorii din Răchiteni, 
satul  lor  fiind  aşezat  la  o  distanţă  mai  mare  de  drumul  principal, 
camuflat de pădurea de sălcii şi mai greu accesibil, datorită terenurilor 
mlăştinoase care îl înconjurau. Informaţia este confirmată de raportul 
prefectului Vitto Piluzzi, din acelaşi an. „Săbăoani. […] Acolo nu este 
nimeni”83,  ne informează prefectul.  „Tămăşeni.[…] Oameni  nu sunt. 
Din Teţcani de asemenea au fugit cu toţii, doar la Răchiteni au rămas 
vreo 30 de case”84. 

78 ASB, Manuscrise, nr. 579, f. 147v-148.
79 Viorica Lascu, Documente inedite privitoare la situaţia Ţărilor Române la sfârşitul  
secolului XVII, în AIIC, XII, 1969, p. 253.
80 G. Călinescu, Alcuni misionari, p. 123.
81 ASI, Manuscrise, nr. 109, f. 37.
82 Călători, VII, p. 339.
83 Ibidem, p. 105.
84 Ibidem, p. 106.
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Cu ocazia vizitei pe care a efectuat-o, în toamna anului 1682, 
episcopul Iacob Dluski a putut constata că parohiile sunt pustii. El le 
enumeră, totodată, pe cele unde vor fi condiţii optime de trai, atunci 
când oamenii se vor întoarce la casele lor, însă parohia Săbăoani nu 
figurează printre ele. Sărăcia crâncenă, care domneşte în ţară, face ca 
spectrul foametei să devină iminent. „Viaţa e foarte grea aici, căci nu se 
găseşte  nici  grâu,  nici  vin,  nici  oameni,  nici  vite,  din cauza deselor 
treceri ale turcilor. Nu se găsesc de cumpărat decât poate în Ungaria, şi 
aceasta  pentru că a fost  o asuprire  foarte  mare din cauza dărilor  de 
nesuferit”85. În aceste condiţii, oamenii recurg la fapte extreme şi, dacă 
parohul din Bacău a fost în stare să vândă clopotul bisericii unui nobil 
din Transilvania, pentru 30 de piaştri şi zece saci de grâu86, aceasta face 
să nu ni se mai pară chiar atât de incredibile cazurile de antropofagie pe 
care le descriu cronicile noastre.

Foametea avea să ia proporţii catastrofale, în anul următor, acest 
fenomen  fiind  adesea  legat  de  începuturile  domniei  lui  Dumitraşco 
Cantacuzino,  imortalizat  în literatura cronicărească ca „jacăş,  curvar, 
mincinos şi alte rele avea într-însul că oştile, umblând pen ţară, au adus 
mare foamete ţărăi, cât şi om pe om mânca”87. De fapt, aşa cum am 
arătat  mai  sus,  criza  alimentară  se  instaurase  cu  mult  înainte,  dar 
începutul domniei lui Dumitraşco Cantacuzino a coincis cu faza cronică 
a acestui fenomen, care prin amploarea sa a fost mult mai catastrofal 
decât  precedentele  perioade  de  foamete,  fapt  ce  se  relevă  prin 
dramatismul pe care îl întâlnim în scrierile cronicarilor. 

Nu numai că „mânca om pre om şi se vindea”, avea să scrie 
Nicolae Costin, dar disperarea îi împingea pe oameni să aleagă lanţurile 
robiei decât moartea prin inaniţie, aşa încât „mulţi s-au dus la robie de 
bună  voie,  la  tătari,  cari,  aducând  pâne  aici  în  Iaşi  de  vândut  şi 
întorcându-se,  strângeau  copii,  fete  şi  oameni  căsaşi,  sărăcime, 
mergând la Bugeag, acolo se istoveau la robie”88. Cazuri de canibalism, 
părinţi care îşi vând copiii pentru salvarea propriei vieţi, oameni gata să 
omoare pentru un colţ de pâine, constituie macabrul tablou al foametei. 

85 Ibidem, p. 375.
86 Ibidem, p. 376.
87 Cf. Cavalerii Apocalipsului, p. 95.
88 Cf. Ibidem, p. 96.
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Criza  de  autoritate,  exemplul  negativ  şi  lipsurile,  au  făcut  ca  la 
prădăciunile străinilor să se adauge şi cele ale unor pământeni89. 

Dorind parcă să surprindă întreaga complexitate a fenomenului, 
Ion Neculce scria: „…era mare foamete, că fusese toată ţara băjenită şi 
nu putusă oamenii ara şi nu să făcusă pânea. Era oamenii tot leşinaţi şi 
morţii pe drumuri şi pe uliţi, cât să mânca om pre om. Poghiazuri din 
Ţara Leşească totdeauna să slobdzie de strica şi prăda. Tîlhăreţ mult 
era. De la Cotnar în sus ţara era pustie”90.

Asediul  Vienei,  cu  impresionanta  concentrare  de  trupe  de 
diferite  provenienţe,  şi,  mai  ales,  întoarcerea  acasă  a  armatelor 
dezorganizate, au prilejuit o adevărată devastare a Moldovei. În fine, la 
reluarea şirului de campanii polone, în 1684, situaţia se va înrăutăţi şi 
mai mult. Victoria polonilor de la Hotin nu a schimbat decât momentan 
situaţia anterioară. Foarte curând, turcii  au reocupat Hotinul aproape 
fără împotrivire, profitând de degringolada oştilor polone. Continuarea 
incursiunilor armate, în toată această perioadă, a făcut ca foametea să se 
prelungească, până în 1686. Armatele polone, venite să-l aşeze în scaun 
pe  Ştefan  Petriceico  şi  armatele  turco-tătare,  care  îl  susţin  pe 
Dumitraşco Cantacuzino au continuat să prade ţara în lung şi în lat.
             Intenţia de a preîntâmpina expediţiile de jaf în detrimentul 
populaţiei  şi  aşa  înfometate  nu  a  fost  cu  totul  străină  celor  care  îşi 
disputau tronul Moldovei. În 1684, aflând despre intenţia de a trimite 
un detaşament polon spre Roman, Ştefan Petriceico îi cerea hatmanului 
Potocki: „binevoieşte domnia ta să îngrijeşti de securitatea şi de ferirea 
de pagube a oamenilor creştini, ca să nu-i dăm sub sabia păgână”91. 

Foametea a fost agravată şi de seceta cumplită din 1686, care a 
stânjenit  noua campanie a regelui Sobieski în Moldova, după cum o 
atestă  mărturiile  unor participanţi  la  această expediţie,  prilej  cu care 
aflăm că „de trei ani de zile nu mai căzuse nici o singură picătură de 
ploaie…”92, informaţie evident exagerată. 

Bilanţul acestei  perioade este făcut de Vitto Piluzzi,  în 1687: 
„Provincia  Moldova  este  aproape  distrusă.  Parohiile  catolice  sunt 
părăsite, oamenii sunt fugiţi în Polonia şi în Transilvania”. Există însă 
89 C-tin A. Stoide, Contribuţiuni la cunoaşterea “foametei celei mari” din 1684-1685, 
în « Arhiva », 41, nr. 1-2, 1934, p. 151.
90 Neculce, Letopiseţul, p. 288.
91 Corfus, Documente, II, p. 306, nr. 192.
92 Cavalerii Apocalipsului, p. 98.
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speranţa  refacerii  grabnice  a  ţării,  care  este  expusă  cu  un  anumit 
entuziasm de Vitto Piluzzi, cel care era el însuşi să moară de foame: „şi 
când se va face pace şi nu vor mai plăti tribut timp de trei ani, nu numai 
că se vor întoarce cei care sunt fugiţi, dar vor mai veni încă să locuiască 
aici  mulţi  locuitori  din  Transilvania,  pentru  că  ţara  este  mănoasă  şi 
îmbelşugată”93.

Previziunile lui Vitto Piluzzi s-au adeverit întru totul, în cazul 
satelor noastre. O relatare din 1688 confirmă faptul că locuitorii din 
satele  de  care  ne  ocupăm  erau  fugiţi,  însă,  la  data  întocmirii 
documentului ei se reîntorceau la casele lor94. Peste puţin timp, Antonio 
Giorgini avea să fie impresionat de opulenţa acestor locuri şi de situaţia 
foarte bună a locuitorilor. El estimează că în toate aceste sate ar fi vreo 
300  de  case95,  dar  cifra  este  exagerată  şi  aceasta,  probabil,  datorită 
faptului  că  Giorgini  a  considerat  celelalte  sate  ca  fiind  de  aceeaşi 
mărime cu Săbăoanii. 

Această situaţie nu avea să  dureze prea mult  şi  nici  nu avea 
cum, în condiţiile de atunci, fapt observat şi de iezuitul Philippe Avril, 
în  1689.  „Moldova  este  una  din  ţările  cele  mai  frumoase  şi  mai 
fermecătoare din Europa. Aici vezi câmpii întinse, udate de mai multe 
râuri […] Şi în adevăr toate aceste ape ar face din câmpiile Moldovei o 
regiune foarte roditoare şi ar contribui cu siguranţă ca această ţară să 
ajungă una din cele mai mănoase şi mai bogate din Europa, dacă n-ar fi 
atât de expusă atacurilor turcilor şi tătarilor; dar trupele pe care le trimit 
neîncetat şi unii şi alţii pentru apărarea Cameniţei, au pustiit-o în aşa 
hal, încât în multe părţi stă pământul nelucrat, pentru că n-au mai rămas 
locuitori care să-l muncească…”96.

Asupra  Moldovei  avea  să  se  abată,  în  1690-1691,  flagelul 
lăcustelor şi, tot în această perioadă, sunt reluate acţiunile militare. În 
februarie 1691, Antonio Renzi descrie situaţia parohiilor catolice din 
Moldova şi estima numărul locuitorilor din parohia Săbăoani la 200 de 
familii;  aşadar, aproximativ 1000 de locuitori. Foametea ameninţa să 
izbucnească din nou, iar Renzi observă lipsa unor produse şi creşterea 

93 Călători, VII, p. 438.
94 Teresa  Ferro,  La missione  in  Moldavia  di  F.A.  Renzi  (1688),  în  „Studi  Italo-
Romeni”, anno I, fasc. I, 1997, p.  28.
95 V. Lascu, op. cit., p. 250.
96 Călători, VIII, p. 104.
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semnificativă a preţului cerealelor şi aceasta „din cauza marelui număr 
de  lăcuste  prăsite  şi  născute  în  Moldova,  care  au  distrus  nu  numai 
semănăturile, dar şi fâneţele şi mulţimea lor era atât de mare, încât timp 
de două luni de zile fără încetare nu s-a văzut soarele”97.

 De  altfel,  invazia  lăcustelor  a  stânjenit  campania  trupelor 
polone din vara anului 169098. Situaţia tindea să se pericliteze şi mai 
mult, prin intenţia polonilor de a instala garnizoane permanente la Iaşi 
şi Roman. În două scrisori trimise din tabăra de la Ţuţora, Constantin 
Cantemir îi atrăgea atenţia lui Sobieski asupra consecinţelor pe care le-
ar avea o asemenea acţiune: „A pune după cum aud că este gândul 
domniei voastre, garnizoane la Iaşi şi în Roman, din aceasta s-ar naşte 
cea din urmă pierzare şi ruină a acestei biete ţărişoare, căci ar trebui ca 
în tot acest timp hoardele să cadă asupra Iaşilor şi asupra Romanului, 
unde nu un singur creştin ar trebui să cadă în robie”99. Locuitorii din 
parohia  Săbăoani  au  fost,  din  nou,  nevoiţi  să  se  adăpostească  în 
pădurile din apropiere, pentru a se feri de primejdii. În descrierea pe 
care  o  face  acestor  locuri  în  1692,  Giovanni  Battista  Bărcuţă 
menţionează  că  din  600  de  suflete  s-au  întors  abia  45100.  Această 
situaţie instabilă s-a prelungit  şi  în anii  următori,  aşa încât,  la 1697, 
Bernardino Silvestri o descrie în termeni aproape apocaliptici: „Starea 
mizerabilă în care se află în prezent misiunile catolice din Moldova este 
aproape imposibil  de descris”.  Misionarii  o duc şi  ei  destul  de greu 
„deoarece populaţia nu le poate acorda ajutor în aceste vremuri atât de 
dezastruoase, datorită războaielor interminabile şi impozitelor mari, pe 
care le dau de mai multe ori pe an celor care vin să le ceară pentru ţară. 
Fiecare nenorocit va da cel puţin 60 de florini anual, în afara bunurilor 
alimentare. De aici rezultă că dacă sărmanii religioşi nu vor fi ajutaţi, ei 
vor fi nevoiţi să părăsească aşezările, din cauză că nu pot supravieţui în 
condiţii atât de cumplite. Totul se datorează incursiunilor repetate ale 
tătarilor.  Aceştia,  mai  mult  decât  oricare  alţii,  sunt  formidabili, 
deoarece au teritorii ocupate în această ţară. Oamenii trebuie să fugă în 
păduri şi aici sunt nevoiţi să îndure cele mai mari suferinţe pentru trei- 
patru săptămâni, uneori chiar şi luni la rând. Limba omenească nu are 

97 Ibidem, p. 118.
98 Cavalerii Apocalipsului, p. 100.
99 Corfus, Documente, II, p. 330, nr. 202.
100 Okmanytar, II, p. 715.
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expresii, prin care să poată descrie toate chinurile şi grozăviile îndurate 
de aceşti nenorociţi”101.

În  aceste  condiţii,  avea  să  se  producă  un  eveniment  care  va 
influenţa evoluţia istorică a acestor aşezări - satele Săbăoani, Teţcani şi 
Licuşeni îşi vor stabili vetrele în pădurea ce acoperea, în acele vremuri, 
platoul despărţitor dintre Valea Siretului şi cea a Moldovei, fapt care va 
conduce  la  o  distanţare  de  grupul  de  sate  Tămăşeni-Adjudeni-
Răchiteni,  care  rămân  în  Valea  Siretului.  Drumul  Siretului  este 
abandonat pentru totdeauna, deoarece el nu mai reprezenta acum decât 
o sursă de primejdie şi de prejudicii în defavoarea locuitorilor. Acest 
fenomen de abandonare a vetrelor situate în proximitatea marilor căi de 
acces este mult mai general şi poate fi observat în întreaga Moldovă. Pe 
parcursul secolului următor, fenomenul va continua, aşa încât, la 1787, 
contele D’ Hauterive observa: „Pustiirea locurilor care sunt la drumul 
mare, nu e decât o mutare, satele se afundă prin câmpii, aşezându-se 
mai  bucuros  în  întunericul  vâlcelelor,  decât  în  locurile  deschise  ale 
colinelor, căci printr-aceasta scapă de sarcina de a plăti tainuri şi cai, 
care sunt omorâţi fără despăgubire. Felul acareturilor moldoveneşti şi 
nemeşteşugirea lucrurilor câmpeneşti ale unei gospodării moldoveneşti, 
înlesnesc aceste strămutări şi un sat întreg îşi schimbă locul tot cu aşa 
putinţă şi pregătire şi greutate, ca şi o tabără de nomazi”102.

În  cazul  locuitorilor  noştri,  pe  lângă  avantajele  pe  care,  în 
vremurile bune, le aducea drumul Siretului, mai exista un motiv, care 
păstra  închegată  această  aglomeraţie  de  populaţie.  Este  vorba  de 
biserica  din  Săbăoani.  Însă,  după  1681,  această  biserică  devine 
impracticabilă şi de aceea este părăsită de credincioşi, slujind pentru o 
vreme ca adăpost pentru trecători, iar apoi va fi demantelată, locul ei 
fiind  luat  de  biserici  noi,  construite  din  lemn  sau  piatră,  dar  de 
dimensiuni mai mici, fapt care va duce, în curând, şi la reorganizarea 
confesională. 

Această adaptare la viaţa silvestră a locuitorilor noştri va avea 
consecinţe  favorabile  comunităţii,  această  autoizolare  ferindu-i  de 
molime  şi   de  jefuitori.  În  1697,  Bernardino  Sivestri  confirmă,  în 
relatarea sa, că satele din această zonă se aflau în pădure, iar locuitorii 

101 D. Zaharia, Statistici, p. 34.
102 Comitele D’ Hauterive, Starea Moldovei la 1787, Bucureşti, 1902, p. 93-95.

97



                              CLIMĂ, RECOLTE, CIUMĂ ŞI RĂZBOAIE (1600-1800)

formau mai mult de 80 de familii103. Dacă luăm în calcul şi cele două 
sate pe care Silvestri nu le numeşte, putem estima populaţia zonei la 
aproximativ 600 de locuitori, o cifră apropiată de cea a lui Bărcuţă. În 
împrejurările date, unii locuitori, nevoiţi sau de bună voie, au preferat 
să-şi părăsească locurile natale, dintre aceştia, puţini sunt cei pe care îi 
putem identifica.  Astfel,  în 1696, găsim, la Iaşi,  pe o Margareta din 
Săbăoani,  în  vârstă de 25 de ani,  măritată  cu Andrei  Luca,  dascălul 
bisericii  din  Iaşi104.  Tot  aici  o  găsim  şi  pe  văduva  Caterina  din 
Săbăoani, în vârstă de 50 de ani, care locuieşte în casa lui Martin din 
Miroslava, casă care mai adăposteşte şi alţi refugiaţi, după cum reiese 
din situaţia întocmită de Felix Antonio de Zaulis105. Alţii au preferat să 
scape de obligaţiile fiscale, aşezându-se în slobozii, aşa cum este cazul 
a două familii  din  Săbăoani aşezate într-un astfel  de sat  din ţinutul 
Bacăului:  „Valentinus  ex  Saboana,  uxor  et  3  filij”  şi  „Michael  ex 
Saboana cum uxore”106.

Dacă oamenii noştri erau acum mai puţin expuşi expediţiilor de 
jaf  şi  molimelor,  ei  nu  puteau  preveni  şi  intemperiile  climatice. 
Începutul  de  secol  XVIII  cunoaşte  alternanţe  bruşte  între  un  timp 
friguros şi  ploios şi altul secetos107.  Dacă, în primăvara anului 1706, 
sunt semnalate în Moldova inundaţii, a urmat apoi o perioadă de secetă 
care s-a întins,  până spre 1711, culminând cu verile din 1710-1711, 
când  seceta  a  fost  deosebit  de  puternică,  ea  având  repercusiuni 
neaşteptate asupra campaniei lui Petru cel Mare la Prut. În 1707, ţara a 
fost bântuită de flagelul lăcustelor, care s-a prelungit vreme de aproape 
cinci  ani,  provocând  în  această  vreme  foametea  şi  ciuma.  Potrivit 
Cronicii Ghiculeştilor , în primul an al domniei lui Mihail Racoviţă, 
„au venit lăcuste în toată Moldova, încât ca nişte nori opreau strălucirea 
soarelui. Lăcustele au rămas patru ani în ţară şi au stricat toate roadele 
şi bucatele pricinuind mare foamete tuturor locuitorilor de aici”108. 

Erasmus  Heinrich  von  Weismantel,  aflat  în  acea  perioadă  în 
Moldova, scria: „s-a ivit o mulţime înspăimântătoare de lăcuste, de o 

103 Okmanytar, II, p. 755.
104 D. Zaharia, Statistici, p. 26.
105 Ibidem, p. 27.
106 Ibidem, p. 76.
107 Pentru  clima  secolului  XVIII  vezi  şi  Ştefan  Lemny,  Sensibilitate  şi  istorie  în 
secolul XVIII românesc, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1990, p. 27-33.
108 Cf. Cavalerii Apocalipsului, p. 129.
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mărime neobişnuită, care treceau din răsărit spre apus şi miazănoapte şi 
când se mişcau şi zburau erau întocmai ca şi când ar fi suflat un uragan 
puternic. Când zburau pe sus, întunecau văzduhul de nu se mai zărea 
nici cerul, nici lumina soarelui, iar, dacă se răspândeau pe pământ, nu 
mai  puteai  recunoaşte  nici  un  fir  de  iarbă  şi  nici  o  plantă,  căci  ele 
mâncau totul de laolaltă, precum şi toate bucatele, afară de mazăre; ba 
chiar şi pădurile le lăsau desfrunzite, arătând aşa cum arată ele iarna, şi 
mereu se întindeau pe mai multe mile în lăţime şi pe mai bine de o 
jumătate de milă în lungime. În multe locuri au stins în aşa fel toate 
bucatele bieţilor ţărani, încât aceştia mânaţi de foamete trebuiau să lase 
casa şi gospodăria”109. 

Acest căpitan suedez a trecut şi prin zona de care ne ocupăm, 
soldaţi suedezi fiind încartiruiţi la Săbăoani şi la Teţcani, „sate aflate în 
pădure”, însă nu menţionează faptul ca aceste sate să se fi aflat într-o 
situaţie atât de dezastruoasă110.

Nu au lipsit, în această perioadă, nici expediţiile militare. Dacă 
urmările campaniei de la Prut din 1711 nu par să-i fi afectat în mod 
direct  pe  locuitorii  noştri,  intrarea  trupelor  habsburgice  în  Moldova 
(1717) şi intervenţia tătarilor au avut repercusiuni şi asupra acestora. 
Ion Neculce scria: „A doua dzi, tătarii au cerşut la vodă 10 pungi de 
bani, să s-întoarcă înapoi. Iar Mihai-vodă n-au avut, au n-au vrut să le 
dea; şi le-au dat voie să prade ţara dincolo de Siretiu, că sunt tot haini, 
cătane, numai dincoace de Siretiu să nu robească. Deci au şi purces pe 
Bahluiu în sus, pre la Târgul Frumos. Şi de la Siretiu au şi  slobozit 
ceambuluri a prăda, cât au putut cuprinde ţinutul Neamţului. Şi până-n 
Hangu şi Ceahlău au agiuns di-au prădat şi au robit”111.

Consecinţele acestei  expediţii  de jaf  sunt exprimate de însuşi 
Mihail  Racoviţă,  autorul  moral  al  expediţiei,  într-un  document  din 
1720: „Însă tătarii au trecut Siretiul, au şi început a robi şi a prăda ţara 
până în munte, care robie şi pradă nu se va putea uita în veci”112. Cel 
mai  afectat  dintre satele noastre  pare să fi  fost  satul  Răchiteni,  care 
preluase  acum rolul  deţinut  cândva de  satul  Săbăoani.  În  octombrie 

109 Călători, VIII, p. 317-318.
110 Ibidem, p. 323-324.
111 Neculce, Letopiseţul, p. 664-665.
112 Condica lui Constantin Mavrocordat,  ed.  Corneliu Istrati,  III,  Ed. Universităţii, 
Iaşi, 1987, p. 378, nr. 1604.
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1718,  Mihai  Racoviţă  le  scrie  posluşnicilor  mănăstireşti  fugiţi  din 
Răchiteni  să  se  întoarcă,  fiind,  în  schimb,  scutiţi  de  toate  dările  şi 
obligaţiile, cu excepţia celor opt ughi la sfert, sumă ce reprezenta rupta 
veche şi obligaţia de a asigura hrana celor care umblă pentru treburile 
satului. 

Acest document ne prezintă, totodată, şi obligaţiile suplimentare 
pe care un sat,  situat în apropierea drumului public, era nevoit să le 
suporte şi pe care acest document încearcă să le înlăture. „Drept aceea 
văzând cartea domniei  mele făr’  de nici  o sminteală să veniţi  iar  la 
casăle voastre şi alte nevoi nu veţi fi supăraţi, nici veţi ieşi din tocmiala 
aceasta. Şi iată că vă adeverim foarte cu bună încredinţare că nu veţi fi 
scoşi din aşezarea voastră şi iată că scriem şi la boiarii şi slujitorii de la 
mare  pân’  la  mic,  carii  veţi  trece  pe  la  Răchiteni  să  n-aveţi  a  face 
supărare oamenilor nici pentru mâncat, nici băut, nici pentru grăunţă, ce 
să mâncaţi pe banii voştri. Ce veţi supăra, făr’ cât aceia care ar merge 
cu trebile satului, din ce li s-ar prilejui la casa lor de aceia să mănânce 
şi  slujbaşii, iar alţii toţi să-şi mănânce dintr-a lor, da cine s-ar ispiti în 
silă a le face vreo supărare mai mult peste cartea Domniei mele, unii ca 
aceia vor fi de mare certare de la Domnia mea.  Aceasta scriem. Iar 
drumeţilor nici fân să nu le dea”113. 

Intervalul  1717-1720  reprezintă  pentru  Moldova  o  perioadă 
plină  de  lipsuri,  foamete  şi  ciumă.  În  cronica  atribuită  lui  Nicolae 
Muste, sunt deplânse cele întâmplate: „în a treia domnie a lui Mihai-
vodă, cum au venit domn, au intrat nemţii şi cătane în ţară, şi au robit şi 
au prădat. Adus-au Mihai-vodă tătari ca să scoată pe nemţi; iar robie şi 
pradă. După robie, foamete mare cât au agiuns mierţa de mălai 10 lei, 
au murit multe suflete, câţi nu s-au dus prin alte ţări. După foamete, 
ciumă, omor, bocete şi vaiete în toate părţile”114. Consecinţele foametei 
au fost întru-câtva diminuate de blândeţea iernii 1718-1719, „cât de-
abia  au  cădzut  o  dată  puţin  omăt  şi  iar  s-au  luatu,  şi  n-au  trebuitu 
oamenilor multe lemne şi verdeaţa din câmpu şi din pădure n-au lipsitu, 
de multe ploi ce-au plouat peste iarnă şi pământul n-au îngheţat şi au 
săpat oamenii. Papură şi alte buruiane găsiia pin pădure şi ciulini şi de 
acelea au mâncat şi au trăit toată iarna”. O primăvară ploioasă a adus 
locuitorilor „bişug mare peste vară” şi, totodată, sfârşitul foametei. Însă 

113 ASB, Manuscrise, nr. 579, f. 148-148v.
114 Cf. Cavalerii Apocalipsului, p. 138.
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slăbirea  organismelor,  datorată  subalimentaţiei,  a  făcut  posibilă 
propagarea cu repeziciune a ciumei115.

Dereglările climatice antrenează şi dereglări ale ecosistemului, 
fiarele sălbatice, în căutare de hrană, nu ezită să atace oamenii. Dacă 
cronicarii vorbesc despre lupii care bântuiesc pe străzile Iaşului, cei mai 
afectaţi sunt locuitorii care au trecut la viaţa silvestră. Astfel, în 1720, 
patru copii din Săbăoani au fost mâncaţi de o haită de lupi, în mijlocul 
zilei, chiar în apropierea casei lor116. Deşi nu este menţionat decât un 
singur astfel de caz, avem convingerea că numărul lor a fost mult mai 
mare de-a lungul  timpului,  fenomenul,  frecvent  întâlnit  în  Moldova, 
fiind ilustrat şi în scena „Judecăţii de Apoi” de la Voroneţ, unde fiarele 
sălbatice aduc înapoi părţi  ale corpului  uman, pe care  le-au mâncat. 
Acest fenomen explică şi de ce, în unele morminte din necropola de la 
Săbăoani,  au  fost  descoperite  doar  părţi  ale  scheletului  uman  sau  o 
simplă  grămăjoară  de  oase,  explicaţie  mult  mai  plauzibilă  decât  o 
exhumare  la  şapte  ani,  aşa  cum  înclina  să  presupună  Domniţa 
Hordilă117.

Moldova rămâne, şi pe parcursul secolului al XVIII-lea, teatrul 
de  înfruntare  al  armatelor  străine,  dar,  spre  deosebire  de  secolul 
precedent, aceste episoade se derulează la intervale de timp mult mai 
mari,  iar  consecinţele  lor  nu  mai  sunt  tot  atât  de  tragice.  Până  la 
jumătatea secolului,  Moldova va mai avea parte de trei expediţii  ale 
tătarilor,  în  1724,  1727  şi  1739,  dar  în  planul  principal  se  află 
războaiele ruso-turce. Aceste războaie continuă să provoace mişcări de 
populaţie,  să  devină  purtătoare  ale  epidemiilor,  dar  creşterea 
demografică fără precedent compensează aceste pierderi. Satele de care 
ne ocupăm au avut de suferit de pe urma acestor evenimente. Astfel, la 
1739 „oştile muscăleşti” care au trecut pe aici au jefuit bisericile din 
Săbăoani şi Răchiteni118.

Mult  mai  capricioase  s-au  dovedit  a  fi,  în  această  perioadă, 
condiţiile  climatice119.  Alternanţa  anilor  secetoşi  cu  cei  friguroşi  şi 
bogaţi în precipitaţii a cauzat numeroase prejudicii locuitorilor. Astfel, 

115 Ibidem, p. 139-140.
116 G. Călinescu, Alcuni missionari, p. 148.
117 D. Hordilă, op. cit., p. 66.
118 Călători, IX, p. 300; 309.
119 Cavalerii Apocalipsului, p. 145-156.
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dacă  perioada  1724-1728 a  fost  caracterizată  de  lipsa  precipitaţiilor, 
anul 1729 s-a caracterizat prin precipitaţii abundente. Iarna a fost grea, 
cu masive căderi de zăpadă, ceea ce a condus la pierderi însemnate în 
cadrul  şeptelului.  Peste  vară,  au  căzut  numeroase  ploi,  cu  efecte 
benefice asupra culturilor, însă sporirea numărului de bălţi a condus la 
înmulţirea  ţânţarilor,  fapt  ce  a  făcut  posibilă  izbucnirea  malariei.  O 
iarnă, de asemenea grea, a fost şi cea din anii 1732-1733, când frigul şi 
zăpada abundentă au asigurat prelungirea iernii până în luna aprilie. Şi 
în această iarnă, au pierit multe vite, pagubele locuitorilor fiind sporite 
prin faptul că au trebuit  să plătească văcărit şi  pentru vitele moarte. 
Această  răcire  a  climei  s-a  menţinut  până  spre  1740  şi,  în  ciuda 
precipitaţiilor,  perioada  aceasta  s-a  caracterizat  printr-o  penurie 
alimentară, iar iernile grele au avut consecinţe mult mai mari decât s-ar 
părea la prima vedere. Pe lângă prejudiciile pe care le aduce o zăpadă 
timpurie sau neputinţa efectuării lucrărilor agricole datorată prelungirii 
iernii,  efectele  unei  ierni  prelungite  se  răsfrâng,  în  special,  asupra 
animalelor  de  muncă,  care  suportă  aceste  condiţii  mai  greu  decât 
oamenii.  Precaritatea  adăposturilor  şi  stocul  limitat  de  furaje  fac  ca 
animalele de muncă, atunci când supravieţuiesc, să iasă în primăvară 
atât de slăbite încât nu pot fi folosite la munca câmpului. Aceasta face 
ca, în anul următor, să se înregistreze producţii modeste, care generează 
la rândul lor penuria alimentară şi creşterea preţurilor la alimente, sau, 
cum ar spune cronicarul, „era şi foamete, dar nu prea mare”120. 

După 1740, se poate constata o încălzire progresivă a vremii în 
Moldova, care va aduce, în curând, seceta şi,  odată cu ea, lăcustele. 
Fenomenul  s-a  întins  pe  durata  mai  multor  ani,  atingând  punctul 
culminant  în  1749.  Cronica  atribuită  lui  Enache  Kogălniceanu  a 
înregistrat foarte bine dramatismul şi amploarea acestui fenomen: „mari 
săcită au fost de vară, cât să spăriesă locuitorii”, iar către mijlocul verii 
au venit lăcustele „de au umplut ţara prin toate ţinuturile, istovind tot. 
Pe unde se pune rămâne locul negru, ca şi când n-ar fi fost sămănat 
nimica niciodată, sau grâne de era, sau vii, sau mălai, sau păpuşoi, sau 
păduri  de  era  înfrunzită,  niagră  rămâne,  de  păre  că-i  uscată”.  Nici 
rugăciunile  călugărilor,  nici  clopotele  bisericilor  nu  au  putut  izgoni 
voracele insecte, aşa  încât, nu peste multă vreme, avea să se instaureze 
foametea. „Şi pe multe locuri, neavând oamenii ce mânca, usca oamenii 

120 Neculce, Letopiseţul, p. 712.
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coji de copaci şi le chisa, făcându-le făină, le mesteca câte cu puţină şi 
le făce mălai şi mânca. Pe alte locuri strânge ghindă şi iarăş asămine 
făce. Cari nu putem arăta ce nevoi era de foamete”121. 

Referindu-se  la  aceleaşi  evenimente,  Giovanni  Bartolomeo 
Frontali  nota în 1747: „ne trudim pentru aceşti  bieţi  catolici  risipiţi, 
năpăstuiţi de dările mari şi de pierderea vitelor – căci au trecut trei ani 
de când au început să moară, de secetă şi de lăcuste şi prin urmare de 
foame -  încât  pare  că  ar  fi  tocmai  pedepsele  trimise  de  Dumnezeu 
egiptenilor”122.

Deşi  imaginea încetăţenită  a  secolului  XVIII  este  cea a  unui 
veac al  asupririi  fiscale exercitată asupra locuitorilor,  pe care dările, 
seceta, lăcustele şi molimele îi aduc la sapă de lemn - aspecte care se 
întrevăd  şi  din  relatările  misionarilor  catolici  din  acest  veac  -  acest 
tablou sumbru contrastează cu realităţile. În acest secol, sunt construite 
sau refăcute mai multe biserici catolice, fapt imposibil dacă locuitorii ar 
fi trăit într-o stare atât de mizeră, după cum la fel de imposibilă ar fi 
fost,  în  astfel  de  condiţii,  şi  creşterea  demografică.  Creşterea 
demografică,  în  satele  de  care  ne  ocupăm,  a  cunoscut  o  dinamică 
deosebită şi, spre deosebire de alte localitaţi ale Moldovei ea poate fi şi 
estimată,  nu  doar  presupusă.  Astfel,  la  1743,  populaţia  parohiei 
Săbăoani  era  estimată  la  200  de  familii123,  aproximativ  1000  de 
locuitori, fără a include în această cifră şi pe locuitorii din Răchiteni, 
Tămăşeni  şi  Adjudeni,  care  formau  o  parohie  separată,  după  cum 
precizează  documentul,  fără  însă  a  face  vreo  referire  la  populaţia 
acesteia.

O relatare din acelaşi an ne oferă nişte date mult mai precise. 
Populaţia  parohiei  Săbăoani  este  apreciată  la  170  familii,  iar  cea  a 
parohiei  Răchiteni  la  160  de  familii124;  aşadar,  aproximativ  850  de 
locuitori în parohia Săbăoani şi circa 800 la Răchiteni, ceea ce ar indica 
o cifră totală de 1650 de locuitori. Comparând această cifră cu numărul 
locuitorilor  estimaţi  pentru  anul  1697,  observăm că  populaţia  zonei 
aproape s-a triplat. Acest lucru a fost posibil atât datorită unor condiţii 
pe  care  deja  le-am enumerat,  cât  şi  datorită  faptului  că  foametea  şi 

121 Cf. Cavalerii Apocalipsului, p. 156.
122 Călători, IX, p. 348.
123 Călători, IX, p. 294.
124 Ibidem, p. 298.
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epidemiile, despre care am vorbit, au acţionat ca un factor de selecţie 
genetică, contribuind la dispariţia celor cu un organism mai slab. În 
acest fel, au supravieţuit doar cei cu o constituţie puternică, care într-o 
anumită măsură dobândesc un fel de imunitate, aspect cu consecinţe 
deosebite  pentru  longevitatea  populaţiei.  Trebuie  să  mai  facem 
precizarea  că  cifra  de  mai  sus  nu  exprimă  întru  totul  dimensiunile 
creşterii  demografice,  aceasta  fiind  cu  mult  mai  mare.  Sporirea 
numărului de locuitori, deci şi a densităţii pe kilometru pătrat, ducea 
implicit  la  diminuarea  suprafeţei  destinate  unei  familii,  pentru  a-şi 
asigura necesarul de hrană, aspect care va deveni în secolele următoare 
marea problemă a agriculturii din spaţiul românesc. 

În secolul XVIII, această problemă era rezolvată prin extinderea 
suprafeţei arabile în dauna suprafeţelor împădurite, fenomen ce va duce 
în cazul satelor noastre la dispariţia pădurilor, însă în condiţiile creşterii 
demografice problema reapărea după o singură generaţie. De aceea, atât 
domnia cât şi stăpânii de moşii au încercat rezolvarea acestei probleme 
prin „roiri” de sate, atrăgând locuitori din satele bine populate în zone 
în care densitatea populaţiei  era mai mică,  de regulă sate locuite  de 
câteva  familii  de  ortodocşi,  prin  conferirea  unor  avantaje  fiscale. 
Trebuie să facem precizarea că aşezarea unor catolici în sate locuite de 
ortodocşi  nu  conduce  la  o  contopire.  Catolicii  îşi  întemeiază  o 
comunitate proprie, un sat separat pe aceeaşi moşie, sau, în alte cazuri, 
un sat în sat. Acest aspect iese foarte bine în evidenţă în cazul satului 
Iugani, acolo unde catolicii vor forma satul Iuganii din deal iar satul 
locuit  de  ortodocşi  se  va  numi  Iuganii  din  vale.  Un  fenomen 
asemănător  se  produce  şi  în  cazul  locuitorilor  din  Lecuşeni  care  se 
stabilesc la Gherăieşti, după cum deja am arătat în capitolul anterior. 

Acest  fenomen  iese  foarte  bine  în  evidenţă  în  cazul  satelor 
noastre, unde putem constata existenţa unui plafon maxim, în ceea ce 
priveşte  numărul  de  locuitori.  Astfel,  în  1746,  în  condiţiile  creşterii 
despre  care  am  vorbit,  satul  Răchiteni  avea  238  de  locuitori125, 
Adjudenii  aveau  143  de  locuitori,  Tămăşenii  147126,  Săbăoanii  335, 
Licuşenii (înglobat acum în Gherăieşti) 62 şi Teţcanii cu 150127. Dacă 
comparăm aceste date cu cele de la 1646, observăm o situaţie care ar 

125 Ibidem, p. 441.
126 Ibidem, p. 442.
127 Ibidem, p. 445.
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putea părea paradoxală.  După o sută  de  ani  şi  în  condiţiile  creşterii 
demografice,  numărul  de  locuitori,  pe  sate,  a  rămas  în  mare  cam 
acelaşi, iar dacă comparăm cu atenţie observăm chiar o uşoară scădere. 
Explicaţia stă însă în faptul că atât la 1646, cât şi la 1746, satele, care 
prezintă cifre apropiate, atinseseră acel plafon maxim, dincolo de care 
nu  se  putea  trece  fără  pericolul  apariţiei  unor  disfuncţionalităţi,  fie 
foamete, fie imposibilitatea locuitorilor de a-şi plăti dările. Din analiza 
acestor date, observăm că satele Tămăşeni şi Licuşeni se aflau în 1646, 
sub  acest  plafon.  În  1746,  satul  Tămăşeni  atinsese  acest  plafon,  în 
vreme  ce  satul  Licuşeni,  căruia  îi  fusese  deschis  accesul  pe  moşia 
Gherăieşti, locuită de câteva familii ortodoxe, va cunoaşte, în deceniile 
următoare, o creştere spectaculoasă, pentru a atinge şi el acest plafon. 

În schimb, în 1746, găsim un număr de sate catolice, pe care nu 
le întâlnim anterior şi ai  căror locuitori  provin din satele de care ne 
ocupăm. Identificarea acestora se poate face mai ales prin observarea 
legăturii  pe  care  aceştia  o  păstrează  cu  biserica  din  satul  lor  natal. 
Astfel, vom găsi, în apropiere de Cotnari sau de Iaşi, sate catolice care 
se află sub jurisdicţia parohului de la Răchiteni128, deşi preotul din Iaşi 
se află la o distanţă mult mai mică faţă de ele. Exemplul cel mai bun în 
cazul  satelor  Tămăşeni-Adjudeni-Răchiteni  îl  constituie  transferul  de 
populaţie pe celălalt mal al Siretului, unde sunt întemeiate mai multe 
sate  catolice,  afiliate  de  asemenea  parohiei  Răchiteni.  În  subordinea 
parohului de la Săbăoani, găsim satul Hălăuceşti, cu 230 de locuitori, 
deşi  acest  sat  se  află  la  o  distanţă  mai  mică  de  Răchiteni.  Acest 
fenomen avea să conducă şi la apariţia satelor mixte, locuite de catolici 
şi ortodocşi, în unele din aceste sate catolicii reuşind, în timp, să câştige 
preponderenţa, aşa cum este cazul satului Pildeşti.

A doua  jumătate  a  secolului  al  XVIII-lea  s-a  caracterizat  de 
asemenea  printr-o  vreme  destul  de  capricioasă  pentru  Moldova129. 
Astfel, dacă anul 1752 este caracterizat ca un an în care au căzut ploi 
torenţiale, ce au provocat revărsări ale râurilor, anul 1754 apare ca un 
an secetos.  Mult  mai mare a fost  însă numărul anilor cu precipitaţii 
abundente,  perioada  anilor  1773-1780  caracterizându-se  printr-un 
regim  excesiv  de  ploios,  cu  grindină  şi  viituri.  În  perioada  imediat 
următoare, şi-au făcut sporadic apariţia lăcustele, iar, în 1783, a fost o 
128 Ibidem, p. 442.
129 Cavalerii Apocalipsului, p. 158-181.
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iarnă  foarte  grea,  după  cum  relatează  o  mărturie  contemporană 
evenimentului:  „să  se  ştie  de  când  au  căzut  iarna  cea  mare  cu  trii 
viscole,  care  au  fost  agiunsu  omătul  pân  streşini,  de  nu  putea  ieşi 
oaminii den casă şi uliţele iara până în vârful zaplazurilor, de nu era cu 
putinţă  să iasă omul cu sloboda.  Cari  oameni câte 50,  60 de ani  de 
bătrâni n-au apucat iarnă ca aciasta. Dar pagubă la bucate nu s-au făcut 
fiindcă se întâmplă îndestulare de fân. Oareşci pagubă la oi de răpirea 
furtunii”130. În fine, după seceta din primăvara lui 1797, au urmat ploile 
cu grindină din vara acestui an, bucăţile de gheaţă fiind apreciate de 
contemporani la mărimea oului de găină, care au prevestit parcă iarna 
grea a anului 1798.

Singurule  evenimente  de  factură  militară  care  au  tulburat 
liniştea Moldovei, în această perioadă, au fost războaiele ruso-turce, cu 
precădere  cel  din  1768-1774,  care  au  adus,  spre  finalul  lor,  şi  o 
virulentă epidemie de ciumă. Cu această ocazie, apar, şi în Moldova, 
mijloace mai serioase pentru lupta împotriva acestui flagel, cum ar fi 
spitalele şi carantinele. Dintre satele noastre cele mai afectate de aceste 
evenimente  au  fost  cele  situate  în  proximitatea  drumului  public.  Pe 
lângă  vexaţiunile  îndurate  de  pe  urma  trecerii  de  oşti,  aceste  sate 
trebuiau să furnizeze cai  de olac şi  să  asigure întreţinerea drumului. 
Astfel, în 1787, satele Tămăşeni, Adjudeni şi Răchiteni erau obligate să 
asigure 80 de cai şi 36 de boi131.  Dacă privim datele Catagrafiei din 
1774, am putea crede că îngrijirea drumului public devenise ocupaţia 
de bază a locuitorilor din Tămăşeni, de vreme ce găsim un număr de 35 
de „poştaşi”132.

Creşterea  demografică  a  continuat  să  se  facă  simţită  şi  în 
această perioadă, nu atât prin creşterea numărului de locuitori, în satele 
de care ne ocupăm, ci, în special, prin stabilirea unui număr mare de 
locuitori în sate învecinate, proces care a fost susţinut şi de o imigraţie 
cu  un  procent  mult  mai  mic,  dar  care  a  reprezentat  un  fenomen 
constant,  din  Transilvania.  În  1767,  Petru  Zöld  preciza  că  parohia 
Răchiteni avea în componenţă 13 sate, aşezate pe ambele maluri ale 
130 Cf. Ibidem, p. 167.
131 Mihai Popescu,  Harta a cinci judeţe din Moldova ocupate de Austria în timpul  
războiului dintre Turcia cu Rusia şi Austria, între anii 1787/8- 1791/2, în  RIR, IX, 
1939, p. 282.
132 P. Dmitrov, Moldova în epoca feudalismului, VII, partea a 2-a, Chişinău, 1975, p. 
278.
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Siretului, iar parohia Săbăoani avea în componenţă un număr de nouă 
sate133. Potrivit datelor oferite de Catagrafiile din 1772 şi 1774134, putem 
estima  numărul  de  locuitori  la  215  pentru  Tămăşeni,  165  pentru 
Adjudeni, 320 pentru Săbăoani şi 285 pentru Răchiteni. Putem observa 
că se respectă plafonul de care am vorbit mai sus, surplusul demografic 
fiind eliminat prin procesul de „roire”, ale cărui coordonate ies foarte 
bine în evidenţă, la începutul secolului al XIX-lea, atunci când procesul 
de roire nu se mai face doar în satele învecinate, ci vizează sate aflate la 
o distanţă mult mai mare. Motivul invocat pentru strămutare este lipsa 
surselor de hrană, oamenii alegând pentru strămutare un loc în care au 
deja rude şi care are „biserică de legea lor”. Astfel, la începutul anului 
1833, Visteria Moldovei este asaltată cu cereri de strămutare venite din 
partea unor locuitori din satele de care ne ocupăm. Treizeci de familii 
din Răchiteni au cerut strămutarea la Ploscuţeni  (ţinutul Tecuci),  11 
familii din Adjudeni au cerut permisiunea de a se stabili la Răducăneni 
(ţinutul Iaşi), pentru acest loc optând şi 11 familii din Doljeşti şi 24 din 
Tămăşeni135. Surprinzătoare a fost, în cazul locuitorilor care vroiau să 
plece  din  Răchiteni,  varianta  propusă  de  stăpânul  moşiei.  Pentru  a 
împiedica plecarea celor din Răchiteni, se propunea strămutarea celor 
14 familii din Iuganii de vale (sat care, ulterior, se va numi Ursăreşti, 
după numele purtat de mai multe familii din acest sat), care „sunt de 
altă lege şi nici biserică creştinească nu au acolo şi petrec numai ca 
nişte dobitoace”136. 

Se poate observa, în acest caz, intenţia proprietarului de a avea 
o moşie întinsă şi bine populată, de locuitori concentraţi într-un singur 
sat,  ceea  ce  echivalează  cu  o  încercare  de  sistematizare  a  moşiei. 
Reacţia locuitorilor din Iuganii de vale, care au protestat faţă de această 
propunere,  sub  pretextul  că  se  aflau  „statorniciţi  pe  dreapta  noastră 
sălişte  unde  şi  strămoşii  noştri  s-au  săvârşit”,  a  împiedicat 
deznodământul  propus,  însă  locuitori  din  Răchiteni  fuseseră  deja 
stabiliţi pe pământurile acestora, formând satul Iuganii din deal.

Dinamica  populaţiei  în  satele  de  care  ne  ocupăm  are  o 
multitudine de cauze, asupra cărora nu insistăm aici, cu excepţia cîtorva 

133 Călători, IX, p. 511.
134 P. Dmitrov,  op. cit., p. 277-279.
135 Cf. Doboş, Răchiteni, p. 131-136.
136 Cf. Ibidem, p. 133.
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aspecte pe care le vom prezenta în continuare. Din analiza numărului 
de  naşteri  şi  de  decese  înregistrate  în  parohia  Răchiteni,  la  sfârşitul 
secolului  al  XVIII-lea,  putem  desprinde  următoarele  concluzii: 
mortalitatea  infantilă  era  deosebit  de  ridicată,  40%,  dar  ea  era 
compensată de o natalitate ridicată, obţinându-se un spor demografic de 
33,05%. Sporul demografic este în creştere de la 33,3%, în 1799, la 
38,7%, în 1800, o creştere de mai mult de cinci procente137. Aceasta a 
contribuit  la  accelerarea  creşterii  demografice,  aşa  încât,  la  1800, 
parohia Săbăoani număra 2400 de suflete, iar cea din Răchiteni 1807 
suflete138 şi  aceasta  în  condiţiile  în  care  unele  dintre  satele  afiliate 
anterior aveau acum propriile parohii. Peste numai paisprezece ani, deci 
mai puţin de o generaţie, parohia Săbăoani număra 3270 de locuitori, 
grupaţi  în  623  de  familii139,  iar  grupul  de  sate  Adjudeni-Tămăşeni-
Răchiteni 3178 de locuitori, grupaţi în 612 familii140. 

Această explozie demografică pe plan local se explică îndeosebi 
prin  diminuarea  numărului  locurilor  de  strămutare.  Creşterea 
demografică  se  face  simţită  în  întreaga  Moldovă,  iar  dispariţia 
epidemiei de ciumă la începutul secolului al XIX-lea, amplifică şi mai 
mult acest fenomen. Totodată, sfârşitul „micii ere glaciare”, localizat 
spre jumătatea secolului al XIX-lea141,  dar ale cărui efecte se resimt, 
încă de pe la începutul acestui secol, a contribuit la creşterea producţiei 
agricole, diminuând spectrul foametei. Nu putem neglija nici rolul pe 
care îl joacă în cadrul acestui proces imigraţia, care, în secolul XVIII, 
pare  a  reprezenta  un fenomen mult  mai  amplu  decât  în  precedentul 
secol. Spunem „pare”, pentru că, de multe ori, acestui fenomen îi este 
înglobată  şi  creşterea  demografică  de  pe  plan  local.  Singurul  dintre 
satele de care ne ocupăm care şi-a refăcut potenţialul demografic, în 
prima jumătate a secolului XVIII, în urma unor imgrări, dar nu neapărat 
din Transilvania, este satul Săbăoani. Nu putem aprecia cu exactitate 
proporţiile  acestui  fenomen,  însă  el  trebuie  să  fi  fost  destul  de 
semnificativ de vreme ce, peste câteva decenii, satul Săbăoani se afla în 
situaţia  de  a  „exporta”  surplus  de  populaţie.  Credem  că,  acestui 
137 L.  Pilat,  Natalitate  şi  mortalitate  în  parohia Răchiteni  la  sfârşitul  secolului  al  
XVIII-lea, în OI, II-1, 2002, p. 4 (extras).
138 Iorga, Studii şi documente, I-II, p. 144.
139 Ibidem, p. 177.
140 Ibidem, p. 179.
141 Cavalerii Apocalipsului, p. 14.
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fenomen  i  se  datorează  şi  diferenţierea  lingvistică  care  apare  între 
fostele sate componente ale parohiei Săbăoani: în satul cu acest nume 
se  va  vorbi  şi  în  limba  maghiară,  în  vreme  ce  în  celelalte  sate  se 
vorbeşte doar în româneşte. 

De  altfel,  prin  prisma  acestor  consecinţe  lingvistice  putem 
observa o diferenţere majoră între imigraţia de secol XVII şi cea de 
secol XVIII. Dacă în secolul XVII acest fenomen se caracterizează prin 
stabilirea  unor  familii  răzleţe,  în  calitate  de  nou  veniţi,  care  sunt 
asimilate  în  cadrul  procesului  de  împământenire,  în  secolul  XVIII 
lucrurile stau cu totul altfel. Atingerea plafonului demografic maxim nu 
mai permite acest lucru, nou veniţii  sunt dirijaţi în locuri învecinate, 
formând o masă aparent uniformă. Aşa de pildă, despre Pildeşti, sat în 
care se aşează, în a doua jumătate a secolului XVIII, locuitori proveniţi 
din  zona  Ciucului,  dar  şi  din  Adjudeni,  Tămăşeni,  Răchiteni  sau 
Săbăoani142,  se va spune că: „cei din Pildeşti  vorbesc cel  mai corect 
ungureşte”143.  Nu  acelaşi  lucru  se  poate  spune  despre  locuitorii  din 
Butea, Buruieneşti, Sagna, Oţeleni, Fărcăşeni şi alte sate întemeiate, în 
aceeaşi perioadă, însă numai prin „exportul” surplusului de populaţie 
din Adjudeni, Tămăşeni şi Răchiteni, acolo unde limba maghiară nu se 
vorbeşte deloc.

Sfârşitul  secolului  al  XVIII-lea  avea  să  fie  marcat  de  un 
eveniment astronomic, a cărui influenţă asupra locuitorilor noştri putem 
doar  să  o  bănuim,  comparând-o cu evenimentul  petrecut  în  preajma 
anului 1900. O însemnare lapidară, făcută pe un ceaslov, a consemnat 
acest eveniment: „Să să ştie când au perit soarele în zilele măriei sale 
Mihai Şuţul voievod, într-o gioi, di la şapte ciasuri pân’ la naoă, umbla 
văleatul 7300, iar de la Hristos 1793 august 25”144. Chiar dacă nu a fost 
sfârşitul lumii, aşa cum probabil se aşteptau locuitorii noştri, sfârşitul 
secolului al XVIII-lea avea să însemne sfârşitul unor coordonate, sfârşit 
pe care oamenii noştri nu l-au putut sesiza, întrucât acesta se desfăşura 
lent şi făcea parte din viaţa lor de zi cu zi. În absenţa războaielor şi a 
marilor epidemii, pe fondul unei creşteri demografice susţinute, satele 
noastre intrau în „era suprapopulării rurale”, fenomen ce va constitui 

142 Alois Moraru, Ioan Demişcă, Anton Coşa, Pildeşti – monografie istorică, Ed. Presa 
Bună, Iaşi, 2002, p. 62- 64.
143 I.N. Ciocan, Mongrafia creştinilor catolici din judeţul Roman, p. 21.
144 Publicată în IN, I, fascicula I, 1921, p. 329.
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marea  problemă  a  secolului  următor.  Imposibilitatea  degajării 
surplusului de populaţie şi menţinerea vechilor mijloace de producţie 
deschid un nou cadru de  evoluţie,  pe al  cărui  fundal  se  evidenţiază 
frecvenţa bolilor de nutriţie şi lupta disperată pentru mai mult pământ.
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III

STRUCTURI DE ORGANIZARE

Întemeierea unei aşezări omeneşti nu se face niciodată la voia 
întâmplării. „Descălecarea” unui sat are la bază o sumedenie de factori, 
de la cadrul geografic şi până la factorii economici, iar aceştia la rândul 
lor sunt înglobaţi într-un anumit cadru mental. Desigur, analiza lor nu 
poate  fi  făcută  decât  diferenţiat,  însă,  atunci  când suntem tentaţi  să 
acordăm preponderenţă unuia dintre aceşti factori, riscăm să pierdem 
din vedere ultimul aspect, care este cel mai important. Este adevărat că 
mediul geografic joacă un rol important în întemeierea unei aşezări şi 
că el îşi pune amprenta asupra evoluţiei acesteia. Locuinţa este, în acest 
sens,  cel  mai  potrivit  exemplu.  Materialele  de  construcţie  pe  care 
spaţiul  geografic  le  pune  la  dispoziţie  îşi  pun  amprenta  asupra 
aspectului acesteia. 

Un alt element important îl constituie sursa de apă, care joacă 
un rol esenţial în viaţa comunităţii. În cazul nostru, elementul central îl 
constituie râul Siret, la care se adaugă reţeaua de mici afluenţi pe care 
acesta o are în zonă. Evoluţia istorică a aşezărilor de care ne ocupăm ne 
demonstrează că nu apele Siretului  i-au determinat  pe oameni să  se 
aşeze aici.  Atunci, când unele dintre satele de care ne ocupăm şi-au 
mutat vetrele, procurarea apei, prin săparea de puţuri a căror adâncime 
variază între 15 şi 25 de metri, nu pare să fi constituit un impediment. 
În  plus,  reţeaua  hidrografică  a  Siretului,  compusă  din  numeroase 
izvoare şi pâraie, precum şi terenurile din luncă înţesate de bălţi, braţe 
şi meandre părăsite1, la care se adaugă adâncimea mică la care se află 
pânza freatică, făceau ca inundaţiile să fie destul de frecvente, în anii cu 
precipitaţii abundente.

Totuşi,  Siretul  a  jucat  un  rol  important  în  viaţa  acestor 
comunităţi,  nu  atât  prin  cursul  său  de  apă,  cât  mai  cu  seamă  prin 
drumul care urma acest curs. Cunoscut sub numele de „Marele drum al 
Siretului”, această cale comercială a adus locuitorilor din aceste sate o 
serie de efecte benefice, cum ar fi informaţia, noi posibilităţi de câştig, 
dar şi pericolul jafurilor şi năvălirilor şi molimelor. Tot aici,  trebuie 
1 Vasile  Băican,  Geografia  Moldovei  reflectată  în  documentele  cartografice  din  
secolul al XVIII-lea, Ed. Academiei, Bucureşti, 1996, p. 41.
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amintită şi apropierea de târgul Romanului, ca să nu mai vorbim că, 
pentru  o  anumită  perioadă,  majoritatea  acestor  sate  au  aparţinut  de 
ocolul târgului. Romanul a jucat pentru satele noastre rolul unei zone 
de  contact.  De altfel,  apariţia  şi  dezvoltarea  acestor  aşezări  poate  fi 
pusă în strânsă legătură cu istoria acestui târg, pentru o lungă perioadă 
de timp.

Rolul cel mai important îl joacă însă mentalul colectiv, care, 
conştient sau inconştient, include şi aspectele pe care le-am enumerat 
mai  sus.  De  regulă,  satele  nu  se  întemeiază  în  locuri  pustii,  pe 
pământuri virgine, „descălecătorii” preferând vatra unei foste aşezări, o 
„selişte”,  a  cărei  vechime poate  varia  între  câteva decenii  şi  câteva 
milenii. Plasarea în acest cadru s-ar putea explica prin atracţia pe care 
condiţiile prielnice le-au exercitat, indiferent dacă era vorba de omul 
neolitic sau omul medieval. Aceleaşi condiţii însă existau pe o distanţă 
de  câţiva  kilometri,  or,  aşezarea  nou  înfiinţată  ţine  neapărat  să  se 
suprapună peste un mai vechi nivel de locuire.  Atunci când vorbesc 
despre o  „locuire neîntreruptă”, arheologii nu ne spun şi ce înseamnă 
această noţiune, lăsându-ne să credem sau afirmând direct că aceasta ar 
presupune  o  descendenţă  a  localităţii  în  cauză  din  cine  ştie  ce 
comunitate  arhaică.  De  fapt,  această  „locuire  neîntreruptă”  nu 
reprezintă  altceva  decât  reflexia  acestei  mentalităţi.  Un  alt  aspect 
important este cel legat de nevoile spirituale ale oamenilor. Un spaţiu 
mai sărăcăcios, dar în apropierea căruia se află o biserică, va fi preferat 
unui altuia cu un cadru natural mai opulent, dar care nu oferă această 
facilitate. Bisericile au jucat un rol major în crearea aglomeraţiilor de 
populaţie2,  în  cazul  nostru  fiind  vorba  tocmai  de  o  astfel  de 
aglomeraţie, un număr de şase sate, dispuse la distanţe mici între ele şi 
care  se  raportează  la  un  punct  central,  care  reprezintă  centrul  vieţii 
spirituale.

Această aglomeraţie de populaţie include numeroase structuri 
de organizare, de la formele primare până la structura globală care este 
parohia. Formele de organizare se află în strânsă legătură cu condiţiile 
economice,  sociale  şi  politice  ale  zonei,  ele  răspund  atât  cerinţelor 
locale  cât  şi  celor  ale  puterii  centrale.  Însumarea  lor,  într-un  cadru 
comunitar, nu viciază specificitatea acestora; formele de producţie îşi 
2 P. Desportes,  Ville et paroisses en France du Nord au Moyen Age, în  HES, nr.2, 
1985, p. 163.
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păstrează caracteristicile lor, la fel şi cele de ordin fiscal, peste toate 
acestea suprapunându-se latura spirituală. Avem, astfel,  de a face cu 
nişte comunităţi săteşti,  cu necesităţi economice distincte, fiecare sat 
administrându-şi resursele şi obligaţiile independent de celelalte, peste 
care se suprapune comunitatea spirituală, dublată şi de existenţa unor 
legături de rudenie.

                   

                   
1. Gospodărie, familie, casă

Cele trei noţiuni par a fi, la prima vedere, sinonime, căci ele se 
află într-o atât de strânsă legătură încât par imposibil de disociat; însă, 
privite prin prisma funcţionalităţii lor, noţiunile de gospodărie şi casă 
gravitează în jurul celei de familie. Cuvântul  familie este unul relativ 
nou în limba română, fiind un neologism preluat din limba franceză. 
Odată intrat în vorbirea curentă, acest termen a preluat sensul semantic 
al termenilor care apar în textele vechi, este vorba de  neam sau  casă, 
familia ajungând să desemneze atât o formă de organizare a vieţii în 
comun, constând din grupul format din soţi şi copii, cât şi totalitatea 
celor care se trag din acelaşi strămoş3. 

În  cazul  satelor  noastre,  termenul  de  familie este  folosit  de 
misionarii  catolici,  atunci  când aceştia  estimează populaţia  zonei,  în 
alternanţă şi sinonimie cu cel de  casă, dar aceasta nu înseamnă că şi 
localnicii  foloseau  această  dublă  terminologie.  O  diferenţiere  între 
aceşti doi termeni nu exista pe acele vremuri. Misionarii foloseau ambii 
termeni, plecând de la premisa că toţi cei care locuiesc într-o casă sunt 
înrudiţi, deci formează o familie. 

Deoarece  în  Moldova  termenii  de  neam şi  casă  acoperă 
semantic  un  grup  mai  mare  de  rude,  ca  şi  descendenţi  din  acelaşi 
strămoş4,  facem  precizare  că  vom  folosi  în  continuare  termenii  de 
familie şi  menaj pentru  a  desemna  grupul  de  indivizi  înrudiţi  care 
populează  o  locuinţă,  iar  termenul  de  casă doar  pentru  a  desemna 

3 Vasile  Scurtu,  Termeni  de înrudire în  limba română,  Ed.  Academiei,  Bucureşti, 
1966,  p. 300.
4 Maria  Magdalena  Székely,  Structuri  de  familie  în  societatea  medievală  
moldovenească, în ArhGen, IV(IX), 1997, nr. 1-2, p. 63.
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spaţiul habitaţional. Pentru a desemna aria mai largă a înrudirilor vom 
uzita termenul de grup familial. 

Potrivit moraliştilor Bisericii catolice din Evul Mediu, familia 
este reprezentată de cei doi soţi şi de copiii lor, o viziune restrânsă a 
familiei, în care rolul principal este deţinut de cuplu5. Individualizarea 
cuplului, într-un nou cadru familial, este o problemă mai complicată, 
întrucât ea trebuie să ţină seama de realităţile sociale ale momentului. 
De altfel, însăşi constituirea cuplului are la bază o necesitate socială, 
care  prin  importanţă  trece  dincolo  de  sentimente  şi  de  necesităţi 
sexuale.

 Menajul agricol reprezintă o unitate de producţie şi de consum, 
fondat  pe  munca  tuturor  membrilor,  care  numai  împreună  îşi  pot 
asigura existenţa, şi unde, pe lângă munca bărbatului, cea a femeii este 
o  necesitate  absolută6.  Ieşirea  din  indiviziunea  familială  a  tinerilor 
căsătoriţi atrage după sine şi divizarea patrimoniului social al familiei, 
fapt care de regulă antrenează un proces de pauperizare treptată. De 
aceea,  condiţiile  economice,  materiale  şi  culturale  vor  dirija 
modalităţile  reproducerii  sociale  şi  biologice,  aşa  încât,  chiar  dacă 
regulile de întemeiere sunt în principiu aceleaşi, modul în care ele se 
aplică va fi total diferit. 

Aşa, de pildă, dacă în Occidentul catolic vom întâlni familiile-
matcă, în care fiii cu soţiile lor se alipesc nucleului principal7 sau avem 
de-a face cu strategii patrimoniale, din care nu lipsesc căsătoriile între 
grade de cognaţiune apropiate şi regimul succesoral preferenţial, cu un 
specific  regional  conferit  tocmai  de  condiţiile  economice8,  în  cazul 
nostru, lucrurile arată cu totul altfel.

Faptul  că  locuitorii  din  satele  noastre  nu  aveau  drept  de 
proprietate  asupra  pământului  pe  care  îl  lucrau,  ci  doar  unul  de 
folosinţă – pământul nu reprezintă deci o componentă a patrimoniului 
5 Istoria vieţii private, coord. Georges Duby şi Philippe Ariès, trad. Maria Berza şi 
Micaela Slăvescu, III, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1995, p. 196 (în continuare vom cita 
Istoria vieţii private).
6 Martine Segalen,  Quelques réflexions pour l’  etude de la condition feminine,  în 
ADH, 1981, p. 10.
7 Istoria vieţii private, VI, p. 257-260.
8 Emmanuel  Le  Roy  Ladurie,  Système  de  la  coutume.  Structures  familiales  et  
coutume d’ heritage en France au XVIe siècle, în Annales E.S.C., 1972, 27 anée, no, 
4-5, p. 825-846.
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social  -  determină  inexistenţa  unei  strategii  patrimoniale  bazată  pe 
împărţirea pământului, ba mai mult, ea grăbeşte procesul de ieşire din 
indiviziunea  familială.  Ajuns  la  vârsta  maturităţii,  tânărul  este 
determinat, chiar de părinţii săi, să-şi întemeieze o familie. El primeşte 
astfel  un  „loc  de  hrană”  al  său,  dobândeşte  un  nou  statut  social  şi 
contribuie  la  sporirea autorităţii  grupului  familial  pe plan local,  atât 
prin apropierea de un alt grup familial, adusă de alianţa matrimonială, 
cât  şi  prin  sporirea  numerică  a  grupului  său.  Aceasta  explică de  ce 
oamenii noştri au „obiceiul de a-şi însura repede băieţii, cam la vârsta 
de şaisprezece, şaptesprezece sau optsprezece ani”9.

Această  practică  asigură,  în  spaţiul  nostru,  preponderenţa 
familiei nucleare, însă prezenţa ascendenţilor sau colateralilor nu poate 
fi cu totul exclusă. De aceea, pe lângă menajurile constituite din soţi şi 
copiii  lor,  care  constituie  majoritatea  zdrobitoare,  vom  întâlni  şi 
menajuri cu o configuraţie diversă. Dintre acestea se remarcă familia 
conjugală lărgită, care acordă adăpost unui ascendent în linie directă, de 
regulă din partea soţului,  sau chiar din partea ambilor soţi,  urmează 
apoi familia conjugală multiplă constituită din părinţi, fiu şi noră sau 
din doi fraţi,  ambii  văduvi cu copiii,  în fine, cei care trăiesc izolaţi, 
celibatarii, dar procentul acestora este atât de mic încât pare accidental. 
Această paletă a menajurilor ca şi proporţiile aferente se observă foarte 
bine în tabelul de mai jos:

Compoziţia menajurilor în parohia Săbăoani la 1696
 

Menajuri de familie conjugală simplă
1.Cupluri fără copii…………………………………….6
2.Cupluri cu copil/copii…………...….……………....52
3.Văduve cu copil/copii…...………………………..….7
4.Văduvi cu copil/copii………...………………………2

Menajuri de familie conjugală lărgită
5.Cuplu + părinte……………………..………………..6
6.Cuplu+părinte +frate/fraţi..…………………………..2
7.Cuplu+părinte+soacră+fraţi…………..……………...1

Menajuri multiple (cu două nuclee)
8.Verticale……………………………………………...1
9.Orizontale (văduv + soră văduvă cu copil)……………1

9 Călători, IX, p. 352.
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Izolaţi
10. Celibatari…………………………………………….2

Observăm aşadar, în cazul satelor noastre, că rolul predominant 
este  deţinut  de  familia  nucleară  (67  de  familii),  fapt  ce  confirmă 
estimările  specialiştilor  referitoare  la  predominanţa  acestui  model  în 
spaţiul românesc10. De asemenea, situaţia satelor noastre se încadrează 
în  termenii  constatării  lui  André  Burguière,  potrivit  căreia  modelul 
nuclear  domină  incontestabil  în  comunităţile  ţărăneşti  din  zonele  de 
openfield, în care se combină agricultura de subzistenţă şi deschiderea 
spre economia de piaţă, întreţinând relaţii intense şi vechi cu mediul 
urban11. 

Prezenţa unor menajuri de familie conjugală lărgită (în număr 
de nouă), ca şi a unui menaj cu două nuclee, ar putea fi explicată prin 
funcţionarea  dreptului  de  ultimogenitură  masculină,  caracteristic 
spaţiului românesc12. Funcţionarea acestei practici, care are drept scop 
asigurarea bătrâneţii părinţilor ajunşi inapţi de muncă, se poate întâlni 
şi astăzi în satele de care ne ocupăm, numai că documentul din 1696, 
pe baza căruia am întocmit această statistică, prezintă unele situaţii ce 
par a nega funcţionarea acestei practici. Astfel, vom găsi pe un Petru 
Dumitraşcu, de 70 de ani, care locuieşte doar împreună cu soţia, şi, în 
aceeaşi situaţie, pe un Ioan Iacob, de 60 de ani13. O explicaţie ar putea 
fi faptul că cei doi nu au avut copii sau că aceştia nu le-au supravieţuit, 
lucru ce pare greu de crezut, dar care nu este deloc imposibil. Însă, mai 
există şi alte cazuri care pledează în această direcţie, cum este cel al lui 
Mihai  Gazi.  Familia  acestuia  este  compusă din soţia  şi  fiul  său,  iar 
împreună cu ei locuiesc mama sa şi doi fraţi ai săi14. În acest caz, ori 
mama şi cei doi fii se refugiază în casa fiului mai mare, ori avem de-a 
10 H.H. Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, II, Ed. Academiei, 
Bucureşti, 1959, p. 109. 
11 André Burguière,  Pour une typologie des  formes d’organisation domestique de 
l’Europe moderne (XVIe –XIXe siècles), în Annales E.S.C., 41e année, 1986, no.3, p. 
651, apud Maria Magdalena Székely, op. cit., p. 77.
12 H.H. Stahl, op. cit., p. 117. De asemenea, vezi Violeta Barbu, Privilegiul mezinului:  
între realitatea juridică şi ficţiunea basmului, în ArhGen, V(X), 1998, nr. 1-2, p. 65-
76.
13 Okmanytar, II, p. 746.
14 Ibidem.
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face cu o încălcare a dreptului de ultimogenitură, chiar dacă aceasta 
poate fi doar temporară. Doar un singur caz poate fi considerat ca fiind 
expresia clară a exercitării acestui drept, cel al lui Mihai Varga care 
locuieşte împreună cu soţia, tatăl, mama şi un fiu15.

Alte cazuri ne prezintă un aspect şi mai interesant - exercitarea 
dreptului de ultimogenitură pe filiaţie feminină. Vom găsi astfel pe un 
Ioan Doboş care locuieşte împreună cu soţia, soacra şi un fiu, pe un 
Laurenţiu Gal care locuieşte cu soţia, soacra şi trei fii16 şi pe un Andrei 
din Baia împreună cu soţia şi soacra17. 

De  fapt,  doar  pe  baza  analizei  acestor  cazuri,  nu  putem 
descoperi nişte axiome care ar sta la baza structurii menajurilor, trebuie 
să  ţinem seama şi  de faptul  că  ultimul  deceniu al  secolului  XVII  a 
însemnat  o  perioadă  de  restrişte,  care  a  avut  repercusiuni  serioase 
asupra  cursului  vieţii  din  aşezările  de  care  ne  ocupăm.  În  faţa 
primejdiei,  oamenii  nu mai  ţin  seama de  reguli,  ei  caută  adăpost  la 
rudele  lor,  în  astfel  de  momente  solidaritatea  grupului  familial 
manifestându-se cel mai puternic. De aceea, vom întâlni menajuri, cum 
este cel al lui Ioan Ember, compus din soţ, soţie, mamă, soacră, frate şi 
un fiu, sau cel al lui Mihai Puşcaş compus din soţ, soţie, soacră, frate, 
doi fii  şi o fiică18,  în fine, cel al lui Mihai Doboş, văduv fără copii, 
alături de care vine să locuiască sora sa şi fiul acesteia19. Totuşi, chiar şi 
în aceste condiţii,  există doi solitari,  care îşi  poartă singuri de grijă. 
Dacă în cazul tânărului Martin Ember20 mai existau speranţe ca el să-şi 
întemeieze o familie, pentru Grigore Cioban, de 40 de ani21,  vremea 
însurătorii pare să fi trecut de mult.

Din  punct  de  vedere  al  compoziţiei  numerice  a  menajurilor, 
avem un tablou foarte interesant, care ne demonstrează câtă dreptate 
avea  Alain  Collomp,  atunci  când  afirma  că  nu  poate  fi  surprinsă 
compoziţia unui menaj doar pe baza indicatorului numeric oferit de un 
recensământ şi că o familie de mici dimensiuni nu înseamnă o familie 

15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem, p. 748.
18 Ibidem, p. 747.
19 Ibidem, p. 746.
20 Ibidem, p. 747.
21 Ibidem, p. 746.
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nucleară,  după  cum  nici  una  de  mari  dimensiuni  nu  reprezintă 
inversul22.  Situaţia  înregistrată  în  satele  parohiei  Săbăoani  este 
următoarea: 

              Familii cu 9 membri………………………………3
              Familii cu 8 membri………………………………1
              Familii cu 7 membri………………………………3

Familii cu 6 membri………………………….…...7
Familii cu 5 membri………………………….….11
Familii cu 4 membri……………………………..20
Familii cu 3 membri……………………………..23
Familii cu 2 membri………………………….…...7

Privind structura acestor menajuri, putem observă că cele trei 
familii,  cu  câte  nouă  membri  şi  cea  cu  opt  membri,  sunt  familii 
nucleare, formate din soţi şi copiii lor. Doar o singură familie lărgită 
este formată din şapte membri, două din şase, dar marea majoritate sunt 
formate din trei  sau patru membri. Această situaţie derivă din însăşi 
posibilităţile economice ale locuitorilor; doi soţi care au şapte copii nu 
dispun de resurse alimentare pentru a asigura hrana unuia dintre părinţi 
sau a unui frate.

După  această  intruziune  în  structura  menajurilor  din  parohia 
Săbăoani, se cuvine să aruncăm o privire şi asupra ierarhiei familiale. O 
familie trebuie condusă, pentru că zilnic se impune luarea unor hotărâri, 
iar pentru aceasta există un  pater familias. Problema, în cazul nostru, 
este să vedem în ce măsură „fiecare e rege în casa lui”23 - sau cum 
spune Cervantes: „În casa mea domnesc cum se cuvine iar sub oghial 
de-mi intră şi vlădica dă de greu”- având în vedere condiţia specială a 
femeii,  în spaţiul moldovenesc. Mai întâi,  se impune să vedem dacă 
noţiunea  de  pater  familias are  un  corespondent  în  spaţiul  nostru. 
Documentele,  pe  care  le-am  studiat,  operează,  de  regulă,  cu  două 
noţiuni : cea de gospodar24 şi cea de căsaş25. 

22 Alain  Collomp,  Menage et  famille.  Etude  comparatives  sur  la  dimension  et  la  
structure du groupe domestique, în Annales E.S.C., 29e anée, 1974, no. 3, p. 781.
23 Istoria vieţii private, III, p. 244-5.
24 Iorga,  Studii  şi  documente,  I-II,  p.  145. “…să dea fieştecare gospodar preotului 
pentru simbrie adicăte o rublă turcească”.
25 Documente privind relaţiile agrare, II, p. 430. « …ar fi avut obiceiul pentru vinitul 
moşiei să dea boierescul numai câte giumătate de leu de căsaş ».
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Se poate observa că ambii termeni au o conotaţie fiscală şi se 
referă la acea contribuţie ce trebuia plătită de fiecare casă, atât către 
Biserică cât şi către stăpânul moşiei. Dacă la aceasta adăugăm şi faptul 
că obligaţia în zile de muncă faţă de stăpânul moşiei revenea numai în 
sarcina căsaşului, nu şi a membrilor familiei sale, observăm că acesta 
era singurul membru al familiei cu responsabilitate juridică. 

Prin  urmare,  putem  conchide  că  termenul  de  căsaş îl 
desemnează  pe  capul  familiei,  deci  el  nu  are  sensul  de  casnic  sau 
membru  de  familie,  aşa  cum  apare  la  Vasile  Scurtu26.  Privit  din 
exterior, căsaşul = şeful casei sau gospodarul = şeful gospodăriei poate 
fi  considerat  un veritabil  pater  familias,  întrucât  asupra sa  planează 
toate  responsabilităţile,  ceea ce  face din el  administratorul  bunurilor 
familiale, însă rămâne de văzut dacă lucrurile stau la fel şi în interiorul 
cadrului familial.

Morala creştină obligă pe copii să asculte de părinţii lor, ca şi pe 
soţie să se supună bărbatului.  Creştinismul fixează cadrul disciplinei 
familiale, după cum tot el acordă independenţă familiei nucleare, prin 
dreptul soţilor de a se rupe de părinţii lor pentru a forma «un singur 
trup». Biserica consideră neascultarea de părinţi  ca fiind deosebit  de 
gravă şi,  de aceea, pedeapsa acordată trebuie să fie exemplară, după 
cum  putem  constata  dintr-o  dispoziţie  episcopală,  de  la  mijlocul 
veacului XVII: „Cei care lovesc pe părinţii lor şi-i înjură, să fie bătuţi 
cu o sută de beţe în faţa bisericii, peste altă pedeapsă ce li se va da de 
episcop”27. 

Unele  informaţii,  care  provin  din  confesiuni,  par  să  indice 
existenţa  unei  ierarhii  familiare,  conturată  pe  criterii  de  vârstă  şi  în 
vârful căreia se află capul familiei. Astfel, copiii îşi exprimă păcatul 
neascultării în felul următor: „N-am ascoltat pe parinzi miei, pe tatăl 
mieu,  pe nene,  pe  mama […] sci  ei  s-au  moniat  pe  mine  sci  m-au 
bătut”28.  Nu  faptul  că  neascultătorul  a  fost  pedepsit  cu  bătaia  ne 
interesează  în  mod  deosebit,  ci  ordinea  în  care  sunt  enumerate 
personajele. După formularea  părinţii mei, care mai degrabă exprimă 

26Vasile Scurtu, op. cit., p. 303.
27 Codex Bandinus, p. CXXIV.
28 Carlo  Tagliavini,  Alcuni  manoscritti  rumeni  sconosciuti  di  missionari  cattolici  
italiani in Moldavia (sec. XVIII), în Studi Rumeni, a cura del dott. Carlo Tagliavini, 
IV, Roma, 1930, p. 80 (în continuare: Diverse materie in lingua moldava).
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consensul familial în privinţa unei anumite situaţii, urmează tatăl, apoi 
fratele cel mare şi în fine, mama.

 Această  ordine  poate  marca  atât  nivelul  de  gravitate  al 
păcatului,  cât  şi  ierarhia  familială  existentă.  Ordinea  aceasta  este 
respectată şi de către un alt gen de mărturisire, numai că aici survin 
unele noutăţi: „M-am mâniat pe mama, pe nene, pe bade, pe lele, pe 
fraţii  miei,  pe sororile mele sci am entors lor cuventul, sci am zinut 
monia multu vreme”29.  Observăm imediat  absenţa tatălui din această 
înşiruire, aspect pe care îl  vom desluşi doar dacă analizăm diferenţa 
dintre neascultare şi mânie.

 Aceste fragmente, pe care le-am reprodus, exprimă frânturi din 
mentalitatea vremii, pe care nu le putem înţelege decât făcând apel la 
realităţile  acelei  vremi.  Neascultarea,  pe  care  am  putea-o  numi 
insubordonare  sau  refuzul  îndeplinirii  unei  anumite  sarcini,  ţine  de 
muncile cotidiene. Cel care trasează aceste sarcini este, în primul rând, 
capul familiei, secondat de fiul cel mai mare, în calitatea sa de principal 
ajutor în treburile gospodăriei. Mânia însă este percepută ca o revoltă 
împotriva legilor fireşti şi, în acest caz, ordinea se modifică. Ea este 
considerat  ca  fiind  un  păcat  mai  grav,  atunci  când  este  îndreptată 
împotriva mamei, unul dintre întemeietorii familiei, abia după aceasta 
urmând fraţii mai mari şi surorile, şi, de neconceput, în cazul tatălui. 
Absenţa acestuia,  din înşiruirea de  mai  sus,  reprezintă  o  reflexie   a 
autorităţii de care se bucură pater familias. În sprijinul acestei afirmaţii, 
vine şi ordinea de redactare a recensămintelor, fie ele bisericeşti sau 
catagrafii fiscale, unde figurează ori numai capul familiei, fie acesta şi 
familia sa,  dar el  este cel  care deţine primordialitatea,  chiar dacă în 
componenţa respectivului menaj este cuprins şi tatăl său.

Casa nu înseamnă pentru oamenii noştri doar un simplu adăpost, 
ci este şi un spaţiu spiritual care exprimă o anumită mentalitate; riturile 
de  întemeiere  se  revendică,  în  mare  parte,  din  fondul  străvechi  al 
miturilor cosmogonice30. Nu asupra acestei chestiuni dorim să insistăm 
în continuare, ci asupra funcţionalităţii spaţiului habitaţional. În primul 
rând, casa se confundă cu familia, ea este cea care conferă identitate 
acesteia, şi, abia după construirea casei, familia se înscrie cu drepturi 
depline în spaţiul social. 
29 Ibidem, p. 81.
30 Ion H. Ciubotaru, Catolicii din Moldova, Ed. Presa Bună, Iaşi, 1998, p. 25.
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Construirea unei locuinţe va ţine seama de o întreagă serie de 
factori.  Arhitectura ei va fi determinată de specificul materialelor de 
construcţie, pe care spaţiul geografic le pune la dispoziţie, dar ea va 
reflecta,  în  acelaşi  timp,  şi  condiţiile  economice existente  şi  va ţine 
seama de necesarul de spaţiu aferent unei familii. Persistenţa acestor 
factori joacă un rol determinant în evoluţia tipului de locuinţă. Aşa se 
explică de ce, în cazul nostru, între o locuinţă de secol XV şi una de la 
sfârşitul  secolului  XIX  nu  sunt  prea  mari  diferenţe.  Predominantă 
pentru întreaga perioadă a fost locuinţa monocelulară, de suprafaţă sau 
semi-îngropată, în vreme ce locuinţa cu două odăi pare a reflecta un 
statut social deosebit. 

Materialele de construcţie de bază sunt lemnul, lutul şi paiele 
sau stuful, pentru acoperiş. Tehnica de construcţie cea mai frecventă 
este cea a caselor pe furci. Acest tip de casă este lipsit de temelie, rolul 
de susţinere este preluat de cele patru furci groase (de regulă din lemn 
de stejar) înfipte în pământ, care formează cele patru unghiuri ale casei. 
Structura de rezistenţă este completată cu furci  având diametrul mai 
mic31,  care  sunt  dispuse  între  furcile  principale  şi  o  „armătură”  din 
nuiele împletite, dispuse într-o poziţie verticală32. Pereţii erau realizaţi 
prin baterea lutului negru amestecat cu paie. După ce se uscau, erau 
daţi cu lut galben făcut cu pleavă, apoi se feţuiau cu o pastă compactă 
obţinută  din  humă  amestecată  cu  nisip  şi  alte  materiale  care  îi 
confereau rezistenţă (de regulă bălegar de cal) şi, în fine, se finisau prin 
aplicarea mai multor straturi succesive de var. 

O  altă  modalitate,  folosită  în  spaţiul  de  care  ne  ocupăm,  o 
constituie realizarea pereţilor din ceamur. Această implică construirea 
unui cofraj, în care se bate lut cu paie tocate. După aceasta, un om intra 
în  cofraj  şi  călca  lutul,  până  când  acesta  se  uniformiza.  După  ce 
peretele era suficient de întărit, se proceda la desprinderea cofrajului şi 
mutarea  acestuia  mai  sus,  realizându-se  astfel  mai  multe  straturi 
succesive33. Acest procedeu făcea ca pereţii să fie mult mai rezistenţi, 
însă în absenţa temeliei, furcile de la colţuri sunt indispensabile. Aceste 

31 Iosif. P. M. Pal,  Originea catolicilor din Moldova şi franciscanii păstorii lor de  
veacuri, Săbăoani-Roman, 1942, p. 56.
32 Ion H. Ciubotaru,  op. cit.,  p.  26.  Urmele furcilor groase au fost surprinse şi de 
săpăturile arheologice efectuate la Săbăoani (vezi D. Hordilă, op. cit., p. 71).
33 Ibidem.
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furci influenţează aspectul exterior al casei, datorită lor colţurile aveau 
forme rotunjite34.

Dacă  duşumeaua  este  constituită  dintr-o  lutuială  simplă,  o 
atenţie deosebită se acordă plafonului, construit din scânduri, peste care 
se aplică un strat de lutuială, aceasta datorită faptului că podul casei 
joacă şi rol de hambar35. Asupra amenajărilor interioare nu avem alte 
informaţii  decât  cele  referitoare  la  sistemul  de  încălzire,  în  unele 
locuinţe  descoperite  la  Săbăoani,  s-au  găsit  cuptoare  care  puteau  fi 
utilizate  atât  la gătit,  cât  şi  la încălzit,  iar  în unele a  fost  semnalată 
prezenţa unor sobe construite din cahle36.

 Desigur, nu detaliile legate de mobilier ne-ar fi interesat în mod 
deosebit, căci acesta trebuie să fi fost la fel de simplu şi strict funcţional 
ca şi cel al unei case ţărăneşti din secolul al XIX-lea, ci mai ales acele 
detalii  care  ne-ar  fi  permis  să  aruncăm  o  privire  asupra 
compartimentării spaţiului între membrii familiei. Dacă ne gândim că 
cinci  sau  şapte  persoane,  părinţi,  copii  şi,  uneori,  bunici  sau  unchi, 
locuiesc  în  aceeaşi  cameră,  ni  se  relevă  un  disconfort  total,  spaţiul 
familial  fiind  unul  lipsit  de  intimitate  şi  prolific  promiscuităţii. 
Concluzia noastră ar fi valabilă doar dacă ni s-ar cere să locuim noi 
înşine într-un astfel  de spaţiu,  pentru oamenii  noştri  această  situaţie 
reprezintă un standard de confort, acceptat şi râvnit. 

Locuinţa monocelulară, cu dimensiunile sale reduse, era uşor de 
încălzit,  un avantaj  serios în iernile grele. De altfel,  această locuinţă 
este  aglomerată  doar  în  perioada  anotimpului  rece.  O  descriere  a 
acestui mod de locuire, din secolul XVIII, evidenţiază foarte bine acest 
aspect:  „în vreme friguroasă, mulţi, ba chiar cea mai mare parte din 
aceşti bieţi catolici -mai ales femeile şi copiii- sunt goi şi abia au o 
cămaşă care să-i acopere; de aceea stau închişi în vizuinele lor de sub 
pământ, care se numesc în limba lor  borde (bordei); acolo ei stau la 
cald toată iarna, care ţine îndeobşte şase luni”. Odată cu sosirea verii 
„ei îşi părăsesc vizuinele şi se duc la câmp sau în pădure şi la păşunat 
vitele  şi  nu  se  mai  întorc  decât  când e  vremea să  se  retragă  iar  în 
bordeie”37.  Această  ultimă  afirmaţie  este  doar  parţial  justificată, 

34 D. Hordilă, op. cit., p. 71.
35 Iosif. P. M. Pal, op. cit., p.56.
36 D. Hordilă, op. cit., p. 62 şi p. 71-72.
37 Călători, IX, p. 148.
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locuinţa nu reprezenta doar un adăpost sezonier, însă, pe timpul verii, 
unii dintre membrii familiei dorm afară, pe prispă sau în şoproane38.

În jurul casei, se concentrează gospodăria, cea care reprezintă 
adevărata avere a oamenilor noştri. Gospodăria familială este, în primul 
rând, o unitate de producţie şi de consum, prin ale cărei mijloace şi 
resurse este asigurată existenţa familiei. „În curtea gospodăriei se vede 
grajdiul pentru vite, coteţul pentru porci şi păsări, hambarul, ori coşarul 
pentru cereale şi vreun şopron, sub care e săpat zimnicul pentru păstrat 
murături şi legume în timpul iernii. Toată gospodăria este înconjurată 
de gard de nuiele ori din scânduri, încheindu-se cu poarta mare şi cu 
portiţa, ce au trei stâlpi cu înflorituri simple. În grădină se văd straturile 
cu legume şi vreun pom roditor. În curtea celui mai sărac se găsesc cel 
puţin câteva păsări  şi  vreun porc,  ce se  îngraşă să  fie  înjunghiat  de 
Ignat, înaintea Crăciunului. Ceilalţi în deobşte mai au cel puţin un cal 
pentru transporturi şi aratul câmpului; o vacă pentru lapte şi câteva oi 
pentru mei, brânză şi lână”39.

Bazele  viitoarei  gospodării  sunt  puse  chiar  din  momentul 
întemeierii familiei. Zestrea, pe care tinerii o aduc, constă, în principal, 
în animale, chiar şi fetele primind de la părinţi  „doi boi şi o vacă”40. 
Animalele constituie principala bogăţie a oamenilor noştri şi, totodată, 
singurele bunuri asupra cărora au proprietate deplină. Fiind nişte bunuri 
mobile,  care  pot  fi  puse  la  adăpost  în  cazul  unei  expediţii  de  jaf, 
precum şi  veniturile  pe  care  le  aduce  creşterea  animalelor,  fac  din 
această  îndeletnicire  o  ocupaţie  de  bază  a  locuitorilor  noştri.  Dacă 
privim datele furnizate de Catagrafia din 1820, singura care a operat şi 
un recensământ al  animalelor,  observăm că locuitorii  satelor  noastre 
deţineau  un  şeptel  impresionant,  care  depăşeşte  chiar  efectivul  de 
animale al unei gospodării din zilele noastre. 

Astfel, 91 de familii din Răchiteni deţineau un număr de 217 
boi, 118 vaci, 30 de cai, 140 de oi, 351 de porci şi 17 stupi41. Repartiţia 
efectivelor de animale pe menajuri ne oferă tabloul ierarhiei  sociale. 
Vom găsi familii înstărite, care deţin un efectiv de animale ce variază 
între 4-6 boi, 1-2 vaci cu lapte, 1-2 cai şi 4-8 porci, familii de mijloc cu 
2 boi, 1-2 vaci cu lapte, 2-3 porci şi familii sărace cu 0-1 boi (familia 
38 Iosif P. M. Pal, op. cit., p. 56.
39 Ibidem, p. 57.
40 Călători, IX, p. 354.
41 Cf. Dănuţ Doboş, Răchiteni-file de monografie, p. 93.
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care deţinea un bou desperecheat nu putea să-şi lucreze pământul şi, de 
aceea, trebuia să se asocieze cu o alta, aflată într-o situaţie similară), 0-
1 vaci cu lapte şi  0-6 porci.  Repartiţia animalelor nu este uniformă, 
unele familii preferând să crească doar unele animale, după cum nici 
încadrarea văduvelor în categoria familiilor sărace, aşa cum procedează 
catagrafiile  anterioare,  nu  constituie  tocmai  o  realitate.  Astfel,  vom 
întâlni văduve sărace, lipsite de animale, dar şi văduve care sunt mai 
bogate decât vătămanul satului.

Gospodăria nu este, în mentalitatea oamenilor noştri,  doar un 
factor de prosperitate, nu este doar un simplu mijloc de producţie, ci un 
întreg  complex,  gospodăria  fiind  asemenea  unei  fiinţe  vii,  cu 
manifestări de solicitudine faţă de om. Solidarizarea întregii gospodării 
se manifestă în toate privinţele, ea mergând de la sentimentele pe care 
gospodarul le are faţă de animalele sale şi până la adăparea acestora cu 
apă sfinţită. Omul este profund încredinţat că faptele sale pot atrage 
nenorocirea asupra gospodăriei sale, iar această credinţă îi influenţează 
foarte  mult  comportamentul.  Animalele  din  gospodărie  au,  în  unele 
situaţii, un statut similar cu acela al membrilor familiei. Astfel, dacă o 
nenorocire se abate asupra gospodăriei, întreaga familie ţine post negru 
pentru  alungarea  acesteia,  post  de  la  care  nu  sunt  excluse  nici 
animalele42.

    2.Sistemul de numire

Sistemul de numire, prin rolul de clasificator social pe care îl 
îndeplineşte, compoziţia sa, ca şi manipulările la care acesta este supus, 
reprezintă o reflexie a anumitor aspecte ce ţin de uzul cotidian şi, în 
consecinţă, este strâns legat de evoluţia istorică a acestor aşezări. Aşa 
cum preciza şi H.H. Stahl, studiul antroponimiei este un mijloc indirect 
de informare asupra felului în care indivizii se încadrează grupului lor 
social,  pentru  că  numele  nu  sunt  niciodată  pur  identitare.  A  studia 
antroponimia  înseamnă  a  studia  însăşi  regulile  de  a  fi  ale  structurii 
sociale43. La fel cum există un limbaj al corpului, un limbaj al semnelor 
42 Pentru aspectele care ţin de latura magico-religioasă a gospodăriei, vezi Gh. Focşa, 
Aspecte ale civilizaţiei ţărăneşti, în “Sociologie românească”, V, 1943, nr. 1-6, p. 
44-62.
43 H.H. Stahl, op. cit., p. 126.
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sau un limbaj al simbolurilor, există şi un limbaj al numelor, a cărui 
descifrare poate aduce la lumină realităţi nebănuite, ce pot constitui un 
preţios document istoric.

Penuria  de  documente,  acuzată  şi  resimţită  de  istoriografia 
noastră, se dovedeşte a fi ceva mai îngăduitoare în privinţa satelor de 
care  ne  ocupăm  şi  aceasta,  în  principal,  graţie  activităţii  misiunii 
catolice din Moldova, care a întocmit, pentru secolul al XVII-lea, cele 
două „Situaţii ale sufletelor”, care de altfel constituie şi materia primă a 
acestui subcapitol. Existenţa acestor Status animarum şi încercarea de a 
corela numele cuprinse în ele cu onomastica actuală a constituit şi un 
aprig prilej de dispută, fiind exprimate opinii diverse. Dacă Dumitru 
Mărtinaş considera că unii preoţi au maghiarizat, în mod intenţionat, 
numele locuitorilor44, fenomen caracteristic secolului al XIX-lea şi care 
se justifică doar într-o mică măsură, alţii au mers până la a nega cu 
totul autenticitatea acestor documente. 

Într-o apariţie destul de recentă, care conţine un număr de zece 
documente,  inedite  după opinia  editorului,  dar  care  văzuseră lumina 
tiparului cu exact un deceniu mai înainte, ce-i drept nu în România, 
Dumitru Zaharia titrează cu litere de-o şchioapă pe coperta cărţii sale: 
„Toponimul, onomastica semnatarilor conving că informaţiile raportate 
de Bandinus, Bekes, Parcevich au fost falsuri imaginate de arhiepiscop 
şi  secretarii  săi”45.  Deşi  înverşunarea  autorului  nu  este  prin  nimic 
argumentată, cauza ei principală este fluctuaţia onomastică pe care o 
prezintă  aceste  documente  emise  la  intervale  de  câteva  decenii, 
deosebirile de nume şi mai ales neconcordanţa lor cu prezentul. 

O analiză mult mai minuţioasă asupra antroponimiei populaţiei 
catolice este cea făcută de Costin Merişca, în recenzia dedicată cărţii lui 
Dumitru Mărtinaş46. Comparând numele din Catalogul lui Bandini cu 
cele  înregistrate  de  Catagrafia  din  1774,  autorul  desprinde  unele 
concluzii  interesante.  El  sesizează  semnificaţia  corectă  a  unor 
antroponime  dar  nu  insistă  asupra  funcţiei  lor  sociale.  Tratarea 
succintă, impusă de limitele unei recenzii, ca şi tentaţia de a acorda o 
semnificaţie  etnică  acestora,  respectiv,  nume ungureşti,  româneşti  şi 
44 D-tru Mărtinaş, Originea ceangăilor din Moldova, text revizuit şi îngrijit de Ion 
Coja şi V. M. Ungureanu, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1985, p. 53.
45 D-tru Zaharia,  Statistici  ale  populaţiei  catolice din Moldova,  1694 – 1697,  Ed. 
Studion, Bacău, 1999.
46 În  AIIAI, XXIV, 1987, p. 507-513.
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maghiarizate,  plasează  concluziile  recenzorului  sub  cupola  impresiei 
produse de cartea lui Dumitru Mărtinaş. 

După această scurtă trecere în revistă, pe care am făcut-o fără 
intenţia  de  a  aduce  cuiva  vreun  reproş,  vom preciza  optica  noastră 
asupra acestei probleme. În primul rând, plecăm de la ideea că, pentru 
perioada  la  care  ne  referim,  noţiunea  de  conştiinţă  naţională  este 
inexistentă,  iar  solidaritatea  pe  principii  etnice  începe  să  capete 
contururi  serioase  abia  spre  sfârşitul  perioadei  pe  care  o  avem  în 
vedere.  În al  doilea rând,  scopul studiului nostru nu este acela de a 
explica,  ci  de  a  înţelege,  or,  pentru  a  descoperi  valenţele  acestui 
fenomen, este necesară pătrunderea în realităţile cotidiene ale epocii. 
Fără a avea intenţia de a rupe trecutul de prezent, dar pentru a fi scutiţi 
de  tentaţia  de  a-l  privi  pe  cel  dintâi  prin  prisma ultimului,  atragem 
atenţia, încă de la început, asupra faptului că, nici la 1646, nici la 1697 
şi  nici  la  1774,  nu  exista  noţiunea  de  „Stare  civilă”  şi,  de  aceea, 
desemnarea identităţii se făcea după cu totul alte reguli. Ţinând seama 
de  aceste  chestiuni,  vom încerca  în  cele  ce  urmează  să  surprindem 
regulile după care se care defineşte „jocul numelor”. 

Primul pas spre dobândirea unei identităţi era, pe acele vremuri, 
botezul. Prin numele de botez, nou-născutul intra în rândul creştinilor şi 
obţinea o identitate suficientă, cel puţin în sânul familiei sale, dar care 
îl putea urmări toată viaţa, dacă numele său de botez era unul mai puţin 
uzitat sau în cazul unei comunităţi restrânse. Aşa, de pildă, într-un sat 
învecinat cu Săbăoanii, la Pildeşti, un sat de numai cinci case, găsim, la 
1774, pe un Neculai,  pe un Apostol,  un Toma, un Agape şi  un Ion 
Ignat47.  Că lucrurile vor fi  stat  la fel  şi  în satele de care vorbim, în 
perioada lor de început, nu încape îndoială, însă, pe parcursul perioadei 
la care ne referim, ele stau cu totul altfel, creşterea demografică având 
consecinţe importante asupra antroponimiei48. 

O asemenea situaţie era practic imposibilă şi aceasta şi datorită 
stocului  de  prenume  limitat,  care  se  rezumă  la  vreo  20  de  nume 
principale şi alte câteva care apar ocazional. Din analiza unui registru 

47 P. Dmitrov, Moldova în epoca feudalismului, vol. VII, partea a II- a, Chişinău, 197 , 
p. 280.
48 Patrice  Beck,  Antroponymie  et  comportament  démografique:  les  “cherches  de  
feux” bourguinonnes des XIVe et XVe siècles, în Annales E.S.C., 38 anée, 1983, no. 
6, p. 1336-1345.
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de botezaţi, din parohia Răchiteni, pentru ultimii trei ani ai secolului al 
XVIII-lea,  se  relevă  următoarea  statistică:  24,19%  dintre  băieţi  au 
primit numele Anton, 17,74% Mihai, Petru 14,51%, Martin 12,9%, Ion 
9,67%, Gheorghe 8,06%, Dumitru 4,83% şi Iosif 3,22%. Dintre numele 
feminine,  cel  mai  frecvent  ales  a  fost  Ana,  în  33,88%  din  cazuri, 
Varvara  18,64%,  Maria  16,  94%,  Catrina  13,55%,  Elena  11,86% şi 
Margareta  3,38%49.  Alături  de  alte  nume,  cum  sunt  Ştefan,  Toma, 
Andrei, toate aceste nume sunt folosite frecvent de-a lungul timpului, 
ceea ce diferă fiind doar proporţiile. Este lesne de observat că aceste 
nume provin din calendarul catolic şi marchează momente importante 
ale acestuia (Sf. Anton este patronul din Răchiteni, iar, în sec.XVIII, 
Sf.  Mihai  este  patronul  bisericii  din  Săbăoani),  precum  şi  ale 
calendarului agricol. 

Alegerea părinţilor  spirituali,  naş  şi  naşă,  ca  şi  a  numelui 
copilului revine în sarcina părinţilor. Dacă atribuirea numelui naşului 
nu  este  obligatorie,  părinţii  recurg,  uneori,  şi  la  această  practică,  în 
scopul  întăririi  legăturii  de  rudenie  spirituală  care  se  creează.  La 
sfârşitul secolului al XVIII-lea, în parohia Răchiteni, din 121 de cazuri, 
în 20 s-a procedat astfel. Un aspect interesant este şi cel pe care ni-l 
oferă următorul caz: pe 29 august 1798 este botezat copilul născut din 
părinţii Iosif Antal şi Elena, care a primit numele Martin. Naşi: Anton 
Iacob şi Varvara, soţia lui Martin Mihăieş din Răchiteni50. Preferinţa 
pentru întărirea legăturii cu familia naşei este evidentă, copilul primeşte 
numele pe care îl  poartă soţul acesteia.  Tot  în scopul unei  astfel  de 
manipulări, se înscrie şi iniţiativa unor părinţi de a-şi boteza copiii cu 
nume ca Bonavetura sau Gaetano, nume purtate de misionarii catolici, a 
căror protecţie sau bunăvoinţă părinţii copiilor o sperau.

 Jocul  numelor,  cel  ce  asigură  individului  identitatea 
comunitară, se amplifică şi se complică direct proporţional cu nevoia 
de distincţie cu care se operează la nivelul comunităţii. Spre deosebire 
de spaţiul Europei occidentale, unde sistemul de numire este compus 
din trei  termeni:  patronimul,  prenumele  şi  porecla,  în cazul  de  faţă, 
avem de-a  face  cu  un sistem compus doar  din  doi  termeni,  în  care 
patronimul şi porecla funcţionează în paralel, şi care evoluează spre un 
49 L.  Pilat,  Natalitate  şi  mortalitate  în  parohia Răchiteni  la  sfârşitul  secolului  al  
XVIII- lea, în OI, II-1, 2002, p. 2 (extras).
50 AECI, Liber Matrices Parochiae Recheteni, Ds. Nomenclatural 12, nr. 33, f. 1, (în 
continuare vom cita Liber Matrices).
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sistem cu trei termeni, proces pe care îl putem considera încheiat pe la 
jumătatea secolului al  XIX-lea..  Ceea ce surprinde,  în cazul de faţă, 
este rolul de funcţie socială pe care îl joacă antroponimul, el este impus 
de realităţi ale cotidianului, sugerând, tot odată, existenţa unei anumite 
ierarhii, menită să dureze cel puţin o generaţie. Antroponimul devine 
astfel un element important al patrimoniului simbolic, iar rezonanţa de 
care  se  bucură,  poate  face  ca  el  să  fie  impus  sau  adoptat  şi  de 
generaţiile următoare. La o analiză amănunţită se observă existenţa mai 
multor  categorii  de  nume  care  corespund  realităţilor  sociale  ale 
momentului.  Studii  de  antroponimie  efectuate  în  Occident,  pe  un 
material documentar mult mai bogat decât al nostru, au scos în evidenţă 
atât rolul de clasificator social al antroponimului, cât şi funcţia sa mai 
generală  de  clasificator  geografic.  Aceste  studii  au  scos  în  evidenţă 
structura de organizare a comunităţilor rurale, obţinută pe baza analizei 
antroponimiei. Plecând din centru către periferie, familiile se împart în 
trei zone concentrice: „veilles  familles”, „nouveaux venus” şi „gens de 
passage”51. 

Şi satele de care ne ocupăm prezintă o structură similară, numai 
că, lipsa unui material documentat, face să nu-i putem identifica pe cei 
din categoria „oamenilor în trecere”. În această categorie ar putea fi 
integraţi meşteşugarii şi unii dintre orăşeni, însă nu avem prea multe 
indicii  în  acest  sens.  Stabilirea  în  sate  a  unor  orăşeni,  pe  parcursul 
secolului XVII, este o certitudine, însă există unii care locuiesc doar 
temporar  în  astfel  de  aşezări.  De  exemplu,  într-un  document  de  la 
sfârşitul acestui secol, întâlnim doi orăşeni din Cotnari care, din motive 
care ne scapă, locuiesc temporar la Fărăoani52. 

Cel mai bine iese în relief categoria nou-veniţilor, identificabili 
atât prin prisma spaţiului geografic de provenienţă, cât şi sub aspect 
etnic  sau  ocupaţional.  De-a  lungul  timpului,  găsim  pe  un  Petru 
Gălăţanul, Andrei din Baia, Toma din Bacău53, Vasile şi Iacob, ambii 
huşeni54, şi mulţi alţii. Atribuirea unor nume de factură etnică unor nou-
veniţi nu ţine deloc de această dimensiune, ci reprezintă o expresie a 

51 Françoise  Zonabend,  Jeu de  noms.  Les  noms de personne à Minot,  în  „Etudes 
rurales”, 1979, nr.74, p. 57.
52 ASB, Colecţia microfilme Vatican, rola 27, poz. 28.
53 Okmanytar,  II, p. 747-748 .
54 P. Dmitrov, op. cit. p. 278.
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unei lipse de cunoştinţe amănunţite despre spaţiul geografic din care 
aceştia provin (Mihai Szekely, Ianoş ungurul, Tamaş secui şi Martin 
sân lui, etc.). 

Tot într-o astfel de situaţie se află şi purtătorii numelui Bejan, ca 
şi un Ştefan Vicsin, pe care îl întâlnim la 164655. Raţiunea care stă la 
baza atribuirii  acestor nume este simplă.  O regulă universal  valabilă 
face  ca  nou-veniţii  să  fie  primiţi  cu  suspiciune  în  orice  tip  de 
comunitate, fapt valabil şi în cazul locuitorilor de care ne ocupăm, chiar 
dacă nou-veniţii erau de aceeaşi religie. Aceşti intruşi sunt plasaţi într-o 
poziţie de inferioritate faţă de restul membrilor comunităţii şi, de aceea, 
ei trebuie distinşi, prin păstrarea legăturii simbolice cu spaţiul de care 
au aparţinut. Această distincţie este valabilă indiferent dacă noul venit 
provine dintr-un spaţiu îndepărtat sau dintr-un sat catolic apropiat, dar 
care nu aparţine parohiei. Acceptarea nou-veniţilor este un proces de 
durată,  care  se  manifestă  şi  prin  renunţarea  la  vechea  formă  de 
distincţie. Acest proces se produce odată cu schimbul de generaţii, deşi 
prezenţa unor astfel de nume, pe parcursul întregii perioade la care ne 
referim, ar putea crea impresia transformării lor în nume de familie.  

O categorie  aparte  a  acestor  nou-veniţi  o  reprezintă  militarii. 
Misionarii catolici pomenesc, în repetate rânduri, pe dezertorii ardeleni 
care vin să se stabilească în Moldova, fără a indica însă şi localităţile în 
care  aceştia  se  aşează.  Onomastica  înregistrează  nume ca Gregorius 
Capitan, Doboş56 (toboşar), Katona (cătana) 57, Puskas58 sau Ion Martin 
panţâr59.  Nu trebuie să ne facem impresia că toţi  aceşti militari erau 
veniţi din Transilvania. În târgurile moldoveşti, oştenii par să formeze o 
adevărată categorie socială, despre care însă ştim foarte puţine lucruri. 
Câteva  studii  dedicate  acestui  aspect  ar  putea  limpezi  nedumeririle 
stârnite  de  informaţii  de  genul  „mulţi  din  oastea  lui  Ştefan  erau 
armeni”, sau cele legate de prezenţa ostaşilor  „unguri” în momente în 
care se ştie cu certitudine că regele Ungariei nu a trimis nici un ajutor 
militar.  Revenind la  subiect,  ne propunem să ne oprim puţin asupra 
unui exemplu care prezintă foarte bine manipularea la care este supus 
sistemul de numire,  în  cazul  unui  militar,  influenţată  foarte mult  de 
55 Codex Bandinus, p. 117.
56 Codex Bandinus, p.122;  p. 119.
57 Ibidem, p. 121.
58 Okmanytar, II, p. 747.
59 P. Dmitrov, op. cit., p. 279.
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prestigiul social pe care îl conferă o astfel de ocupaţie. Personajul de 
care  ne ocupăm este  cunoscut  sub cel  puţin  trei  nume.  Numele  său 
adevărat pare să fi fost Vasile Spina, însă, la venirea în Iaşi, datorită 
spaţiului  de provenienţă  i  s-a  spus Vasile  Neamţu. După intrarea în 
serviciul militar, va fi numit Vasile Doboş, iar la bătrâneţe îşi va spune 
„eu Vasâli Neamţu, ci-am fost doboş de strajă în Curti gospod”60. Odată 
intrate în circuitul comunitar, aceste nume creează o impresie puternică 
asupra  unor  locuitori  paşnici,  pentru  care  simpla  apropiere  a  unei 
armate constituie motiv de panică, ele capătă o încărcătură simbolică 
considerabilă ce duce, ulterior, la transformarea lor în nume de familie. 

O situaţie identică întâlnim şi în cazul unui alt nume, de data 
aceasta mult mai înfricoşător. La 1646, întâlnim, la Săbăoani, pe un 
Martin Bako61 (călăul). În 1774, se aflau, în acelaşi sat, opt familii care 
purtau numele Bakocică62. Dacă analizăm această formă, observăm că 
ea  s-ar  traduce  sub  forma  călăul  bătrân.  Aşadar,  acest  nume  s-a 
transformat în nume de familie, păstrând însă, şi peste patru generaţii, 
amintirea primului său purtător. Deşi antroponimia nu ne poate releva 
în totalitate dinamica fenomenului imigraţiei, ea ne conferă, totuşi, o 
imagine  asupra  acestui  fenomen,  precum  şi  direcţia  acestuia.  Din 
perspectiva numelor, procentul nou-veniţilor are o pondere destul de 
redusă, dar constantă. Cei mai mulţi dintre aceştia vin din Transilvania, 
urmând, apoi, categoria târgoveţilor, care se stabilesc în sate, fenomen 
pe care îl întâlnim cu precădere pe parcursul secolului al XVII-lea. 

Se cuvine să ne oprim aici asupra unei teze frecvent vehiculată. 
Cercetătorii maghiari vehiculează ideea existenţei unei identităţi etnice 
maghiare,  de tip medieval,  perpetuată prin existenţa unor comunităţi 
organizate  pe  baze  etnice,  ceea  ce  este  fals.  Astfel  de  afirmaţii  nu 
provin  neapărat  dintr-o  abordare  tendenţioasă,  ci  mai  ales  datorită 
faptului că ele nu aparţin unor istorici şi dintr-o vizibilă necunoaştere a 
instituţiilor  şi  a  realităţilor  din spaţiul  moldovenesc,  pentru perioada 
medievală.

Nu este un secret pentru nimeni şi nici nu putem neglija acest 
aspect, că în Moldova medievală a existat un număr destul de mare de 

60 Documenta Catholicorum Moldavie, A, I/1, vol. Întocmit de Silviu Văcaru şi Anton 
Despinescu, Ed. Presa Bună, Iaşi, 2002, p. 159-160, nr 103. Vezi şi nr.63, 66 şi 79.
61 Codex Bandinus, p. 120.
62 P. Dmitrov, op. cit., p. 279.
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vorbitori  de  limba  maghiară,  limbă  care  s-a  bucurat  de  o  anumită 
circulaţie  în  acest  spaţiu,  fiind  folosită  cu  precădere  în  activităţile 
comerciale, fapt ilustrat de termenii împrumutaţi de limba română. Dar 
nu există în spaţiul moldovenesc o identitate etnică care să genereze o 
formă de solidaritate pe acest criteriu şi nu avem nici un document din 
care să transpară folosirea ei la nivelul unei comunităţi. Comunităţile 
sunt  întemeiate  şi  organizate  pe  baze  confesionale,  solidaritatea 
realizându-se  prin  apartenenţa  la  una  dintre  cele  trei  mari  biserici: 
ortodoxă, catolică şi armenească.  

Şi în satele care fac subiectul lucrării de faţă s-au aşezat, de-a 
lungul  timpului,  venind  de  peste  munţi  sau  din  alte  localităţi  ale 
Moldovei,  un  număr  însemnat  de  meşteşugari,  oşteni  sau  simpli 
agricultori, dar acest proces de migraţie, în ciuda faptului că rămâne 
constant pe parcursul celor două secole de care mă ocup, nu a avut 
dimensiunile unui fenomen de masă. Câteva familii, identificabile prin 
prisma antroponimiei,  se aşează în aceste sate,  alături  de oameni  de 
aceeaşi lege cu ei, formând pătura nou-veniţilor. Ne punem întrebarea 
de ce aceşti  nou-veniţi  din Transilvania sunt numiţi  la prima şi  la a 
doua generaţie cu nume ca Secuiul sau Ungurul, dincolo de faptul că 
acest nume vizează spaţiul  de provenienţă al individului? Dacă ar fi 
existat o identitate etnică şi comunităţi organizate pe această bază, aşa 
cum susţin cercetătorii maghiari, aceste nume nu ar fi existat pentru că 
ele nu şi-ar mai fi avut rostul, oamenii noştri nu ar fi putut da unor 
străini numele a ceea ce ei înşişi se considerau a fi. Că raţionamentul de 
mai sus este corect o iulstrează şi un alt exemplu. Astfel, vom întâlni 
nume ca Gălăţeanul, Huşeanul, Băcăoanul, etc, care vizează spaţiul de 
provenienţă,  însă  nu  vom  întâlni  nici  un  nume  de  genul  Românul, 
Valahul sau Moldoveanul. Neacordarea unor asemenea nume ţine de un 
resort  mental  neconştientizat,  o  conştiinţă  etnică  în  stare  latentă, 
determinată  de  structurile  socio-mentale  şi  ale  cărei  cordonate  le 
reprezintă nu originea, ci vechimea şi împământenirea. De aceea, nu 
pot fi de acord cu termenul de „asimilare”, pentru că, în fapt, este vorba 
de un proces de adaptare, împământenirea fiind un deziderat al oricărui 
nou-venit.  Sinonimia  „pământean”-  român  constituie  o  formă 
principală de exprimare a identităţii  şi care, în relaţiile din interiorul 
comunităţii, o depăşeşte în importanţă pe cea confesională. Considerăm 
că tot datorită acestui resort mental se datorează şi sinonimia român = 
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soţ. Dacă privim lucrurile din această perspectivă, este uşor de observat 
că nu putem vorbi de releţii inter-etnice, ci doar de relaţii între indivizi, 
circumscrise cadrului socio-mental în care se desfăşoară.

O altă categorie întâlnită este cea a numelor care folosesc ca 
element de distincţie criterii profesionale. Interesant este că, în această 
categorie,  intră  atât  membrii  elitei  locale,  cât  şi  unii  cu  o  poziţie 
inferioară. Scopul acestei  practici  este, după părerea noastră, crearea 
unei  dihotomii  care  subliniază  o  ierarhie  locală  bine  conturată. 
Vârfurile acestei ierarhii sunt reprezentate de „intelectualitatea” rurală 
compusă din dascăli şi feciorii de biserică. Dintre numeroşii dascăli pe 
care i-au avut cele două parohii, cel mai cunoscut rămâne Andrei diac, 
cel care i-a făcut zile fripte arhiepiscopului Marco Bandini63, care ne 
oferă  imaginea  autorităţii  şi  influenţei  pe  care  o  avea  acest  dascăl. 
Feciorii de biserică (cantorii) figurează, în statisticile bisericeşti, fie ca 
Grigore Cantor,  Mihai  Cantor,  Petru Cantor,  Dumitru Cantor,  fie au 
deja un patronim, aşa cum este cazul lui Petru Dumitraşco Cantor.64 

Explicaţia acestui din urmă caz ar fi că Petru Dumitraşco, în vârstă de 
70 de ani la data întocmirii situaţiei, a fost ales fecior de biserică la o 
vârstă  înaintată  şi,  în  acel  moment,  avea  deja  o  identitate  care  se 
imprimase adânc în conştiinţa colectivă. Într-o situaţie identică, se află 
şi  vornicii  Gherghel  Toma  din  Răchiteni65 şi  Mihai  Susan  din 
Săbăoani66, deşi chiar şi vornicul poate fi menţionat într-o formă simplă 
aşa cum este, la 1646, cazul lui Georgius aedilus67. 

Tot  în  această  categorie  se  înscriu  şi  meşteşugarii,  despre  a 
căror existenţă, în această zonă, se cunosc prea puţine lucruri. Existenţa 
lor  a  fost  probată  de  rezultatele  investigaţiilor  arheologice,  însă 
antroponimia ne oferă o întreaga paletă a meşteşugurilor practicate în 
zonă. Dacă cuptoarele de ars  ceramica scoase la iveală de arheologi 
certificau  practicarea  olăritului,  documentele  statistice  ne  arată  şi 
numele celor care se îndeletniceau cu această profesie. Nume ca Paul 
Fazakas, Daniel Olaru sau un Istrate olar nu reprezintă doar o simplă 

63 Codex Bandinus, p. 65.
64 Okmanytar, II, p. 746.
65 ASB, Manuscrise, nr. 579, f. 30v.
66 P. Dmitrov, op. cit., p. 279.
67 Codex Bandinus, p. 117.
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atestare,  ci  continuitatea  practicării  acestui  meşteşug,  chiar  şi  spre 
sfârşitul secolului al XVIII-lea.

Un alt domeniu, cu o pondere însemnată în zonă, îl constituie 
prelucrarea lemnului, aspect, am zice, normal de vreme ce perioada la 
care ne referim poate fi  considerată ca fiind expresia unei veritabile 
civilizaţii a lemnului. Diversitatea obiectelor produse, de la butoaie şi 
coveţi până la fuse sau banalele linguri, impune existenţa unor anumite 
specializări,  aspect  sesizabil  şi  în  onomastică.  Astfel,  alături  de 
numeroşii Kadar găsim şi pe un Matei Bodone (butnar), dar şi pe un 
Gabriel Ciuvaras68, care ar putea fi, de fapt, un ciubărar. Diferenţierea 
care se face între aceşti  meşteri ar  putea avea la bază,  după părerea 
noastră, tehnologia de prelucrare a materiei prime: scobirea, în cazul 
primilor (cădarii), şi ansamblarea doagelor, în cel de-al doilea caz. Tot 
printre aceşti meşteşugari se încadrează şi Ştefan Karakai (rotar).  Pe 
baza  acestei  ocupaţii  se  va  forma,  ulterior,  numele  de  familie 
Cherecheş. Prelucrarea lemnului pare să fi suferit un regres important 
de-a lungul timpului, dar, la 1774, mai găsim încă, la Săbăoani, pe un 
Ion Mihai, butnar la spital69.

Alături de prelucrarea lemnului, meşteşugul prelucrării pieilor 
deţine  o  pondere  destul  de  importantă,  iar  practicarea  sa  acoperă 
perioada  pe  care  o  avem în  atenţie,  deşi  se  observă  o  perioadă  de 
declin, spre sfârşitul secolului al XVII-lea. Dacă numele de Szabo pare 
a se fi  transformat de timpuriu în nume de familie,  încetând să mai 
reprezinte o desemnare pe criterii profesionale, nu acelaşi lucru putem 
spune despre nume ca Szocs (cojocar) şi Boros (pielar). Spre sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, găsim încă, la Săbăoani, pe un Ştefan cojocar şi 
pe un Ioniţă blănar, în vreme ce numele Varga (cizmar, cârpaci) s-a 
transformat în patronim. Un caz interesant este şi cel al văduvei Elena 
Bocsonarizza70 (opincăreasa),  care  fie  a  moştenit  acest  nume  de  pe 
urma soţului, fie se îndeletnicea chiar ea cu confecţionarea opincilor, 
ceea ce nu ar fi deloc exclus. 

În nici unul din documentele statistice, pe care le-am folosit, nu 
apar  meseriile  de  fierar,  morar  şi  cârciumar,  deşi  prezenţa  unui 
Laurenţiu Löre (poşircă) ar putea trimite către ultima profesie arătată. 

68 Okmanytar, II, p.  747.
69 P. Dmitrov, op. cit., p.279.
70 Okmanytar, II, p. 746.
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Explicaţia ar putea fi următoarea: deşi la Săbăoani a existat un atelier 
de  fierărie,  scos  la  iveală  de  săpăturile  arheologice  şi  datat  anterior 
perioadei de care ne ocupăm, el a funcţionat doar în vremea în care 
satul făcea parte din ocolul târgului Roman. După intrarea satului în 
stăpânirea  Mănăstirii  Secu,  practicarea  fierăriei  revenea  în  sarcina 
unuia dintre ţiganii mănăstireşti, cum de altfel găsim unul, la 177471. 
Cât priveşte celelalte două meserii, ele nu aveau un caracter permanent, 
întrucât, la intervale scurte, puteau fi arendate unei alte persoane. În 
1790,  Petru  Susan  şi  Giurgi  Vârgă  îşi  asumă  responsabilitatea 
construirii a două mori pe moşia Săbăoani, obţinând, în schimb, doar 
dreptul de folosinţă, pe o perioadă de trei ani72.

Îndeletnicirile pastorale, cum ar fi cele de cioban, văcar, porcar, 
sunt cuprinse şi ele în această categorie. Folosirea acestor nume într-o 
comunitate agricolă, în care toţi membrii sunt crescători de animale, are 
mai  degrabă  o  conotaţie  socială,  decât  una  profesională,  menită  să 
sublinieze poziţia inferioară a celor ce păşteau vitele satului. Această 
afirmaţie nu se bazează doar pe persistenţa unor remanenţe mentale, ci 
mai ales pe faptul că, în nici unul din documentele în care locuitori din 
satele de care ne ocupăm figurează ca martori, nu apare nici unul care 
să poarte acest nume. Nu acelaşi lucru se poate spune despre ocupaţiile 
de herghelegiu, vier (jier) sau paznic de ţarină (csossa). 

Tot în această categorie intră şi slugile, un Antal argat sau un 
Vasile a popii, fără a putea şti prea multe despre felul în care aceştia 
erau priviţi de către comunitate. Un exemplu, neconcludent însă, este 
acela al fiului lui Ghiur Martin, ajuns chelar al domniţei Aniţa Paladi73 

şi  care  la  reîntoarcerea,  în  satul  natal,  va  fi  numit  Martin  chelar, 
punându-se astfel bazele patronimului Chelaru74. 

Analizând  aceste  categorii  profesionale,  observăm  că 
majoritatea  meşteşugurilor  sunt  denumite,  pentru  perioada  secolului 
XVII, în ungureşte, în timp ce ocupaţiile agricole sunt consemnate în 
româneşte. Dacă am interpreta aceasta în maniera clasică şi fără a fi 
câtuşi de puţin părtinitori, ar trebui să conchidem că meşteşugarii sunt 

71 P. Dmitrov, op. cit., p. 279.
72 Documente privind relaţiile agrare în secolul al XVIII-lea, ed. V. Mihordea, vol. II, 
Moldova,  Ed. Academiei, Bucureşti, 1966, p. 510, nr. 518.
73 ASI, Manuscrise, nr. 109, f. 35v.
74 P. Dmitrov, op. cit., p. 280.
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unguri,  în vreme ce agricultorii  sunt români.  Or,  analiza unui  resort 
mental,  care  acţionează şi  în zilele noastre şi  spre care ne îndreaptă 
logica,  ne demonstrează că,  dacă conducătorul unei  întreprinderi  din 
zilele noastre este adesea numit manager, el nu este în mod automat şi 
englez. Lucrurile stau la fel şi în cazul nostru. Aceste denumiri au fost 
preluate  odată  cu răspândirea acestor  meşteşuguri  şi  au fost  folosite 
pentru întreaga perioadă în care viaţa economică s-a derulat în cadrul ei 
iniţial.  Ele au fost,  la vremea lor,  nişte neologisme, aşa cum este şi 
exemplul  citat  mai  sus,  şi  fac  parte  dintr-o  arie  mult  mai  largă  de 
cuvinte ungureşti care au pătruns în terminologia comercială uzitată în 
Moldova,  probabil,  şi  ca  o  reflexie  a  limbii  folosite  în  tranzacţiile 
comerciale.  Pe  parcursul  secolului  al  XVIII-lea,  atunci  când drumul 
Siretului  îşi  pierde  total  importanţa  sa  de  altădată,  iar  caracterul 
extensiv al agriculturii capătă amploare, ponderea acestor meşteşuguri 
scade. Dacă unii vor reuşi să se mute în târg, alţii vor renunţa, optând 
pentru  cultivarea  pământului,  dar  continuând  să-şi  păstreze  vechiul 
nume,  care  se  transformă  în  nume  de  familie.  În  condiţiile  în  care 
produce  doar  pentru  satisfacerea  pieţei  locale,  meşteşugarul  va  fi 
denumit cu un termen românesc, aceasta şi pentru că activitatea sa se 
integrează caracterului economic al moşiei. 

Mult mai semnificativ ni se pare faptul că ocupaţiile agricole 
sunt consemnate în româneşte, de-a lungul întregii perioade pe care o 
avem în  vedere.  Ţinând seama de  caracterul  ancestral  şi  esenţial  al 
ocupaţiilor  agricole,  terminologia  românească  a  acestor  ocupaţii 
constituie  o  dovadă  a  existenţei  unui  puternic  nucleu  românesc, 
constituit  din  vechile  familii,  care  impune  nou-veniţilor  această 
terminologie.  Acest  fapt  este  dovedit  şi  de  absenţa  din  dialectul 
maghiar vorbit de unii dintre catolici a termenilor echivalenţi în limba 
maghiară,  fenomen  explicat  de  cercetătorii  maghiari  prin 
„împrumuturi”  din  limba  română,  al  căror  număr  este  „flagrant  de 
mare”75.  O  statistică  întocmită  de  Gyula  Márton  ne  arată  că,  dintre 
aceste  „împrumuturi”,  380  sunt  în  legătură  cu  viaţa  omului,  70  cu 
rudenia,  190 cu îmbrăcămintea şi  portul,  120 cu alimentaţia,  360 cu 
casa  şi  împrejurimile,  19  cu  satul,  175  cu  munca  agricolă,  180  cu 
creşterea animalelor, 115 cu ocupaţiile casnice, 345 cu natura, 260 cu 
meşteşugul şi comerţul, 150 cu obiceiurile, tradiţiile, credinţele şi viaţa 

75 Ferenc Pozsony, Ceangăii din Moldova, Cluj, 2002, p. 120.
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culturală etc76. Suntem de acord şi cu legitatea fenomenului oferită de 
autorul citat şi anume adoptarea rapidă a acelor cuvinte „ce se referă la 
semnificaţiile mai concrete folosite în denumirea elementelor culturii 
materiale şi spirituale cu care membrii comunităţilor au intrat în contact 
în noul context social”77, numai că trebuie să facem o precizare. Cum 
comunităţile de care ne ocupăm sunt nişte comunităţi închise, nu putem 
crede  că  această  terminologie  fundamentală  prin  conţinut  a  fost 
împrumutată,  prin  contacte  ocazionale,  de  la  comunităţile  ortodoxe 
vecine. Credem că existenţa acestei terminologii se datorează existenţei 
unui puternic nucleu românesc, care nu numai că o perpetuează dar o şi 
impune  nou-veniţilor,  în  condiţiile  în  care  aceştia  nu  erau  deja 
familiarizaţi cu ea.

Această  specificitate  a  catolicilor  moldoveni  se  înscrie  într-o 
serie mai largă, care la rândul ei derivă din condiţiile socio-economice 
în care această populaţie a evoluat. Agricultura a constituit principala 
sursă de asigurare a existenţei, în vreme ce meşteşugurile au fost privite 
doar  ca  aducătoare  ale  unui  surplus  de  venit.  De  aceea,  termeni  ca 
preurbanism şi sat de meşteşugari, folosiţi de Domniţa Hordilă în cazul 
satelor Săbăoani şi Berindeşti78, ni se par a fi eronaţi.

O  categorie  distinctă  o  formează  acei  locuitori  care  devin 
identificabili datorită unor suferinţe sau unor defecte fizice. Nume ca 
Bena (paralizat),  Santa  (şchiop),  Csipe (deşelat,  spetit)  nu sunt doar 
forme de distincţie,  ci  şi  expresii  ale  unor  suferinţe  incurabile.  Alte 
nume,  cum ar  fi  Labo  (picior),  Balai,  Balo  (stângă,  stângaci),  Paxi 
(mânuţă),  Ember,  Kiskani  (bărbăţel,  om  mic  de  statură,  mărunt), 
Beteges  (beteagul),  sau  Petre  Surdu,  sunt  mai  degrabă  expresii  ale 
ironiei  comunităţii  la  adresa celor  „însemnaţi  de Dumnezeu” şi  care 
acceptă cu resemnare această situaţie.

Tot ca o ironie a comunităţii trebuie interpretate şi acele nume 
care vizează unele aspecte legate de concepţie.  Aducerea pe lume a 
unui copil, la o vârstă înaintată, nu era privită cu ochi buni de către 
comunitate. Ironia se repercutează asupra progeniturii, fie că e vorba 
despre mamă, ca în cazul lui Gheorghe Ababii, fie că este vorba despre 

76 Apud, Ibidem.
77 Ibidem.
78 D. Hordilă, Câteva consideraţii de ordin arheologic privind populaţia catolică din 
zona Romanului, în secolele XIV-XIX,  în BI, nr. 1, 2000, p. 74.
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persoana tatălui, ca în cazul lui „ Ianăş sân moşneaga”79. Într-o situaţie 
ceva mai  diferită,  dar  care  vizează tot  paternitatea,  se  află  şi  Petrea 
Rusului80.  Dacă  ne  gândim însă  că,  la  1739,  pe  aici,  s-au  perindat 
soldaţi ruşi, care au jefuit chiar bisericile din Săbăoani şi Răchiteni81, 
parcă înţelegem mai bine de ce, la 1774, găsim un cap de familie cu 
acest nume.

Categoria  de nume care  capătă  ponderea  cea  mai  importantă 
este cea a patronimelor.  Alături  de patronime vechi ca Farcaş (lup), 
Kakas  (cocoş),  Deszka  (blană,  scândură),  a  căror  existenţă  pare  să 
indice conservarea unui nucleu al vechilor familii, întâlnim şi altele ca 
Ambrus şi Demo, cu o existenţă efemeră. Regula de formare a acestor 
patronime este că fiul moşteneşte ca patronim numele de botez sau o 
altă formă de identitate a tatălui şi în funţie de valoarea simbolică a 
acesteia poate merge până la transformarea în nume de familie. Facem 
precizarea că, în documentele studiate, nici Farcaş, nici Kakas şi nici 
Deszka nu figurează ca nume de botez, cu excepţia unui singur caz. 
Potrivit etnologilor, numele de animale erau conferite nou născuţilor 
pentru a le asigura o protecţie magică, ca o consecinţă a mortalităţii 
infantile. În cazul de faţă, această teorie se confirmă doar într-un singur 
caz. La 1774, întâlnim la Săbăoani pe un Farcaş sin Lupu82,  în rest, 
aceste nume, destul de puţine ca număr, apar ca porecle, ca în cazul lui 
Grigore Ursu sau Martin Guze (şoarece).

Generalizarea  numelui  de  familie  provenit  din  patronim,  la 
începutul  secolului  al  XIX-lea,  va  modifica  în  mod  simţitor 
configuraţia  tabloului  onomastic  anterior,  în  schimb,  va  reduce 
fluctuaţiile  onomastice  pe  care  le  întâlnim  până  la  acest  moment. 
Trecerea la un sistem de numire compus din trei elemente va anihila 
rolul  de  clasificator  social  al  sistemului  de  numire  prin  izgonirea 
poreclei în sfera oralităţii. 

O contribuţie majoră la formarea acestui nou sistem de numire a 
avut,  credem noi,  întocmirea şi  ţinerea registrelor parohiale,  care  au 
jucat  rolul  de  stare  civilă,  cu  aproape  o  sută  de  ani  înainte  de 
întemeierea  acestei  instituţii.  Înregistrarea  botezurilor,  strigările 
dinaintea căsătoriei şi confirmarea au impus conştiinţei colective acest 
79 P. Dmitrov, op. cit., p. 278.
80 Ibidem.
81 Călători, IX, p. 309.
82 P. Dmitrov, op. cit., p. 279.
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sistem. Studierea acestor prime condici  ar  putea oferi  informaţii  noi 
despre  evoluţia  sistemului  de  numire  şi  ar  putea  lămuri  problema 
existenţei  sau  inexistenţei  unui  raport  între  sistemul  de  numire  şi 
gradele  de  cognaţiune,  dar,  din  păcate,  aceste  documente  sunt, 
deocamdată, inaccesibile.

Pentru a pune într-o lumină şi mai bună cele arătate până acum, 
se cuvine se ne oprim puţin asupra modului în care au fost întocmite 
documentele statistice care au stat  la baza studiului nostru. În 1646, 
atunci  când  ajunge  la  Săbăoani,  Marco  Bandini  nu  cunoştea  limba 
română,  în  schimb  însoţitorii  săi,  Paul  Beke  şi  Petru  Parcević, 
cunoşteau  limba  maghiară.  De  fapt,  nu  era  pentru  prima  dată  când 
Bandini ajungea la Săbăoani. 

În  1644,  la  sosirea  sa  în  Moldova,  Vasile  Lupu  refuză  să-l 
recunoască, ceea ce va determina trimiterea lui Bandini la Bacău, până 
la  sosirea  acreditării  papale.  În  drum  spre  Bacău,  el  se  opreşte  la 
Cotnari,  unde  oficiază  o  liturghie  şi  acordă  taina  confirmării.  Acest 
eveniment  este  însă  singular.  Deşi  trece  prin  mai  multe  localităţi 
catolice,  printre  care  şi  Săbăoani,  Bandini  nu  mai  pomeneşte  nimic 
despre localităţile prin care trece, până la sosirea sa la Bacău, şi aceasta 
datorită ostilităţii cu care a fost primit în aceste localităţi. Chiar după 
plecarea sa din Iaşi, secretarul domnului, Gheorghe Kotnarski, a trimis 
mesaje preoţilor şi diaconilor catolici din ţară, pentru a nu recunoaşte 
autoritatea lui Bandini. 

Cel  care  trebuia  să-l  întâmpine  la  Săbăoani  pe  Vizitatorul 
Apostolic era dascălul Andrei, însă, în urma îndemnului lui Kotnarski, 
acesta l-a primit  cu cea mai mare ostilitate83,  deoarece el  recunoştea 
doar  jurisdicţia  episcopului  Zamoisky.  Conversaţia  între  aceştia  s-a 
desfăşurat, cel mai probabil, în ungureşte, prin intermediul însoţitorilor 
lui Bandini, întrucât e greu de crezut că ea s-ar fi putut desfăşura în 
latineşte. 

În ciuda înverşunării sale iniţiale, în 1646, dascălul Andrei i-a 
permis  lui  Bandini  accesul  în  biserică,  încât  Bandini  a  putut  oficia 
solemnitatea  confirmării  şi  a  putut  lăsa  o  descriere  a  interiorului 
bisericii şi aceasta, în principal, datorită unei hotărâri luate de Vasile 
Lupu în favoarea lui Bandini84. Diaconul Andrei a fost nevoit în aceste 
83 Codex Bandinus, p. 10-13.
84 Ibidem, p. 53.
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condiţii  să  se  conformeze  ordonanţei  episcopale  trimisă de  Bandini, 
înaintea începerii vizitaţiei, care cerea pregătiri minuţioase din partea 
celor care răspundeau de biserici85. 

Colaborarea dascălului, astfel asigurată, a fost foarte importantă 
în cazul întocmirii Catalogului, deoarece e greu de crezut că episcopul 
şi  însoţitorii  săi  au  colindat  satele,  bătând  din  poartă  în  poartă.  În 
schimb, dascălul, singurul în măsură să cunoască aceste probleme, îi 
putea scuti de un asemenea efort. Că aşa stau lucrurile ne-o dovedeşte 
analiza  documentului,  care  arată  ca  un  exerciţiu  de  memorie,  fie 
individual sau colectiv. În fruntea listei, se află dascălul, locuitorii sunt 
enumeraţi,  ţinându-se  cont  de  înrudiri,  iar  feciorii  de  biserică  sunt 
menţionaţi printre primii. 

În susţinerea acestui scenariu, vine şi un episod petrecut peste 
câteva decenii. Întocmind, în 1670, un fals în numele locuitorilor din 
parohia Săbăoani, Parcević îşi va aduce aminte de incidentul din 1646 
şi  va  ţine  seama de  el.  Pentru  ca  autenticitatea  documentului  să  nu 
poată fi pusă la îndoială, el îl va redacta în ungureşte, încercând să-i 
dea o formă cât mai simplă şi va trece ca martori nume care figurează şi 
în Catalog86. În astfel de condiţii, misionarii nu puteau maghiariza decât 
vreo câteva nume de botez, dacă nu cumva chiar şi acestea le-au fost 
dictate în ungureşte, în virtutea conversaţiei,  totuşi,  în cea mai mare 
parte onomastica este latinizată.

Cu totul altfel stau lucrurile în 1697, când, după un lung stagiu 
în Moldova, Giovanni Battista Volponi cunoştea bine limba ţării. El s-a 
folosit  pentru întocmirea acestei  situaţii  de un fecior de biserică,  pe 
numele său Petru Dumitraşco, un bătrân în vârstă de 70 de ani. Volponi 
a  fost  nevoit  să  recurgă  la  serviciile  acestui  bătrân  din  Răchiteni 
deoarece, în acea perioadă, locuitorii din Săbăoani, printre ei aflându-se 
şi  dascălul,  se  împrăştiaseră.  Spre  deosebire  de  situaţia  precedentă, 
Volponi pare chiar să fi mers din casă în casă, aşa se explică de ce oferă 
informaţii foarte detaliate în cazul unor sate, existând, însă, şi sate în 
care nu a ajuns deloc. Şi în acest caz, numele de botez sunt transcrise 
într-o formă latinizată, însă există destule nume de familie care pot fi 
considerate ca fiind ungureşti.

85 Ibidem, p. 18-19.
86 Francisc Pall, La controversie , p. 131- 133, nr. XXIV.
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O cu totul altă poveste, deşi nu radical diferită, are catagrafia 
din  1774.  Fiind  o  acţiune  care  avea  ca  principal  scop  verificarea 
potenţialului  fiscal,  ea  a  fost  întocmită  cu  sprijinul  reprezentanţilor 
autorităţii  centrale,  vornicul  şi  vătămanul,  pe care  îi  găsim în capul 
listei.  Deşi  forma  în  care  sunt  trecute  numele  de  botez  respectă 
pronunţia populară, în cazul numelor de familie continuă să se păstreze 
un număr important de nume de familie cu caracter unguresc. 

Această persistenţă se explică, în bună parte, prin natura limbii 
vorbite de catolicii moldoveni. Desigur, că mulţi dintre aceştia vorbeau 
sau înţelegeau ungureşte, însă ceea ce se omite uneori este că, pe lângă 
graiul siflant, aceştia foloseau în vorbirea lor, un amestec de cuvinte 
româneşti  şi  ungureşti.  Acest  fenomen  îşi  găseşte  cauzele  atât  în 
pauperitatea  fondului  lingvistic  uzitat,  cât  şi  în  incompatibilitatea 
semantică dintre cele două limbi. Antroponimia oglindeşte foarte bine 
acest fenomen. Cele mai multe forme ungureşti sunt de fapt porecle şi 
diminutive. Atâta vreme cât nu dispun de un sinonim cu aceeaşi valoare 
semantică, aceşti oameni nu pot simţi savoarea unei porecle şi de aceea 
ei vor continua să folosească forma deja consacrată. 

Pentru a înţelege mai bine acest fenomen, ar fi de ajuns să ne 
închipuim cum ar suna versurile lui Eminescu în japoneză sau chiar în 
ungureşte,  totuşi  vom  folosi  un  exemplu  adecvat  perioadei. 
Manuscrisul  misionarului  Antonio  Maria  Mauro,  un  adevărat  ghid 
practic pentru noii misionari sosiţi în Moldova, ne arată că, în secolul al 
XVIII-lea, pentru efectuarea unei confesiuni era necesară, în principal, 
cunoaşterea  limbii  române.  Oamenii  îşi  mărturisesc  păcatele,  cu 
precădere, în această limbă, destul de uşor de înţeles pentru un vorbitor 
de  limbă  italiană.  Atunci  însă,  când  vine  vorba  despre  înjurături, 
misionarul trebuie să ştie, pe lângă limba română, şi ceva ungureşte87. 

Trebuie să adăugăm, deşi fenomenul nu se încadrează perioadei 
la care ne referim, că intrarea „jocului numelor” pe mâinile birocraţiei 
parohiale şi mai apoi a celei de stat avea să schimbe radical regulile 
jocului, până când s-a ajuns la situaţia ca cei mai mulţi dintre locuitori 
să nu mai cunoască semnificaţia numelui lor.

 Această stare de lucruri ne obligă să tratăm cu maximă atenţie 
puţinele informaţii pe care le avem. Toate aceste documente statistice 
nu reprezintă doar o simplă înşiruire de nume, ci pe actorii cotidianului 
87 Diverse materie in lingua moldava, p. 84.
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dintr-un anumit moment din existenţa unei comunităţi, imortalizaţi prin 
prisma poziţiei lor sociale. Chiar dacă sistemul de numire oferă doar 
nişte  reflexii  palide  ale  trecutului,  şi  acestea  obturate  de  scurgerea 
timpului,  analiza  antroponimiei,  coroborată  cu  studiul  altor  surse 
documentare, ne ajută să redescoperim o lume pe care, uneori, avem 
tendinţa de a o considera pierdută.

    3.Sate, moşii, hotare
. 

Coordonatele  pe  care  se  desfăşoară  habitatul  rural  au  făcut 
obiectul atenţiei  geografilor, etnologilor şi, într-o mai mică măsură, a 
istoricilor.  Dacă  primii  au  insistat  în  special  asupra  importanţei 
factorului de mediu, iar ceilalţi  asupra structurilor magico-religioase, 
istoricului îi revine sarcina de a surprinde importanţa altor trei factori: 
istoric,  politic  şi  economic.  În  lipsa  unor  izvoare  documentare 
temeinice care să scoată în evidenţă aceşti factori, surprinderea lor este 
posibilă numai  printr-o reconstituire meticuloasă a acelor aspecte pe 
care  documentele  le  fac  perceptibile  şi  prin  analiza  minuţioasă  a 
acestora. 

Reconstituirea  poziţiei  geografice  şi  a  modificărilor  pe  care 
acţiunea omului le-a adus cadrului natural este foarte importantă. Cea 
mai completă descriere a satelor de care ne ocupăm este cea oferită de 
Marco Bandini, cu ocazia vizitei sale din 1646. Atent la toate detaliile, 
acesta  reuşeşte  o  poziţionare  destul  de  precisă  a  localităţilor,  prin 
aprecierea distanţelor dintre ele şi folosirea ca puncte de reper a unor 
elemente ale cadrului natural. Ieşind din Roman şi îndreptându-se spre 
nord, Bandini ajunge la Tămăşeni, sat înclinat puţin spre răsărit, ceea ce 
înseamnă o abatere din drum şi deplasarea frontală către Siret. Satul se 
afla  la  o  distanţă  de  o  milă  ungurească  de  Roman.  Ajuns  aici, 
misionarul îşi dă seama că, în imediata apropiere a Siretului, în linie 
dreaptă şi paralelă cu acesta, se află un grup de trei sate, ordinea lor 
fiind  următoarea:  Tămăşeni,  Adjudeni  şi  Răchiteni.  Distanţa  dintre 
aceste sate era aproximată la o milă italică. Urmează, apoi, un heleşteu 
bogat în peşte, format din revărsarea apelor Siretului. 

De aici, îndreptându-se spre apus, Bandini descoperă alte trei 
sate, aşezate tot în linie spre nord şi la aceeaşi distanţă între ele ca şi 
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localităţile  anterioare.  Aceste  sate,  în  ordinea  lor,  sunt:  Săbăoani, 
Leucuşeni şi Teţcani. Descrierea lui Bandini nu se rezumă doar la atât, 
el  adaugă  şi  alte  elemente  care  permit  poziţionarea  şi  mai  exactă  a 
acestor trei sate. Referindu-se la Săbăoani, Bandini face precizarea că 
acest sat este primul întâlnit după ieşirea din Roman, în drumul spre 
Iaşi ( ex Roman veniendo in Ias, primus in publica via occurit )88.

 Atenţia  misionarul  zăboveşte  ceva  mai  mult  asupra  acestei 
aşezări, lucru deloc întâmplător. Izvoarele reci şi spumoase, sursa de 
apă  a  aşezării,  în  apropierea  cărora  se  află  un  apeduct  părăsit,  îl 
determină pe misionar să atribuie acest vestigiu romanilor, care după 
părerea  sa,  au  fost  pe  vremuri  stăpânii  acestor  locuri.  În  apropierea 
acestor izvoare se află biserica din Săbăoani, aşezată în apropierea unei 
coline şi încadrată între două livezi.

 Dacă  reconstituim  vatra  satului  pe  baza  acestei  descrieri, 
observăm că ea se desfăşoară pe o axă est-vest, plecând din marginea 
drumului  şi  urcând  către  colină,  în  continuarea  caselor  aflându-se 
biserica,  cimitirul,  sursa de apă şi  pe coasta  colinei,  livezile  şi  apoi 
pădurea.  Graniţa  magico-religioasă  a  satului  nu  se  rezumă  doar  la 
brazda  trasă  la  întemeierea  satului89.  Spaţiul  sacru  al  aşezării, 
reprezentat de biserică şi cimitir, reprezintă limita de apus a aşezării, 
capătul dinspre pădure, pădure considerată a fi sălaşul duhurilor rele. 
Asemenea spaţii sacre le întâlnim şi în satele care nu au biserici, ele 
fiind reprezentate de una sau trei cruci, la care se ieşea cu „bolciul” 90. 

Mergând apoi de-a lungul acestei coline, probabil pe un drum 
secundar  folosit  doar  de  localnici,  spre  nord,  Bandini  ajunge  la 
Leucuşeni,  iar,  în  continuare,  tot  la  poalele  acestei  coline  şi  în 
apropierea drumului public, se află satul Teţcani91. 

Din  analiza  acestei  descrieri,  obţinem o  serie  de  date  foarte 
importante. Drumul public, la care face referire Bandini, nu este altul 
decât  Marele  drum  al  Siretului,  o  importantă  cale  comercială  a 
Moldovei, folosită chiar încă înaintea organizării statale. Acest drum 
desparte satele noastre în două grupuri,  fiecare din ele fiind compus 

88 Codex Bandinus, p. 65.
89 Ion H. Ciubotaru, Catolicii din Moldova, p. 23-24.
90 I.  N. Ciocan,  Monografia creştinilor  catolici  din judeţul  Roman,  Roman,  1924, 
passim.
91 Codex Bandinus, p. 66.
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dintr-un număr de trei sate. Un prim grup, cel vestic, grupează satele 
Săbăoani, Licuşeni şi Teţcani, sate care îşi au vatra la poalele colinei, 
care nu este altceva decât limita platoului care separă Valea Siretului de 
cea  a  Moldovei,  o  zonă  împădurită  pe  acele  vremuri  şi  nepopulată. 
Apropierea de pădure nu este deloc întâmplătoare, în caz de primejdie 
aceasta reprezentând adăpostul cel mai sigur. Cel mai expus pare a fi 
satul  Săbăoani,  aşezat  chiar în marginea drumului,  dar,  după cum o 
atestă descoperirile arheologice şi antroponimia, acest sat este şi centrul 
economic  al  întregii  zone.  Că  aşa  stau  lucrurile  ne-o  dovedeşte  şi 
relatarea  lui  Bernardino  Quirini,  care  foloseşte  pentru  desemnarea 
satului Săbăoani termenul de citta92, care nu poate fi tradus altfel decât 
prin târg. 

Grupul  estic,  compus  din  satele  Tămăşeni,  Adjudeni  şi 
Răchiteni,  este dispus în paralel atât cu drumul cât şi cu râul,  satele 
fiind  camuflate  de  pădurile  din  lunca  Siretului  şi  de  terenurile 
mlăştinoase. 

Apariţia şi dezvoltarea acestor aşezări, în apropierea drumului 
Siretului  şi  a oraşului Roman, nu este  deloc întâmplătoare.  Prezenţa 
unor meşteşugari specializaţi în prelucrarea lemnului, olărit, pielărie şi 
alte  meşteşuguri93 indică,  pe  lângă  acoperirea  nevoilor  locale,  şi 
existenţa unor activităţi comerciale, însă nu vom insista asupra acestui 
aspect aici, deoarece, pentru perioada pe care o avem în vedere, drumul 
Siretului pierduse din importanţă în favoarea  „drumului Ţarigradului” 
şi, în plus, nici unul dintre satele la care ne referim nu mai făcea parte 
din ocolul târgului. Această situaţie nu a condus însă la depopularea 
acestor aşezări, ea fiind compensată de opulenţa cadrului natural. 

Referindu-se la satul Săbăoani, Petru Bogdan Baksič scria: „Am 
vizitat satul Săbăoani, aşezat în câmpie, la poalele unui deal. Locul are 
din belşug poame de tot felul dar vii nu sunt. De asemenea, au şi vite 
din belşug, mai ales boi şi vaci şi alte patrupede; este lipsit de peşte, 
deşi nu departe curge un râu numit Siret şi cine ar vrea să se ostenească 
n-ar duce lipsă nici de peşte” 94. Această descriere nu este valabilă doar 
pentru Săbăoani,  ci  şi  pentru celelalte  sate,  de  vreme ce  autorul  nu 
consideră necesar să facă alte precizări în privinţa acestora. 

92 Călători, IV, p. 42.
93 Vezi supra Sistemul de numire.
94 Călători, V, p. 242.
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Bogăţia  acestor  locuri  transpare  şi  dintr-un  raport  al  lui 
Parcević, în ciuda faptului că a fost întocmit într-un moment în care 
situaţia locuitorilor din această zonă nu era tocmai cea mai prielnică: 
„Sunt campi, sunt aratra, silvae, horti, piscinae et vicina oppida, etc”95. 

Frumuseţea  zonei  şi  simetria  în  care  sunt  aşezate  satele  l-a 
impresionat şi pe Antonio Giorgini care, în 1688, scria: „la principala 
villa si chiama Sabriano, e posta in una collina: et ivi risiede un nostro  
missonario che serve a tutti I sopradetti villaggi; che sono in una valle,  
un miglio italiano e meno una lontano dall’altro, posti  con si  bella  
simetria,  che  pare  un  teatro;  essendo  munite  da  una  parte  da  
bellissime colline piene di frutti,  e dall’altra bagnate dall’acque del  
detto fiume Sireto: e vi sono molti belli laghi, pieni di pesci et anatre in  
abbondanza”96. 

Remarcăm  însă  că  nici  unul  dintre  aceşti  misionari  nu  ţine 
seama  de  diviziunea  teritorială  arondată  satului  şi  care  este  moşia. 
Termenii de sat şi moşie, sunt în mentalitatea epocii sinonimi, şi abia 
mult mai târziu moşia ajunge, dintr-un termen cu conotaţii juridice care 
justifica dreptul la moştenire al stăpânului, să desemneze teritoriul care 
nu  este  cuprins  în  vatra  satului.  Ambii  termeni  sunt  folosiţi,  în 
alternanţă,  de  documentele  vremii,  încât  am  putea  crede  că  sunt 
sinonimi. 

De fapt, sensul lor semantic este legat doar de anumite realităţi. 
Satul este, în primul rând, o unitate fiscală, importanţi sunt oamenii, ca 
plătitorii de bir şi prestatori de munci şi, abia în ultimul plan, termenul 
vizează şi posibilităţile acestora de a-şi procura veniturile. 

Moşia este, în schimb, o unitate de producţie, care are în vedere, 
în principal, sursele de obţinere a veniturilor. Această distincţie devine 
tot  mai  evidentă  pe  parcursul  secolului  XVIII,  când  termenul 
desemnează o unitate de producţie complexă, menită să asigure pe plan 
local majoritatea dintre necesităţile locuitorilor. Moşiile satelor noastre 
cuprind totalitatea „locurilor de hrană”, islazurile şi păşunile destinate 
creşterii animalelor, locurile de fânaţ, pădurile şi prisăcile. La acestea 
se  adaugă facilităţile  puse  la  dispoziţie  de  stăpânul  moşiei,  care 

95 Okmanytar, II, p. 617.
96 Viorica Lascu, Documente inedite privitoare la situaţia Ţărilor Române la sfârşitul  
secolului XVII, în AIIC, XII, 1969, p. 258.
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înseamnă: mori de apă, cârciumi, poduri plutitoare şi ateliere de fierărie 
deservite de unul dintre ţiganii robi ai stăpânului.

Reliefarea  acestui  caracter  al  moşiei  s-a  produs  datorită 
extensiei  agriculturii,  care  a  fost  posibilă  datorită  unor  mutaţii 
semnificative, ce se produc la nivel general european şi care au stimulat 
creşterea  producţiei  agricole,  dar  şi  la  nivel  local,  printr-o  continuă 
creştere  demografică,  care  a  impus  sporirea  suprafeţei  arabile, 
declanşând astfel lupta omului cu pădurea. 

O hotarnică, de la mijlocul acestui secol, prezintă foarte bine 
expansiunea  umană  în  dauna  naturii  virgine.  Plecând  din  valea 
Siretului,  hotarnicul  trece  prin  ţarini,  pământuri,  apoi  prin  „tufe  şi  
spărturi” pentru a ajunge, în sfârşit, la pădure97. Această expansiune a 
agriculturii îi implică atât pe localnici cât şi pe stăpâni. Pentru primii, 
va impune un plafon demografic, numărul de locuitori de pe o moşie 
stabilindu-se în funcţie de posibilităţile de hrană. La rândul lor, stăpânii 
se vor angaja în nesfârşite dispute pentru hotarele moşiei lor, de multe 
ori îndemnaţi în această direcţie chiar de supuşii lor. 

Hotarul este considerat de etnologi ca fiind o barieră magică, 
deoarece  el  este  ultimul  dintre  cercurile  concentrice  care  definesc 
habitatul rural98. Marcarea prin cruci sau troiţe, prin movile sau bouri 
de piatră, dar cel  mai adesea de pietre de hotar, se circumscrie unei 
acţiuni magico-religioase. Sub piatra de hotar, se îngropau cărbuni sau 
cenuşă, acesta fiind principalul element de certificare a autenticităţii. 
„S-au dezgropat acea piatră […] şi nu s-au aflat sub acea piatră, cum 
iaste  obiceiul,  nici  cărbuni,  nici  cenuşă,  ce  au  fost  o  piatră  fără 
ispravă”99 , ne informează un document. 

Adeseori hotarul era marcat printr-un drum care despărţea două 
moşii, iar pentru ca animalele vecinilor să nu distrugă culturile, ţarinile 
erau împrejmuite cu garduri, aşa cum este cazul hotarului care desparte 
moşia Licuşenilor de cea a Teţcanilor100. În zona pădurii, hotarul era 

97 ASI, Manuscrise, nr. 109, f. 42v.
98 Ion H. Ciubotaru, Catolicii din Moldova, p.24.
99 Iorga, Studii şi documente, XI, p. 91, nr. 194.
100 ASI, Anaforale, Ds. 105,  f. 29v.
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despărţit  fie  printr-o  cărare,  fie  prin  plantarea  unui  arbore  de  altă 
esenţă101 sau nu erau despărţite deloc102. 

Hotarul nu însemna doar delimitarea suprafeţelor cu drept de 
folosinţă,  el  avea  o  importanţă  mult  mai  mare  şi  această  constă  în 
responsabilitatea juridică pe care o aveau atât locuitorii cât şi stăpânul 
moşiei.  Toţi  aceştia  erau răspunzători  faţă de domnie de ilegalităţile 
petrecute pe teritoriul lor şi, atunci când nu-l puteau da pe făptaş, erau 
consideraţi direct răspunzători. Acest lucru se poate observa în cazul 
satului  Teţcani,  unde,  datorită  unei  crime  al  cărei  autor  nu  a  fost 
descoperit, o bucută de moşie, care, de regulă, include şi locul pe care 
s-a petrecut această faptă, a fost luată de domnie şi dăruită Mănăstirii 
Trei Ierarhi103. 

Solidaritatea între locuitorii satului este asigurată de implicarea 
politică a grupurilor familiale, care însă poate depăşi acest cadru, dar 
mai cu seamă de relaţiile cu caracter economic şi social care se răsfrâng 
asupra satului. Problema împărţirii „locurilor de hrană” şi a distribuirii 
obligaţiilor  fiscale  creează  animozităţi,  dar  şi  puncte  comune  de 
acţiune. 

Revelatoare,  în  acest  sens,  ni  se  pare  a  fi  consemnarea  lui 
Giovanni Bartolomeo Frontali: „domnul impune o sumă de bani pe un 
sat şi apoi sătenii fac o tocmeală între ei după posibilităţile fiecăruia; 
cei săraci au credinţa că sunt încărcaţi de cei care stau mai bine, iar 
aceştia cred că sunt încărcaţi de ceilalţi, şi astfel se ceartă şi se urăsc 
până ce se strânge darea, ceea ce se face aproape în fiecare lună. Apoi, 
după ce a trecut, se împacă până ce vine o alta, şi, apoi, nu este ură între 
toţi: într-un cuvânt, mizeria este de vină pentru toate acestea”104.

Interesul comun îi va determina pe săteni să fie solidari chiar şi 
în comiterea unor ilegalităţi. Cel mai edificator exemplu îl constituie 
mutarea  pietrelor  de  hotar  în  detrimentul  vecinilor  şi  frecventele 
reclamaţii privind încălcarea hotarului de către aceştia. Aşa vor proceda 
sătenii din Teţcani, care, după ce au scos piatra de hotar şi au intrat în 

101 ASI, Manuscrise, nr. 109, f. 40v . Hotarul dintre Licuşeni şi Teţcani era rădăcina 
unui tei bătrân.
102 ASI, Anaforale,  Ds. 14,  f. 150v. “neputând dovedi hotarul fiincă au fost codru”.
103 ASI, Anaforale, Ds. 24, f. 160.
104 Călători, IX, p. 355.
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moşia Licuşenilor, au mai avut şi îndrăzneala de a reclama că le este 
„împresurat hotarul”105.

Aceste divergenţe nu au condus însă şi la sciziuni brutale între 
locuitorii satelor noastre. Chiar dacă interesul de sat a creat numeroase 
contradicţii, iar unii au depus mărturie împotriva vecinilor lor, lucrurile 
nu  au  degenerat  în  conflicte,  aglomeraţia  de  populaţie  din  Valea 
Siretului manifestându-se ca o comunitate, chiar şi în ciuda faptului că 
erau supuşi unor stăpâni diferiţi. 
                                    
                                   4. Comunitatea parohială

Parohia  reprezintă,  în  cazul  de  faţă,  o  suprastructură,  atât 
datorită  caracterului  său  neoficial  –  după  cum  se  poate  vedea  din 
documentele  interne,  în  Moldova,  parohia  nu  este  recunoscută  ca 
unitate administrativ-teritorială şi deci nu funcţionează ca atare – cât 
mai ales datorită faptului că ea constituie creuzetul identităţii  acestei 
populaţii. Spre deosebire de vestul Europei, în cazul nostru, nu putem 
surprinde în detaliu evoluţia acestui tip de comunitate. Avantajul nostru 
este  că,  fiind  vorba  de  o  comunitate  înconjurată  de  populaţie  de 
confesiune  ortodoxă,  nu  avem de-a  face  cu  fluctuaţii  şi  treceri  ale 
satelor dintr-o parohie în alta. 

Anterior  începutului  perioadei  de  care  ne  ocupăm,  instituţia 
parohială suferise, pe plan european, o întreagă serie de transformări. 
Exigenţele religioase post-tridentine au condus la o definire mai clară a 
acestui  tip  de  comunitate,  prin  impunerea  unui  cadru  privilegiat  de 
desfăşurare a vieţii religioase. Înregistrarea botezurilor, a căsătoriilor şi 
înmormântărilor,  participarea  credincioşilor  la  liturghia  duminicală 
conferă parohiei un caracter tot mai particular, încât aceasta ajunge să 
desemneze contururile unei societăţi106. 

Tot  datorită  acestor  exigenţe,  în  vizorul  Congregaţiei  pentru 
Propaganda Fide, vor intra şi satele noastre, însă asigurarea serviciului 
religios, în parohia Săbăoani, pe parcursul secolului al XVII-lea, nu va 
fi  nici  pe  departe  aşa  cum  s-ar  fi  dorit,  perioadele  de  vacanţă  ale 
parohiei fiind destul de frecvente. 

105 ASI, Manuscrise, nr. 109, f. 40v-43.
106 Antoine Follain,  Les communautés rurales en France. Definitions et problèmes  
(XVe –XIXe siècle), în HSR, 1999, no. 12, p. 30.
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Această situaţie nu a schimbat însă cu nimic lucrurile şi aceasta 
datorită  importanţei  pe  care  o  are  sentimentul  religios,  factorul  de 
coeziune fiind constituit de biserică şi nu de preot. Satele Tămăşeni, 
Adjudeni,  Răchiteni,  Teţcani  şi  Licuşeni  vor  continua  să  rămână 
arondate  parohiei  Săbăoani,  satul  în  care  se  află  biserica  şi  casa 
parohială şi care este un punct central şi din punct de vedere al poziţiei 
geografice. Chiar şi  în perioadele în care parohia Săbăoani apare ca 
afiliată  bisericii  din  Roman,  datorită  faptului  că  aceasta  avea  preot, 
satul  Tămăşeni,  situat  la  o  distanţă  foarte  mică  de  Roman,  rămâne 
ataşat parohiei Săbăoani. 

Aceasta ne-ar putea îndreptăţi să emitem ipoteza că aceste sate 
au apărut ca urmare a creşterii demografice survenite în satul-centru, 
ceea ce a condus la procesul cunoscut de regulă sub numele de „roire”, 
în urma căruia au apărut satele-anexe, identificabile datorită faptului că 
ele continuă să păstreze intacte legăturile cu satul-centru, cele care ţin 
de organizarea religioasă ilustrându-se cel mai pregnant. Dacă, pentru a 
doua jumătate a secolului XVIII, acest fenomen nu mai este o ipoteză, 
ci o certitudine, există unele aspecte care ne împiedică să considerăm 
că lucrurile stau la fel şi pentru începuturile parohiei. 

În primul rând, începuturile celor mai multe dintre satele-anexe, 
reconstituite  pe  baza  menţiunilor  documentare,  se  pierd  undeva,  la 
cumpăna  veacurilor  XIV-XV,  ceea  ce  creează  imaginea  unui  debut 
simultan pe scena istoriei. În acelaşi timp, satul Săbăoani, satul-centru, 
este  menţionat  pentru  prima  dată  la  1588107,  însă  descoperirile 
arheologice  datează  începuturile  acestei  aşezări  pe  la  jumătatea 
secolului  XIV.  Indiferent  însă  de  modul  în  care  s-a  format  această 
aglomeraţie de populaţie, începuturile parohiei Săbăoani trebuie să fie 
legate  de  construirea  bisericii  din  satul  cu  acelaşi  nume,  care  s-a 
produs, pe la începutul secolului al XV-lea, or, în această perioadă, cele 
mai  multe  dintre  satele-anexe  existau.  Aceasta  explică  de  ce,  la 
jumătatea secolului XVII, Baksič nota că în această biserică au drepturi 
(jus) şi celelalte sate108, însă provenienţa acestor drepturi, care de regulă 
sunt legate de ctitorirea unei biserici, rămâne învăluită în mister. 

Comunitatea parohială păstrează în cadrul ei unele discordanţe 
care există între structurile de organizare pe care le suprapune, un sat 
107 Okmanytar, I, p. 90.
108 Călători, V, p. 242.
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asumându-şi  un  rol  mai  important  în  cadrul  parohiei,  aşa  încât  nu 
putem vorbi de o deplină egalitate între membri109. Situaţia privilegiată 
a celor din satul-centru se poate observa şi din relatările misionarilor, 
atenţia acestora zăbovind asupra lor, în vreme ce satele-anexe abia dacă 
sunt menţionate. De aceea, nu putem considera acele drepturi pomenite 
de Baksič ca o expresie a egalităţii. 

Problemele adevărate sunt cele create de ocuparea locurilor în 
biserică,  care  tind  să  se  agraveze  odată  cu  creşterea  demografică. 
Biserica se aglomerează tot mai mult, iar aceasta provoacă dispute. În 
aceste condiţii, fiecare sat va tinde să-şi construiască propria biserică şi 
chiar să aibă propria parohie. În această direcţie, se înscrie iniţiativa 
sătenilor din Tămăşeni, care dispun de o capelă construită din lemn, dar 
care se află tot în subordinea parohiei Săbăoani. Această biserică era 
prea  modestă  şi  nici  numărul  de  locuitori  nu  ar  fi  putut  justifica 
înfiinţarea unei noi parohii.

 De  altfel,  funcţionarea  unei  parohii  presupune  şi  existenţa 
unei case parohiale,  ca  şi  a resurselor necesare unui paroh sau unui 
diacon. Singurul sat care oferea aceste condiţii era satul Săbăoani, unde 
exista  o  biserică  spaţioasă  şi  o  casă  parohială,  iar  contribuţiile 
locuitorilor din întreaga parohie puteau asigura existenţa unui preot. De 
aceea, această situaţie s-a perpetuat pentru o lungă perioadă.  Această 
biserică, în apropierea căreia se află şi cimitirul care deservea întreaga 
comunitate,  va constitui  nucleul  care a  grupat  într-o singură parohie 
cele şase sate, până la începutul secolului al XVIII-lea.

Biserica  din  Săbăoani,  cu  hramul  „Adormirea  Maicii 
Domnului”110,  a  fost,  la vremea sa,  un edificiu ecleziastic important, 
comparabil cu oricare alt edificiu de acest gen din Moldova secolului al 
XV-lea.  Cele  mai  multe  informaţii  despre  această  biserică  apar  în 
secolul al XVII-lea şi ele se datorează în totalitate misionarilor catolici 
care au vizitat-o. Săpăturile arheologice au confirmat în bună măsură 
relatările  misionarilor,  dar  continuă  să  persiste  unele  incertitudini  şi 

109 Antoine Follain, op. cit., p. 30-31.
110 Asupra hramului  acestei biserici  relatările sunt  contradictorii,  ele  oscilând între 
“Adormirea Maicii Domnului” şi “Naşterea Fecioarei”. Această situaţie provine din 
confuzia căreia îi cad pradă unii dintre misionari, confuzie generată de faptul că multe 
dintre  bisericile  catolice  din  Moldova  erau  închinate  Fecioarei  Maria.  Analizând 
aceste relatări am ajuns la concluzia că hramul bisericii din Săbăoani era „Adormirea 
Maicii Domnului”.
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confuzii. Săpăturile au surprins evoluţia ansamblului ecleziastic de la 
Săbăoani, dar aceste cercetări ridică numeroase semne de întrebare. 

Un prim aspect îl constituie ipoteza existenţei unei biserici de 
lemn, anterioară bisericii principale dar ale cărei urme nu au putut fi 
surprinse arheologic111. Această ipoteză se bazează pe descoperirea sub 
fundaţia  bisericii  principale  a  unor  schelete,  îngropate  creştineşte, 
datate ante-biserică. În ceea ce priveşte ştergerea urmelor acestei vechi 
biserici prin construirea bisericii de piatră, ipoteza nu este chiar atât de 
veridică, bisericile de lemn joacă un rol important în construirea noilor 
edificii, ele slujind ca schelărie interioară, abia după terminarea noului 
edificiu ele sunt demontate bucată cu bucată, ceea ce face ca urmele 
acestora să se păstreze. Deşi putem admite o asemenea ipoteză, atâta 
vreme  cât  în  sprijinul  ei  nu  se  vor  afla  nici  măcar  câteva  fibre 
lemnoase, ea va rămâne doar o ipoteză. 

O altă problemă o constituie datarea acestei  biserici,  care s-a 
făcut pe baza unei monede de o jumătate de gros, atribuită domniei lui 
Petru I, descoperită în mormântul 667 aflat în interiorul bisericii, dar 
care este ulterior construirii acesteia. De aici autoarea trage concluzia 
că biserica este anterioară începutului domniei lui Petru I (1375), „ceea 
ce  confirmă  afirmaţiile  misionarilor  străini  că  a  fost  construită  de 
Margareta Muşat”112. D. Hordilă cade pradă câtorva erori, asupra cărora 
ne vom opri în continuare. 

În  primul  rând,  ea nu ia  în calcul capacitatea de tezaurizare, 
crezând,  probabil,  că  circulaţia  monetară  era  aidoma celei  din zilele 
noastre. Descoperirea unei monede într-un mormânt nu înseamnă deloc 
că ea a fost  pusă în palma mortului în anul emiterii sale, aceasta se 
putea  întâmpla  chiar  şi  peste  cinci-şase decenii  sau  chiar  mai  mult. 
Singura certitudine pe care moneda o poate oferi este că înhumarea nu 
a avut loc înainte de data emiterii ei. 

O altă eroare pe care o face autoarea citată este siguranţa cu 
care atribuie ctitorirea bisericii din Săbăoani Margaretei Muşata, bunica 
lui  Alexandru cel  Bun, generată  de o citire superficială  a relatărilor 
misionarilor catolici din veacul al XVII-lea. De fapt, nici unul dintre 
misionari nu face referire la acest personaj. Dacă Quirini nu face nici o 

111 Domniţa Hordilă, op. cit., p. 64.
112 Ibidem, p. 64 – 65.
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referire la acest aspect113, după cum nici Bandini nu o face114, Bassetti115 

şi  Bărcuţă116 vorbesc  despre  principesa  Margareta,  dar  nici  unul  nu 
precizează că ar fi vorba despre Margareta Muşata. De fapt, persoana la 
care fac referire aceştia este Margareta, soţia lui Alexandru cel Bun, în 
memoria căreia domnul a ctitorit biserica catolică din Baia, în a cărei 
pisanie, misionarii au descoperit  acest  nume. Această Margareta era, 
probabil, fiica nobilului polon Ştibor de Ştiboriţa, şi mama odraslelor 
domneşti, Roman şi Vasilisa117. 

Prezenţa doamnei Margareta, soţia lui  Alexandru cel Bun, ca 
ctitoră la Săbăoani pare a ţine de domeniul ficţiunii. Făcând analogie cu 
biserica din Baia, misionarii au fost tentaţi să atribuie acestei doamne 
ctitorirea  bisericilor  ale  căror  începuturi  nu  le  cunoşteau,  invocând 
chiar o anumită tradiţie, care nu era de fapt altceva decât o idee care se 
vehicula  în  cercul  preoţilor  catolici.  Că  aşa  stau  lucrurile,  ne-o 
dovedeşte  relatarea  circumspectului  misionar,  Petru  Bogdan  Baksič, 
care în 1641, nu reuşise să afle indicii dacă biserica din Săbăoani fusese 
sau nu, sfinţită118. 

Ipoteza  că  biserica  de  la  Săbăoani  ar  fi  ctitoria  doamnei 
Margareta, soţia lui Alexandru cel Bun, nu prea are argumente solide 
pe  care  să  se  sprijine.  Pledează  însă  în  această  direcţie  asemănarea 
planimetrică cu biserica Sfintei Fecioare din Baia, despre care se ştie cu 
certitudine că este ctitorie domnească. Această asemănare ar putea avea 
şi o altă explicaţie: ambele biserici au fost construite de aceeaşi meşteri, 
sau cel puţin, formaţi la aceeaşi  „şcoală” de constructori. În plus, ca 
plan  şi  elevaţie,  ambele  biserici  se  încadrează  perfect  în  ambianţa 
bisericilor  catolice  transilvănene  de  la  ţară,  din  prima  jumătate  a 
secolului al XV–lea119. 

113 Călători, IV, p. 42. Quirini vorbeşte doar despre starea bisericii şi a locuitorilor. D. 
Hordilă îl citează însă ca fiind unul dintre cei care vorbesc despre Margareta Muşata, 
trimiţând  la  Călători,  III,  p.  42,  unde  se  află  cu  totul  altceva  decât  relatarea  lui 
Bernardino Quirini (D. Hordilă, op. cit., p. 76, nota 25).
114Codex Bandinus,  p. 65. Autoarea de mai sus invocă şi mărturia lui Bandini, dar 
această mărturie  nu există, Bandini referindu-se în acest sens doar la biserica din 
Baia. 
115 Călători, V, p. 184.
116 V. I. Ghica, Spicuiri istorice, Iaşi, 1936, p. 30.
117 Ştefan S. Gorovei, Muşatinii, Chişinău, 1991, p. 66.
118 Călători, V, p. 242.
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Mai există însă o asemănare care trebuie luată în considerare şi 
anume că ambele biserici sunt construite în cinstea Fecioarei Maria. În 
mod firesc, apare întrebarea: De ce ar construi cineva două biserici cu 
hramuri  identice?  Explicaţia  ar  fi  că,  în  acea  vreme  cultul  Sfintei 
Fecioare era la apogeu în Occidentul catolic, un model de pietate care 
inevitabil, s-a răsfrânt şi în spaţiul românesc, dar aceasta nu înseamnă 
şi că cele două biserici au fost obligatoriu ctitorite de aceeaşi persoană. 
Totuşi  începuturile  acestei  biserici  se  plasează  în  prima  jumătate  a 
secolului al XV-lea, aceasta datorită similarităţii cu edificii similare din 
Moldova şi Transilvania, care sunt specifice pentru această perioadă. O 
analiză dendrocronologică a crengilor de copac descoperite în gropile 
pilonilor  de  susţinere  ar  fi  putut  aduce  elemente  noi  în  această 
chestiune, din păcate acest lucru nu s-a făcut. 

Problema  ctitoririi  acestei  biserici  rămâne  una  destul  de 
importantă şi ea va trebui cândva elucidată, existând patru variante care 
vor trebui luate în calcul: fie biserica este într-adevăr o ctitorie a lui 
Alexandru  cel  Bun  sau  a  soţiei  acestuia,  fie  a  fost  construită  de 
localnici,  fie  a  fost  ctitoria  unor  (unui)  potentaţi  ai  vremii.  Aveau 
sătenii  din  Săbăoani  şi  din  împrejurimi,  resursele  necesare  pentru 
construirea  unui  edificiu,  impresionant  pentru  acea  perioadă?  Ne 
îndoim de acest lucru. 

Unul dintre ctitori ar putea fi personajul înhumat în mormântul 
667, aflat în zona de intrare a bisericii şi construit ulterior terminării 
bisericii, doar ctitorii având privilegiul de a-şi amenaja lăcaşul de veci 
în interiorul bisericii. Identitatea acestui personaj este însă necunoscută, 
iar puţinele informaţii despre acest mormânt, pe care autoarea săpăturii 
le  aduce  la  cunoştinţă  publică,  nu  doar  că  nu  fac  nici  o  referire  la 
inventarul funerar, care ne-ar permite să ne facem o idee despre poziţia 
socială a acestuia, dar nu ne spun nici măcar dacă este vorba despre 
mormântul unui bărbat sau al unei femei. 

Cea de a treia variantă vizează prezenţa în zonă, la începutul 
secolului al XV-lea, a unor boieri, ale căror nume trimit spre ideea că 
aceştia ar fi aparţinut confesiunii catolice, ceea ce denotă că ei ar putea 
avea legătură cu începuturile acestei biserici. Atunci când ne întâlnim 
cu un  Iacuş  vistier  sau un  Şandru (stăpâni  la  Răchiteni),  un Tamaş 
119 Virgil Vătăşianu,  Istoria artei feudale în Ţările Române, vol.  I, Ed. Academiei, 
Bucureşti, 1959, p. 312. Pentru planul bisericii din Baia vezi Ibidem, fig. 266.
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viteazul (stăpân la Teţcani) sau un Micloş vornicul, toţi aceştia fiind 
membri ai sfatului domnesc în vremea lui Alexandru cel Bun, nu se 
poate să nu ne întrebăm dacă între ei, familiile lor şi ctitorirea bisericii 
de la Săbăoani, în aceeaşi perioadă, într-un ambient specific transilvan, 
nu există vreo legătură. 

De  asemenea,  nici  ipoteza  ctitoririi  acestei  biserici  de  către 
doamna Margareta Muşata, bunica lui Alexandru cel Bun şi soţia lui 
Laţcu-vodă, nu poate fi scoasă din calcul, mai ales dacă ţinem seama de 
zelul ctitoricesc care îi este atribuit acestei catolice înfocate. Însă, toate 
aceste  ipoteze  vor  trebui  puse  în  contextul  unei  analize  minuţioase 
asupra  lăcaşurilor  catolice  de  cult  din  Moldova  primului  veac  de 
existenţă, o analiză care să poată pune în lumină derularea unui întreg 
fenomen.

Prin planimetria sa şi prin analogia cu edificii similare, se poate 
observa că biserica din Săbăoani se înscrie stilului gotic. Materialul de 
construcţie folosit este piatra. Cum, în zona Săbăoanilor, acest material 
de construcţie este inexistent, rămâne de stabilit spaţiul de provenienţă 
al acestui material, care s-ar putea face prin analiza unor probe de rocă. 
De asemenea, aceste probe vor trebui comparate cu probe similare de la 
biserica din Baia, pentru că, dacă probele sunt identice, destinul celor 
două biserici se leagă în mod automat. 

Dimensiunile bisericii din Săbăoani sunt impresionante pentru 
acea  vreme:  18  metri  lungime  şi  7,5  metri  lăţime.  Constructorul  a 
trebuit să facă faţă provocării terenului, biserica fiind construită pe un 
plan înclinat. Fundaţia, cu o grosime de 0,90 m, măsoară 0,50 m, în 
partea  de  vest,  şi  ajunge  la  2,15  m,  în  zona  absidei120.  Grosimea 
fundaţiei  ne ajută  să  ne facem o imagine despre grosimea zidurilor. 
Pentru mai multă soliditate, constructorul a adăugat un număr de cinci 
contraforturi  care  susţineau  absida  pentagonală  (al  şaselea  fiind 
reprezentat de unul din pereţii sacristiei). 

Prezenţa în interiorul bisericii a punctelor de sprijin ale bolţilor 
ne permite să reconstituim sistemul de boltire, identic, judecând după 
asemănări, cu cel al bisericii Sfintei Fecioare din Baia121. Biserica, cu o 
singură navă, avea bolţi pe ogive, dispuse în travee dreptunghiulare. 

120 D. Hordilă, op. cit., p. 64.
121 V. Vătăşianu, op. cit., p. 311.
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Nu lipsesc detaliile privitoare la amenajările interioare. Biserica 
a fost pardosită iniţial cu bârne, ulterior acestea au fost înlocuite cu un 
pavaj  de cărămidă.  De asemenea,  soclul  şi  ancadramentele  uşilor  şi 
ferestrelor  erau  prevăzute  cu  profiluri  fasonate,  după  cum dovedesc 
fragmentele descoperite. 

Pereţii interiori erau tencuiţi şi, parţial, acoperiţi cu fresce, după 
cum o dovedesc fragmentele descoperite122 şi mărturiile documentare. 
Bartolomeo Bassetti, care a vizitat această biserică, în 1643, descrie şi 
aceste  picturi:  „…Sunt  trei  altare,  în  cel  mare  este  înfăţişat  Isus  pe 
cruce  cu  Sfintele  Marii,  la  dreapta  Sfântul  Petru,  la  stânga  Sfântul 
Pavel.  La al  doilea altar  este  Adormirea Fecioarei  Maria,  la  celălalt 
Mântuitorul cu alte două chipuri care nu se mai cunosc”123. Peste doar 
trei  ani,  Bandini  avea  să  scrie  că  altarul  mare  este  închinat  Sfintei 
Treimi, altul Sfintei Ecaterina, la sud, al treilea al morţilor, spre nord124. 
Explicaţia  acestei  discordanţe  de  păreri  ar  fi  că  datorită  gradului 
avansat de uzură erau posibile interpretări, însă, mult mai probabil, pare 
ca Basetti să fi acordat mai multă importanţă acestor detalii, ceea ce se 
şi  observă  din  relatarea  sa,  în  vreme  ce  Bandini  pare  să  confunde 
pictura bisericii din Săbăoani cu cea a bisericii din Baia.

Autorii săpăturilor arheologice efectuate la Săbăoani ţin să ne 
asigure că „nu lipsesc total amănuntele care ar putea sugera informaţii 
despre  sistemul  de  intrare,  iluminat,  înălţimea  sau  sistemul  de 
acoperire”125,  dar  nu  au  considerat  necesar  să  facă  publice  aceste 
informaţii. 

De-a lungul timpului, datorită degradărilor ale căror cauze au 
fost diverse, biserica a necesitat numeroase reparaţii. În 1599, Quirini, 
observa că acoperişul bisericii era destul de deteriorat, impunându-se 
schimbarea acestuia.  Intervenţia  acestuia pe lângă Ieremia Movilă,  a 
condus la dispoziţia dată de domn ca biserica „să fie acoperită, cât mai 
curând, cu lemn bun”126.  Porunca domnească pare să  fi  fost  dusă la 
îndeplinire deoarece relatările ulterioare nu mai scot în evidenţă această 
problemă.  Biserica  din  Săbăoani  se  prezintă  destul  de  bine,  iar 

122 D. Hordilă, loc. cit.
123 Călători, V, p. 184.
124 Codex Bandinus, p. 165.
125 D. Hordilă, loc. cit.
126 Călători, IV, p. 42.
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problemele sale sunt reprezentate de inventarul sărăcăcios al obiectelor 
de cult şi de lipsa unui preot. 

La 1646,  Bandini  ne informează  că biserica era  acoperită  cu 
scânduri,  iar  sacristia  şi  clopotniţa  cu paie127.  Această clopotniţă  era 
construită din lemn şi era dotată cu trei clopote128.  Evenimentele din 
Moldova,  care  au  marcat  jumătatea  secolului  al  XVII-lea,  au  adus 
avarii grave bisericii din Săbăoani, de vreme ce, în 1661, găsim biserica 
„foarte ruinată”129. O relatare a lui Giovanni Battista Bărcuţă oferă mai 
multe detalii privind biserica din Săbăoani. Ea fusese mai de demult 
acoperită  de  către  un  preot,  dar  acoperişul  s-a  prăbuşit.  În  timpul 
domniei lui Iliaş al III-lea (1666-1668), Bărcuţă s-a ocupat de învelirea 
acestei biserici, folosind în acest scop o sumă de 200 de taleri, lăsată 
prin testament de o matroană catolică pentru îngrijirea sufletului ei130. 
Implicarea acestui personaj, în campania de discreditare a iezuiţilor şi 
în alte acţiuni calomnioase, ne determină să privim cu scepticism chiar 
şi intenţiile sale onorabile. 

Mistuirea în flăcări  a satului Săbăoani şi  a casei parohiale131, 
eveniment petrecut în 1682, nu a atras după sine şi distrugerea bisericii, 
după cum aceasta nu s-a întâmplat nici în 1678, aşa cum se afirmă de 
obicei. Însă, risipirea satului Săbăoani şi distrugerea casei parohiale se 
înscriu  în  şirul  de  nenorociri  care  s-au  abătut  asupra  acestei  zone. 
Evenimentele care s-au succedat, în acest interval de timp, au adus şi 
biserica într-o situaţie jalnică. Pe lângă jafuri şi inundaţii a altă mare 
calamitate, care a fost resimţită pe întreg spaţiul românesc, a afectat 
îndeosebi  biserica :  este  vorba  de  marele  cutremur  din  1681.  Din 
cronica lui Neculce ştim că cu această ocazie a căzut turnul Nebuisăi, 
însă o relatare mult mai relevantă a aceluiaşi eveniment este cea a lui 
Ioan  Căian:  „După  miezul  nopţii,  între  orele  unu  şi  două  a  fost 
cutremur atât de puternic în toată ţara, ce nu s-a mai pomenit, am crezut 
că ne scufundăm cu cloaştăr cu tot, cărămizile au căzut de pe horn, la 
Odorhei, Braşov şi alte locuri au sunat clopotele, în multe case s-au 

127 Codex Bandinus, p. 164.
128 Călători, V, p. 242.
129 Călători, VII, p. 141.
130 V. I. Ghica, Spicuiri istorice, p. 30; Okmanytar, II, p. 688.
131 Călători, VII, p. 339.

155



PURGATORIUM MISSIONARIORUM

prăbuşit cuptoarele, găinile şi cocoşii au căzut, iar călăreţul dacă era pe 
drum a căzut cu cal cu tot”132. 

Deşi nu deţinem informaţii în acest sens, considerăm totuşi că 
biserica de la Săbăoani, veche de mai bine de două secole, a avut serios 
de suferit de pe urma acestui cataclism. Descriind, în 1692, biserica din 
Săbăoani,  Bărcuţă  observa  că  :  „Il  tetto  della  chiesa  era  casccato 
totalmente”133.   La  1696,  biserica  slujea  drept  adăpost  trecătorilor. 
Peretele de la intrare se prăbuşise, ceea ce făcea nestingherit accesul în 
interior al căruţelor, iar structura de rezistenţă a edificiului fusese serios 
afectată. Tocmai de aceea biserica fusese abandonată de locuitori, care 
celebrau  acum  majoritatea  sărbătorilor  într-o  casă  construită  prin 
eforturile lor, cu excepţia Paştelui şi a Înălţării Fecioarei Maria (hramul 
bisericii), care se celebrau în vechea biserică134. 

Şi  mai  dezastruoasă este  situaţia  parohiei  în  ansamblu:  mulţi 
locuitori risipiţi sau luaţi în robie, biserica jefuită de obiectele de cult 
este lipsită nu doar de preot, ci şi de dascăl135. 

Jocul acestor evenimente avea să aducă sfârşitul existenţei acestei 
parohii, în forma sa consacrată. Însă, putem spune, că parohia Săbăoani 
îşi  făcuse  pe  deplin  misiunea.  Chiar  dacă  biserica  ar  fi  supravieţuit 
acestor  evenimente,  explozia  demografică,  care  marchează  veacul 
următor, ar fi condus spre acelaşi deznodământ. 

Parohia Săbăoani a ţinut grupate, în sânul aceleaşi comunităţi, cele 
şase  sate  din  zona  Romanului,  timp  de  câteva  secole,  ataşamentul 
credincioşilor  faţă  de  biserica  lor  generând  o  puternică  formă  de 
solidaritate,  ce  avea  să  conducă  spre  formarea  unei  identităţi 
confesionale.  Trebuie spus  că această identitate  este ataşată  cadrului 
zonal şi ea nu survine din caracterul universal al religiei catolice. La 
1801, locuitorii satelor catolice din zona Romanului, care acum nu mai 
erau  şase,  ci  şaisprezece136,  îşi  manifestă  solidaritatea  şi,  chiar  dacă 
măsurile  a  căror  abolire  o  cereau  îi  afectau  şi  pe  alţi  catolici  din 
Moldova, aceasta nu pare să-i intereseze, ei acţionează doar în nume 
propriu, ca şi când ar mai fi format o singură comunitate.

132 Cf.Cavalerii apocalipsului. , p. 220-221. 
133 Okmanytar, II, p. 715.
134 D. Zaharia, Statistici, p. 35.
135 Pall, La controversie, p. 159.
136 Iorga, Studii şi documente, I-II, p. 147, nr. CVIII.
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În  urma  reorganizării  confesionale,  au  rezultat  două  parohii: 
parohia  Săbăoani  şi  parohia  Răchiteni.  Acest  lucru  a  fost  posibil 
datorită dispariţiei vechii biserici şi a casei parohiale, ca şi a distanţării 
geografice apărute între sate, chiar dacă realităţile demografice nu o 
reclamau stringent. Cum, încă din 1682, parohul îşi mutase reşedinţa la 
Răchiteni, se crease premisa acestei reorganizări. Nou înfiinţata parohie 
Răchiteni, care grupa satele Răchiteni, Adjudeni şi Tămăşeni, avea însă 
neapărată nevoie de o biserică. Deşi în aceste sate exista un astfel de 
lăcaş şi anume capela de la Tămăşeni, parohia îşi va stabili sediul la 
Răchiteni, satul cel mai bine populat. Aici, se va construi o biserică din 
lemn, acoperită cu paie şi de dimensiuni reduse. Ca protector al acestei 
biserici  va  fi  ales  Sfântul  Anton de  Padova137.  Acest  lucru nu îi  va 
mulţumi însă pe locuitorii celor două sate anexe, pe parcursul secolului 
XVIII, atât Adjudenii cât şi Tămăşenii vor deveni parohii, mergându-se 
chiar până la desfiinţarea parohiei Răchiteni şi, ulterior, la reînfiinţarea 
ei.

 Creşterea  demografică  va  accentua  acest  proces  de  scindare, 
configuraţia  organizării  religioase suferind numeroase modificări.  La 
începutul secolului al XIX-lea, unele din satele care altădată alcătuiau 
parohia Săbăoani, deveniseră centre parohiale şi majoritatea dintre ele 
aveau biserici proprii. Însă, în acest timp, nici cei din Săbăoani nu au 
stat cu mâinile în sân. Odată cu strămutarea vetrei  satului Săbăoani, 
localnicii hotărăsc să renunţe la vechea lor biserică, aflată în starea pe 
care am descris-o mai sus, construcţia fiind demantelată. 

Celebrarea  liturghiei  într-o  casă  construită  de  credincioşi  s-a 
dovedit a nu fi cea mai fericită soluţie. Părăsirea spaţiului sacru, de care 
locuitorii erau atât de legaţi, nu a fost un proces brusc, mai ales că, şi 
după părăsirea bisericii, morţii erau îngropaţi tot aici. Cumulate la un 
loc, aceste motive i-au determinat pe locuitori să construiască o a doua 
biserică,  pe  locul  celei  vechi,  ale  cărei  urme  au  fost  surprinse  de 
săpăturile arheologice. Această a doua biserică, de dimensiuni mult mai 
mici, avea fundaţia şi pardoseala construite din piatră de râu. Şanţurile 
fundaţiei aveau lăţimea de 0,50 m şi adâncimea lor varia între 0,30-0,50 
m. Şi această construcţie era prevăzută cu contraforturi, de dimensiuni 
mai mici însă (0,50/0,50 m). Cantitatea de cuie şi scoabe descoperite a 

137 Ibidem, p. 441.
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determinat-o pe autoarea săpăturilor să considere că această biserică 
avea pereţii construiţi din lemn138. 

Cum de biserici din lemn prevăzute cu contraforturi din piatră nu 
prea am auzit - ba mai mult, am putea spune că o asemenea construcţie 
ar fi fost de-a dreptul o aberaţie tehnică - nu putem accepta această 
concluzie.  Biserica  era  construită  din  piatră,  aşa  cum  o  dovedesc 
mărturiile documentare.  La jumătatea secolului al  XVIII-lea,  această 
construcţie  era  încă în picioare,  deşi  se afla într-o avansată stare de 
degradare: „Săbăoani <cu> altă biserică de piatră, afară din sat, părăsită 
şi  ruinată,  nu  poate  fi  restaurată,  nefiind  acolo  cele  necesare”.  Din 
aceeaşi  sursă,  aflăm  că  această  biserică  era  închinată  Sfântului 
Francisc139.  Cantitatea  de  cuie  descoperite  provine,   probabil,  de  la 
sistemul de acoperire şi, cum nu există indicii care să ateste boltirea, s-
ar părea că această biserică era tăvănită. 

Funcţionalitatea  acestei  biserici  trebuie  pusă  în  legătură  cu 
folosirea vechii necropole, până spre jumătatea veacului al XVIII-lea140. 
Existenţa acestei biserici a impus localnicilor folosirea toponimului „La 
Bisericuţă”, inspirat atât de dimensiunile reduse ale acestei biserici, în 
comparaţie cu biserica din sat, dar şi de rolul mai puţin important pe 
care îl joacă în viaţa religioasă a comunităţii. Urmele acestei biserici s-
au  păstrat  până  târziu.  La  1874,  episcopul  Melchisedec  Ştefănescu 
scria: „Se păstrează însă urmele şi numele lui, de un cemetiriu vechiu, 
părăsitu,  cu  ruinele  unei  biserici,  totu  pe  moşia  Săbăoanii,  pe  şesul 
Seretiului”141. 

Rolul  de  centru  spiritual  era  jucat,  în  această  perioadă,  de 
biserica construită în noua vatră a satului Săbăoani, o biserică nouă, cu 
un hram nou. Despre acest edificiu, construit la începutul secolului al 
XVIII-lea,  avem mai  puţine informaţii  decât  despre vechea biserică. 
Ridicată  prin  eforturile  credincioşilor,  cu sprijinul  sau,  cel  puţin,  cu 
încuviinţarea stăpânului  de moşie,  în cazul de faţă Mănăstirea Secu, 
această biserică a fost închinată Arhanghelului Mihail, hram pe care îl 

138 D. Hordilă, op. cit., p. 65.
139 Călători, IX, p. 317.
140 Mărturie stă în acest sens descoperirea într-un mormânt a unei monede din 1734, 
emisă de Carol al IV-lea, împaratul Imperiului Habsburgic. Cf. I. Dumitriu-Snagov, 
Săbăoani- localitate română catolică dintotdeauna, p. 70.
141 Melchisedec, Chronica Romanului, Bucureşti, 1874, p. 22.
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păstrează şi actuala biserică din Săbăoani. Construită din piatră, această 
biserică  era  considerată,  la  1762,  una  dintre  cele  mai  bune  biserici 
existente în Moldova142. 

 

142 Călători, IX, p. 445.
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            STRUCTURI DE PUTERE ŞI IERARHII LOCALE

Comunitatea catolică  din parohia Săbăoani este departe de a 
oferi  aspectul  unei  comunităţi  omogene,  egalitare,  în  interiorul  său 
funcţionând anumite sisteme ierarhice care fac distincţia  între membrii 
săi, plecând de la cele care au la bază structurile de rudenie şi până la 
cele  care  reprezintă  autoritatea  laică  sau  pe  cea  religioasă,  ultimele 
două  fiind  primordiale.  Întemeiată  pe  frica  şi  respectul  pe  care 
locuitorii le datorează domnului ţării şi stăpânului de moşie, autoritatea 
care  reprezintă  puterea  laică,  se  cantonează  la  nivelul  diviziunii 
teritoriale  sat-moşie,  prin reprezentanţii  locali  permanenţi  şi  prin  cei 
ocazionali, care operează doar în interiorul acestui cadru. 

Bazată pe frica de Dumnezeu şi centrată pe lăcaşul bisericesc, 
autoritatea  religioasă  se  suprapune  peste  aceste  diviziuni,  tinde  să 
înglobeze sau să anihileze alte tipuri de autoritate, folosindu-se de atuul 
pe care îl are la dispoziţie şi anume, mântuirea sufletelor credincioşilor. 

Însă, identificarea ierarhiilor locale sub forma unor instituţii cu 
profiluri clare şi domenii de acţiune clar delimitate este imposibil de 
realizat,  deoarece  autoritatea,  cea  care  asigură  ascendentul  asupra 
celorlalţi, se ordonează în funcţie de moment, sub acţiunea directă a 
unui vast sistem cutumiar, care o desemnează nominativ, dar care nu îi 
oferă implicit şi suportul cantitativ, sistemele ierarhice se contopesc în 
structurile cotidianului, fiind destul de greu de surprins în amploarea şi 
importanţa lor. 

De la locul pe care îl ocupă fiecare, în timpul liturghiei şi până 
la hora satului, totul se face în baza unei ierarhii de mult stabilite şi de 
necontestat.  Există  familii  vechi  şi  familii  de  nou-veniţi,  familii 
înstărite şi familii sărace, oameni aflaţi  în slujba stăpânului de moşie şi 
băjenari, posluşnici şi vecini, meşteşugari şi feciori de biserică, oameni 
care prin statutul lor se diferenţiază, nu însă într-o asemenea manieră 
încât să ducă la formarea unor caste. 

De  aceea,  în  anumite  perioade,  ierarhiile  locale  se  modifică 
(deşi  în  aparenţă  ele  rămân aceleaşi),  iar  prin  nedelimitarea  clară  a 
domeniilor de acţiune, structurile de putere se întrepătrund, se anulează 
şi se completează reciproc, în funcţie de moment. 
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De asemenea,  trebuie  remarcată  şi  existenţa  unor  autorităţi  a 
căror exercitare nu se desfăşoară într-un cadru instituţional, cum ar fi 
de pildă autoritatea pe care prestigiul personal o conferă unui individ, şi 
care sunt imposibil de identificat. 

1. Parohul 

Investit cu autoritate spirituală, parohul este cel care are în grija 
sa  sufletele  enoriaşilor  săi,  la  a  căror  mântuire  trebuie  să  vegheze. 
Implicarea sa  în viaţa comunităţii este totală, nu doar prin prezenţa sa 
în toate riturile de trecere,  ci  şi  prin  poziţia sa de apărător al  legii 
divine,  care îi  conferă autoritatea epistemologică; el  este singurul  în 
măsură să spună celorlalţi ceea ce este bine sau ceea ce este greşit în 
faţa  lui  Dumnezeu.  Dimensiunea  autorităţii  sale,  în  cazul  de  faţă, 
depinde, în principal, de durata şederii sale în parohie : cu cât parohul 
stă  mai  mult,  autoritatea  sa  creşte,  prin  câştigarea  ataşamentului 
enoriaşilor 1.

De-a lungul perioadei la care ne referim, instituţia în cauză a 
cunoscut, din punct de vedere al creşterii autorităţii, un proces evolutiv, 
la capătul căruia avea să se transforme dintr-o autoritate provizorie într-
una  permanentă,  capabilă  să-şi  exercite  influenţa  asupra  oricărui  alt 
factor  de putere  din interiorul  comunităţii2.  O primă etapă a  acestui 
proces  se  derulează  pe  parcursul  secolului  al  XVII-lea  şi  se 
caracterizează  printr-o  prezenţă  sporadică  a  unui  preot  în  această 
parohie, situaţie ce tinde să se reglementeze, în urma impulsurilor date 
de  reforma  tridentină,  în  ciuda  vicisitudinilor  pe  care  atât  preoţii 
misionari, cât şi credincioşii sunt siliţi să le îndure. 

1 Schimbarea  unui  paroh  îndrăgit  de  comunitate  poate  produce  reacţii  extrem de 
violente. La începutul secolului al XIX-lea, locuitorii parohiei Săbăoani vor ameninţa 
cu trecerea în masă la ortodoxie. Starea de nemulţumire a locuitorilor are însă şi alte 
motive,  cele  care  de  fapt  au  provocat  această  reacţie.  (Iosif  Gabor  ,Dicţionarul 
comunităţilor catolice din Moldova, Ed. Conexiuni, Bacău, 1994, p. 235, sub vocea 
Săbăoani.
2 I.N. Ciocan, Monografia creştinilor catolici din judeţul Roman, Roman, 1924, p. 20. 
Autorul acestei lucrări este de-a dreptul intrigat de autoritatea pe care preoţii catolici o 
au în parohiile lor.
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Asistenţa religioasă, în Moldova, era asigurată cu precădere de 
către  misionari.  Aceşti  misionari  aveau  rostul  să  suplinească  lipsa 
preoţilor din unele parohii sau în bisericile aflate la o distanţă prea mare 
de reşedinţa parohului, pentru a putea fi deservite de acesta. De aceea, 
misionarii trebuiau să parcurgă  uneori distanţe impresionante pentru a 
celebra liturghia la bisericile mai izolate şi mai greu accesibile. 

Mai  existau  însă  şi  călugări  misionari,  instalaţi  în  parohii  ca 
parohi titulari şi permanenţi, a căror şedere se rezuma însă la o perioadă 
de câţiva ani. Pe lângă clericii deja numiţi, mai colindau prin ţară şi 
anumiţi  “călugări  vagabonzi”,  pentru  a  folosi  termenul  uzitat  de 
Bandini, veniţi pentru a face prozelitism pe cont propriu sau ocupându-
se cu treburi nu tocmai potrivite pentru un preot, cum ar fi negustoria 
sau camăta. Tot în această categorie intră şi acei misionari care, odată 
ajunşi în Moldova,  renunţă la îndatoririle lor,  pentru a se deda unor 
îndeletniciri de talia celor enumerate mai sus şi care devin subiect de 
scandal, atât pentru ceilalţi misionari, cât şi pentru enoriaşii parohiilor 
prin care trec. 

De altfel, disputele dintre misionari, atât cele de această natură, 
cât şi cele dintre iezuiţi şi franciscani, au avut de multe ori repercusiuni 
negative asupra desfăşurării vieţii religioase şi au subminat autoritatea 
instituţiei ecleziastice, rezultatele acestor disensiuni concretizându-se în 
numeroase note şi rapoarte, care conţin informaţii eronate sau de un 
subiectivism exagerat şi chiar în falsuri grosolane. Informaţiile oferite 
de  misionari,  atât  de  precise  atunci  când  privesc  alte  domenii,  se 
dovedesc  a  fi  mult  mai  puţin  credibile,  atunci  când  este  vorba  de 
activitatea  clerului,  motiv  pentru  care  ele  trebuie  privite  cu  destul 
scepticism, reconstituirea pe baza acestor izvoare a unei complete liste 
cronologice a preoţilor care au activat la parohia Săbăoani fiind destul 
de greu de realizat, asupra ei planând numeroase incertitudini.

În 1599, parohia Săbăoani era vacantă, credincioşii aflându-se 
în grija  parohului din Roman3, situaţie identică şi în 1606 4 şi în 16305. 
Abia  în  1636,  putem  înregistra  o  inversare  a  situaţiei;  biserica  din 
Săbăoani  are  un  preot  ungur  care  foloseşte  odăjdiile  bisericii  din 
Roman, slujind şi în acest din urmă loc, dar care “locuieşte cea mai 

3 Călători, IV, p. 42.
4 Ibidem, p.338.
5 Călători, V, p. 16.
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mare parte a anului la Săbăoani”6. Nu ştim însă dacă acest preot este 
una şi aceeaşi persoană cu acel călugăr dominican, pe care îl pomeneşte 
în relatarea călătoriei sale, Nicolo Barsi 7. 

Peste  numai  cinci  ani,  găsim  ca  paroh  pe  un  franciscan 
conventual,  polonez  de  origine,  bărbat  în  vârstă,  a  cărui  viaţă 
scandaloasă (beţii, certuri cu mirenii) ajunge şi la  urechile vizitatorului 
apostolic,  Petru Bogdan Baksič,  care  se  gândeşte chiar  la  înlocuirea 
acestuia, însă numărul mic de preoţi care se aflau  în Moldova, la acea 
dată,  îl  determină să renunţe la  această  intenţie8.  Acest personaj era 
părintele Sigismundo, un conventual polon, în vârstă de 70 de ani şi 
care va pleca, pare-se de bună voie, de vreme ce, la 1643, găsim din 
nou  parohia  vacantă9.  Peste  scurt  timp,  îl  găsim  pe  acest  preot  la 
Neamţ, ducându-şi peste tot faima de beţiv notoriu, în fine, la 1646, 
vagabonda prin Iaşi, loc în care îşi va găsi şi sfârşitul10. 

 În decembrie 1643, îl găsim la Săbăoani pe Simone Apolloni, 
care scria că s-a adresat celor trei fraţi, aflaţi la momentul respectiv în 
Iaşi, să meargă la Bârlad şi la Galaţi pentru oficierea slujbei de Crăciun, 
căci acolo nu sunt preoţi11. Din aceasta s-ar deduce că Apolloni era în 
acea vreme paroh la Săbăoani, pentru câtă vreme nu ştim, dar în 1646, 
găsim din nou parohia vacantă12. Nici peste patru ani, lucrurile nu se 
schimbaseră  13 ; biserica din Săbăoani este trecută în subordinea celei 
din Roman şi, deşi nici aici nu există preot, sunt speranţe de remediere 
a situaţiei, urmând ca, în aceste locuri, “să se ducă misionarul cel mai 
apropiat spre a le păstori” 14. 
6 Călători, V, p. 95 ; Okmanytar, I, p. l86. O altă relatare a lui Benedetto Remondi cu 
un conţinut identic dar care poartă data de 21 iulie l636 în Okmanytar, I, p. 190.
7 Călători, V, p. 75.
8 Ibidem, p.242.
9 Ibidem, p. 184.
10 Codex Bandinus,  p.  25. Decesul a survenit  în urma unei altercaţii  provocate de 
preot. Fiind beat, acesta a atacat cu un cuţit pe unul dintre ostaşii domnului, care i-a 
aplicat o lovitură zdravănă de măciucă, fracturându-i un braţ. Bătrâneţea şi gravitatea 
rănii, i-au adus în scurt timp moartea.
11 Valeriu Leu, Călătoriile lui Benedetto Emanuele Remondi prin Moldova lui Vasile  
Lupu, în AIIX, XXXVI, 1999, p. 98. 
12 Codex Bandinus, p. 64.
13 Călători, V, p. 436. O relatare din acelaşi an, şi care îi aparţinne lui Georgius Gross 
confirmă informaţiile oferite de Koicevic, la G. Călinnescu, Altre notizie, p.41.
14 Călători, V, p. 438.
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Conjuncturile nefavorabile din acea perioadă nu au mai permis 
acest lucru, cu excepţia unei perioade scurte, în care a fost păstorită de 
iezuitul Martin Deszi15, parohia este vacantă şi în 165416 şi în 165917. S-
ar părea că,  în cadrul acestui interval,  aici,  ar  fi  păstorit  Bernardino 
Valentini di Perugia, dacă ar fi să-i dăm crezare lui Angelo Tassi di 
Assisi,  care,  după  diverse  aventuri  în  Polonia,  se  îndreaptă  spre 
Moldova, însoţit de un portughez renegat şi poposeşte la Săbăoani18. 
Din păcate, şederea lui Bernardini la Săbăoani nu este confirmată şi de 
alte relatări. Abia în 1661, găsim un paroh la Săbăoani, în persoana lui 
Mihai  ungurul,  care  “se  bucură  de  nume  bun”19 ;  tot  el  este  cel 
menţionat  şi  de  o  relatare  din  1663  ca  “presbiter  al  bisericii  din 
Săbăoani”20,  de  data  aceasta  cu  numele  său  întreg,  şi  anume,  Mihai 
Repczan. 

Cât a durat păstorirea acestuia din urmă, nu ştim cu exactitate, 
dintr-un  document,  din  1668,  aflăm că  aici  fusese  trimis  Benedetto 
Ballati di Cortona. Numele acestui misionar este legat de un adevărat 
scandal, în care au fost implicaţi, fără voia lor, şi enoriaşii din parohia 
Săbăoani. Scandalul a fost pus la cale de un grup de clerici, al căror 
agitator a fost Giovanni Battista Bărcuţă. 

Ballati,  care  de  o  bucată  de  vreme  se  ţinea  de  camătă  şi 
negustorii  cu vin şi  peşte,  ba chiar transformase cimitirul  din Galaţi 
într-un adevărat iarmaroc, reuşeşte să-şi atragă antipatia unor misionari 
care îi denunţă faptele în lungi misive trimise Propagandei. Protecţia de 
care se bucura din partea socrului domnului, Alexandru Iliaş, nu i-a mai 
fost, practic, de nici un folos. În urma mustrărilor primite din partea 

15 Ibidem, p. 504.
16 Ibidem, p. 508.
17 Ibidem, p. 463.
18 Călători,  VII, p. 212. Unele aspecte desrise în relatarea lui Angelo Tassi par să 
arate că acesta a petrecut o bucată bună de timp în parohia Săbăoani.
19 Ibidem, p. l41.
20 Ibidem, p. 110. O altă relatare la Rudzinschi: “Preotul din Săbăoani se cheamă B. 
Michele din Ungaria,  are  60  de  ani  şi  a  studiat  doar  gramatica”(Ibidem,  p.  148). 
“Numele bun” de care se bucură acest misionar ne surprinde. La 1646, pe vremea în 
care se afla la Huşi,  Bandini îl  descrie ca pe un om simplu, analfabet  şi un mare 
beţivan  care  o  ţine  într-un  chef  continuu  (potatorem  optimum  ac  in  conviviis  
continuum). De asemenea, autoritatea de care se bucura reiese din următorul episod: 
cu ocazia unui ospăţ care a avut loc în cimitir, acest preot a fost bătut de enoriaşi fiind 
tras de păr şi de barbă (Codex Bandinus, p. 22-23).

160



                                           PURGATORIUM MISSIONARIORUM

Propagandei Fide, prefectul Vito Piluzzi se hotărăşte să acţioneze. Cu o 
ceată pusă la dispoziţie chiar de către domn, el porneşte la capturarea 
misionarului  rebel,  pe  care  ulterior  îl  va  ierta,  după  o  captivitate 
petrecută  chiar  sub  ochii  săi  (vinovatul  fiind  ţinut  în  lanţuri  şi  sub 
cheie) şi îl va trimite ca paroh mai întâi la Trotuş şi apoi la Săbăoani, 
unde are o comportare bună21. 

Această situaţie va fi însă exploatată de vicarul apostolic Petru 
Parcević, cel care dă evenimentelor o cu totul altă conotaţie. După ce 
acesta îşi dăduse încuviinţarea pentru numirea lui Giovanni Battista del 
Monte la Săbăoani22, îl găsim ulterior lansat într-o adevărată campanie 
de discreditare a acestuia. Un protest al  enoriaşilor din Săbăoani, de 
fapt, un fals ticluit de Parcević, scoate în evidenţă refuzul enoriaşilor de 
a-l primi pe noul paroh, aceştia declarându-se mai degrabă dispuşi să 
abjure credinţa catolică, decât să-l primească pe del Monte23. 

Şi pentru ca această suplică să nu pară doar un semnal singular, 
Parcević ţine să detalieze, într-un raport din 28 octombrie 1671, acest 
incident. Potrivit acestuia, o delegaţie de 52 de oameni dintre cei mai 
de seamă din Săbăoani şi din celelalte sate componente ale parohiei s-
au deplasat la Bacău, pentru a afirma, toţi într-un glas, hotărârea lor de 
a trece sub jurisdicţia episcopului ortodox de Roman, în cazul în care 
nu  se  revine  asupra  numirii  lui  del  Monte,  considerat  de  enoriaşi 

21 În legătură cu acest scandal vezi Călători, VII, p. 71-72, 83. O relatare a lui Petru 
Wolf, din Cotnari, despre acelaşi subiect la G. Călinescu, Alcuni misionari, p. 95, nr. 
IV.
22 Dintr-o scrisoare a lui Vito Piluzzi către Propagandă, cu data de 8 august 1870, 
aflăm că del Monte trebuia să se întoarcă în Italia. Pentru că multe biserici nu aveau 
preoţi, prefectul a refuzat să-i acorde acestuia permisiunea de plecare şi cu acordul 
vicarului apostolic ( Parcević ) l-a trimis la Săbăoani (Okmanytar. II, p. 622). Într-un 
post-scriptum  la  un  raport  din  16  iulie  1670,  Parvecić  recomanda  ca  numirea 
parohilor la Săbăoani să fie lăsată în seama prefectului (Okmanytar, II, p. 617). În 
octombrie 1670, del Monte se afla încă la Săbăoani, după cum aflăm dintr-o scrisoare 
a lui Antonio Angelini (Okmanytar, II, p. 631).
23 Pall,  La controversie, p. 132, nr. XXIV. Referitor la autenticitatea documentului 
(vezi Călători, VII, p. 14). Stilul retoric al lui Parcević şi faptul că toate semnăturile 
sunt  scrise  de  aceeaşi  mână  demonstrează  clar  impostura.  Numele  aşa  zişilor 
semnatari ai  acestui document corespund cu cele pe care le întâlnim la Săbăoani, în 
Catalogul întocmit de Bandini. Acesta, dar şi alte aspecte pe care le putem sesiza din 
această suplică, ne relevă faptul că Parcević cunoştea destul de bine parohia Săbăoani, 
fie  şi pentru faptul că îl însoţise pe Bandini, în 1646.
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indezirabil, ca urmare a implicării acestuia în încarcerarea lui Ballati, 
acuzat pe nedrept după opinia acestora24. 

Deşi Giovanni Battista del Monte nu jucase nici un rol activ în 
acest scandal, s-ar putea crede că mutarea sa la parohia din Huşi s-ar 
datora tocmai pretinsului protest al celor din Săbăoani, care poartă data 
de 1 octombrie. Nici Vito Piluzzi şi nici del Monte nu ştiau nimic de 
aşa zisele proteste ale celor din Săbăoani şi, probabil, nici măcar aceştia 
nu  ştiau  de  ele.  Ironia  sorţii  a  făcut  ca,  la  Săbăoani,  să  fie  trimis 
Antonio Angelini, tocmai cel care participase la capturarea lui Ballati şi 
îl dusese prizonier la Liov.

Disensiunile  dintre  misionari  nu  se  opresc  însă  aici.  Tot  în 
aceeaşi  perioadă,  Giovanni  Battista  Bărcuţă  şi  Grigore  Gross,  aşa 
numiţii “preoţi naţionali”, încearcă să-l atragă pe Vito Piluzzi într-un 
război contra iezuiţilor, promiţându-i în schimb acordarea unor locuri 
privilegiate pentru misionarii conventuali. Acestea erau Iaşi, Săbăoani, 
Huşi  şi  alte  locuri25.  În  aceste  condiţii,  se  vorbea,  în  august  1671, 
despre plecarea la Săbăoani a părintelui Antonio Angelini26, omul de 
încredere al prefectului Vito  Piluzzi, însă, în anul următor, în această 
biserică slujea părintele Galecki, parohul de la Huşi27 .

 Situaţia nu pare să se fi menţinut pentru prea multă vreme. În 
1678, Giovanni Battista Bărcuţă scria că, în această parohie, nu există 
preot de mai bine de cinci ani28. În acelaşi an, observantul Taplaczai 
Istvan de la Mănăstirea Franciscană din Şumuleu-Ciuc scria pentru a fi 
trimis cât mai devreme un misionar la Săbăoani, lucru care i-ar bucura 
mult pe oamenii de acolo29.

 Peste  patru  ani,  îl  găsim  ca  preot  pe  Antonio  Brunaci  di 
Cremona, aflat însă într-o situaţie destul de grea, casa parohială fiind 
mistuită de flăcări  odată cu satul30.  În ciuda acestor  greutăţi,  el  şi-a 
continuat activitatea, iar, în iulie 1682, îl găsim locuind la Răchiteni şi 
continuând să slujească la biserica din Săbăoani31. În 1686, Brunacci di 

24 Ibidem, p. 135, nr. XXV.
25 Călători, VII, p. 72.
26 Ibidem, p. 92.
27 Pall, La controversie, p. 152, nr. XXXIII.
28 Vladimir Ghica, Spicuiri istorice, Bucureşti, 1936, p. 30.
29 Okmanytar, II, p. 677.
30 Călători, VII, p. 339.
31 Ibidem, p. 105.
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Cremona a fost  numit prefect al  misiunii  din Moldova; în aprilie,  îl 
găsim la Liov, de unde scrie pentru a mulţumi de numire, loc în care se 
afla deocamdată la adăpost de pericolul reprezentat de turcii şi tătarii 
veniţi în Moldova cu prilejul campaniei lui Sobieski din acea vară32.

 În  1692,  acelaşi  Bărcuţă  nota  că,  datorită  climatului  de 
insecuritate care dura de câţiva ani, “aceşti oameni nu au putut avea 
paroh, deşi, în trecut, au avut un preot secular, ba chiar şi misionari”. 
Totuşi,  liturghia  se  celebra  odată  la  trei  săptămâni33.  Chiar  dacă,  în 
februarie 1696, Giovanni Battista Volponi semna, în calitate de paroh, 
“Situaţia sufletelor din parohia Săbăoani”34, în iunie 1697, găsim din 
nou parohia vacantă35. La intervale de timp neregulate, vin să slujească 
aici, cu mari primejdii pentru viaţa lor, prefectul misiunii şi parohul din 
Fărăoani; aceştia însă, pe lângă pericolele pe care le înfruntă (inundaţii, 
incursiuni de jaf, tâlhari), locuiesc la o distanţă de o zi bună de mers pe 
timpul  verii,  timp  de  parcurgere  care  se  măreşte  odată  cu  sosirea 
anotimpului rece.

La  sfârşitul  secolului  al  XVII-lea,  situaţia  parohiei  Săbăoani 
este de-a dreptul dezastruoasă: o comunitate împrăştiată prin diferite 
locuri de refugiu, lipsită de asistenţă spirituală şi cu o biserică ruinată şi 
transformată în adăpost pentru trecători. Lucrurile se vor schimba însă, 
pe  parcursul   începutului  de  veac  XVIII,  şi  vor  reveni  pe  un  făgaş 
normal, în plan general prin prevederile tratatului de la Carlovitz, care 
garanta libertatea cultului catolic în  Moldova şi Ţara Românească, iar 
pe  plan  local,  prin  divizarea  vechii  comunităţi  ecleziastice  în  două 
parohii: vechea parohie Săbăoani, care grupează acum doar satele ce 
părăsesc  Valea  Siretului  şi  nou  înfiinţata  parohie  Răchiteni,  care 
grupează  satele  rămase  pe  vechiul  lor  amplasament.  Pe  parcursul 
acestui secol, prezenţa unui preot în parohie nu va mai avea deloc un 
caracter  ocazional,  cazurile  de  vacanţă  consumându-se  doar  în 
perioadele de insecuritate şi acestea mult mai puţine decât în secolul 
trecut. Îi putem vedea, aşadar, pe parohi implicaţi în viaţa comunităţii, 
preocupaţi  de  îngrijirea  şi  administrarea  parohiilor,  acţiunea  lor 

32 Ibidem, p. 389, nota 7.
33 Okmanytar, II, p. 715.
34 Ibidem, p. 746. Volponi era la acea dată prefectul misiunii catolice din Moldova şi 
datorită acestei funcţii putea folosi şi titlul de paroh al tuturor parohiilor vacante.
35 D. Zaharia, Statistici, p. 34.
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depăşind  caracterul  pur  ocazional  al  ajutorului  pe  care  misionarii  îl 
acordau bisericilor în trecut. Astfel, aflăm că, la începutul secolului al 
XVIII-lea, părintele Moise Ungurul s-a ocupat de împodobirea bisericii 
din Săbăoani, care, ulterior, a fost împrejmuită de părintele Manzi cu 
un gard “trainic şi înalt”36. Acelaşi Manzi se va ocupa, după întoarcerea 
sa ca paroh la Răchiteni, de refacerea acestei biserici, a casei parohiale 
şi  a  pivniţei,  împrejmuind  totul  cu  un  gard  nou  şi  puternic.  De 
asemenea,  tot  el  a  înzestrat  bisericile  din  Răchiteni  şi  Tămăşeni  cu 
obiecte de cult aduse din Polonia37.

Totuşi, un impediment în calea consolidării autorităţii parohului 
îl  constituie  frecventa  mutare  a  acestora  dintr-o  parohie  în  alta. 
Părintele Manzi a stat, pentru scurt timp, în 1736, la Răchiteni, după 
care a fost trimis la Fărăoani, pentru ca, spre sfârşitul anului 1738, să 
fie trimis din nou la Răchiteni38, parohie în care va reveni şi în 174039. 
La  rândul  său,  părintele  Teruggi,  după  o  perioadă  de  câteva  luni 
petrecută în Transilvania în calitate de capelan al contesei Ferrati, a stat 
trei luni la Răchiteni, după care a trecut la Săbăoani. Dacă părintele 
Giovannetti a stat pentru mai mult timp la Răchiteni, părintele Donnoli, 
după  patru  luni  petrecute  în  această  parohie,  a  preferat  postura  de 
capelan al contesei Ferrati 40.

Opţiunea acestuia din urmă pentru confortul şi siguranţa oferite 
de un protector este justificabilă, dacă ţinem seama de condiţiile în care 
îşi desfăşoară aceşti misionari activitatea în Moldova, destul de greu de 
îndurat  chiar  şi  pentru  un  urmaş  al  Sfântului  Francisc,  mai  ales  că 
normele de trai ale franciscanilor nu mai erau de mult cele impuse de 
Fra Poverelo. Constrânşi să trăiască din milostenia enoriaşilor, cei mai 
mulţi  dintre  ei  ţărani  săraci,  preoţii  nu se  puteau împăca cu această 
situaţie, chiar dacă dărnicia enoriaşilor ar fi avut dimensiunile descrise 
de un raport anonim din 168541 . 

De fapt, starea de sărăcie a credincioşilor se răsfrânge, în mod 
automat,  şi  asupra  preotului,  la  aceasta  adăugându-se  şi  taxele 
prohibitive asupra cailor şi slugilor aflate în serviciul clericilor catolici, 
36 Călători, IX, p. 300.
37 Ibidem, p. 311.
38 Ibidem, p. 308.
39 Ibidem, p. 311.
40 Ibidem, p. 322.
41 Călători, VII, p. 396.
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de care se poate scăpa doar dacă prefectul misiunii are mare trecere la 
domn.  Astfel,  în  1745,  parohul  din  Răchiteni  era  nevoit  să  nu  ţină 
servitor pentru a nu păţi ca omologul său din Săbăoani  care, ţinând o 
slugă cu speranţa obţinerii unei scutiri, “a plătit pentru acel scurt timp 
cât a ţinut servitor mai mult de 80 de lei ca taxă, fiind silit ca şi alţi 
misionari  să  ceară  pomană  chiar  de  la  schismatici  şi  nevoit  să  dea 
drumul servitorului şi să trăiască fără slugă ca ceilalţi misionari”42. 

Această  situaţie  nu  era  însă  permanentă.  În  1774,  găsim  la 
Răchiteni pe un Vasile a popii43, formulă din care deducem că acesta nu 
era fiul  preotului,  ci  servitor parohial.  În  pofida acestor  vicisitudini, 
situaţia preoţilor catolici este destul de departe de culorile sumbre pe 
care  le  folosesc  unii  dintre  ei,  menite  parcă  să  scoată  în  evidenţă 
martirajul.  Pe  lângă  subvenţia  venită  din  partea  Propagandei,  unii 
misionari găsesc diverse mijloace de a-şi procura bani, chiar şi pe căi 
care contravin normelor bisericeşti. Participanţii la sinodul prezidat de 
episcopul  Ştefan  Atanase  Rudzinschi,  care  s-a  ţinut  în  1663,  au 
constatat  că  “unii  misionari  s-au  dat  păcatului  avariţiei… din  cauza 
lăcomiei ei iau pentru păcatul trupesc bani sau boi sau oi şi alte bunuri 
de acestea mişcătoare”44. 

Modul  inegal  în  care  sunt  repartizate  subvenţiile  provoacă 
disensiuni  între  preoţi  şi  face,  totodată,  ca  unele  parohii  să  fie  mai 
râvnite.  Dintr-un  raport  din  1663,  ştim  că  parohul  de  la  Săbăoani 
primea doar 26 de scuzi, în vreme ce parohul din Cotnari primea 50, la 
care,  pentru  ultimul,  se  adăugau  veniturile  obţinute  din  averea 
bisericii45.  Dacă la această dată parohia din Săbăoani nu avea nici o 
avere, pe parcurs, vor fi acumulate resurse care să asigure preotului un 
trai decent, aceasta şi graţie bunăvoinţei unora dintre domni. 

În  1695,  Constantin  Duca  acordă  o  scutire  preotului  din 
Răchiteni  pentru  “o pivniţă  şi  gorştina  de oi  şi  desetina de  stupi  şi 
mascuri şi patru liude posluşnici”46, privilegiu de care se va bucura şi 
preotul din Săbăoani, peste doar câţiva ani47. Un nou privilegiu, cu un 
42 Călători, IX, p. 320.
43 P. Dmitrov, Moldova în epoca feudalismului, VII, partea a II-a, p. 277.
44 Călători, VII, p. 150.
45 Ibidem, p. 148.
46 Condica lui Constantin Mavrocordat, ed. Corneliu Istrati, vol. III, Ed. Universităţii, 
Iaşi, 1987, p. 258, nr. 1491.
47 Ibidem, p. 258, nr. 1494.
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conţinut  mult  mai  precis,  care  permite  identificarea  unui  minim de 
bunuri, va fi acordat de Grigore Ghica pentru ambele biserici, cele două 
documente fiind emise în aceeaşi zi. Preoţii erau scutiţi de plata dărilor 
pentru “patru vite vaci, boi şi doi cai, de văcărit şi cinzeci de stupi şi 
zece râmători, de deseatină”. De asemenea, “doi oameni străini ce s-ar 
găsi  de  slujba  lor,  i-am iertat  de  toate  dăjdile,  oricâte  ar  ieşi  de  la 
visteria domniei mele”48.  Pe parcursul perioadei de care ne ocupăm, 
veniturile preotului vor creşte de o asemenea manieră,  anihilându-se 
practic  diferenţa  dintre clerul  catolic şi  cel  ortodox, ceea ce nu-i  va 
împiedica  pe  misionari  să  se  plângă  în  continuare  de  veniturile  lor 
insuficiente49.

Chiar şi în condiţiile unei scurte şederi în parohie şi a lipsurilor 
pe care sunt nevoiţi să le înfrunte, autoritatea unor preoţi este destul de 
mare, aşa încât credincioşii “îi ascultă mai mult decât pe propriul lor 
stăpân”50. Modalităţile prin care un preot se impune în faţa comunităţii 
sunt felurite, cum ar fi de pildă charisma, care îi  poate convinge pe 
enoriaşi  că  au  un  preot  bun,  interesul  manifestat  pentru  biserică  şi 
comunitate  sau  chiar  forţa  fizică,  aşa  cum procedează  conventualul 
polon, la 1643, care “îi bate pe bieţii  ţărani pentru a le lua cu forţa 
milostenia  pentru  săvârşirea  tainelor”51.  Impunerea  autorităţii  pe 
această cale era recomandată chiar şi de către Bandini: “Dacă enoriaşii 
vor adresa parohului vorbe injurioase, ei să fie ameninţaţi cu bătaia”52. 
De  multe  ori  lucrurile  se  inversează  însă,  aşa  încât,  pe  parcursul 
secolului al XVII-lea, întâlnim numeroase cazuri în care preoţii au fost 
bătuţi de enoriaşii lor.

48 Ibidem, p. 163-164, nr. 1381 şi p. 253, nr. 1478. Ambele documente sunt emise la 1 
decembrie 1736. 
49 Din registrul Tămăşenilor. – La 25 aprilie 1802, când se fac învoieli particulare cu 
satele, se tocmeşte un vizitiu cu 18 lei turceşti pe an, “cum de la nişte a[n]i s-au 
obicinuit de dau preuţi[i] la argaţii lor, două perechi de cibote, o păreche de bernevici, 
o căciulă, un pestiman şi un ştergar”, vizitiul fiind şi scutelnic. La 9 septembrie 1804, 
misionarii,  prin  Barbieri,  arată  prefectului,  că  nu le  ajunge  venitul  şi  cer  mărirea 
simbriei la doi piaştri de familie şi o zi de clacă de fiecare om în folosul parohiei, 
mărirea  taxei  pentru  înmormântari  şi  admiterea  judecăţii  lor  pentru  cazuri  de 
conştiinţă, fără recurs la ispravnic (Iorga, Studii şi documente, I-II, p. 149, nota 1).
50 Ibidem, p. 396.
51 Călători, V, p. 243. 
52 Codex Bandinus, p. 99.
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Deşi  îi  lipseşte  braţul  secular,  parohul  reuşeşte,  prin  propria 
autoritate,  să  se  substituie  justiţiei,  aşa  încât,  pe  lângă  funcţia 
ecleziastică,  care  este  şi  una  culturală,  postura  sa  capătă  un  dublu 
aspect: politic şi religios. Aceasta îi îngăduie să vegheze îndeaproape 
asupra disciplinei familiale şi comunitare, ale cărei norme le exprimă, 
denunţând  de  la  altar  adulterele,  concubinajele,  sarcinile  nelegitime, 
etc. Hotărârile sale pot constitui o adevărată pecete a infamiei pentru 
unii dintre locuitorii parohiei: parohul le poate refuza împărtăşania sau 
înhumarea, poate dicta felurite pedepse şi chiar încasa unele amenzi, în 
special de la tinerii care încalcă cutumele legate de horă, sărbători sau 
posturi. 

Fără  a  fi  investit  de  autoritatea  laică,  parohul  ţine  evidenţa 
botezurilor, înmormântărilor şi căsătoriilor, tot el este cel care verifică 
respectarea gradelor de cognaţiune şi poate dispune, în unele cazuri, 
acordarea unor dispense pentru gradul al treilea sau al patrulea53 . Însă 
atuul său, poate cel mai important, îl constituie spovedania. Prin faptul 
că  este  duhovnicul  întregii  comunităţi,  el  poate  pătrunde  până  în 
intimitatea cea mai tăinuită, situaţie care îi creează un ascendent enorm, 
de vreme ce cunoaşte secretele şi slăbiciunile fiecăruia. 

Există  însă  un  obstacol  destul  de  important  în  calea  acestei 
autorităţi şi pe care, în perioada la care ne referim, parohul nu-l poate 
înlătura, este vorba de cutumă sau “obicei”, cum îi spun localnicii, de 
care trebuie să ţină seama şi împotriva căreia este silit,  uneori, să ia 
atitudine  din  cauza  incompatibilităţii  acesteia  cu  dogmele  Bisericii 
romane.  Conştienţi  de  existenţa  acestui  obstacol,  preoţii  au  încercat 
contrabalansarea lui printr-o implicare tot mai susţinută şi totodată mai 
constrângătoare, reuşind să anihileze unele practici ale creştinismului 
popular şi  să le accepte pe altele considerate mai  puţin  periculoase. 
Abia pe parcursul secolului al XIX-lea, vom întâlni parohi dispuşi să se 
angajeze într-un conflict de proporţii cu sistemul cutumiar, fie făcând 
“obicei nou”54  sau procedând aidoma  parohului din Săbăoani, Gaetano 
Liverotti,  care,  după mărturia unul localnic,  “ consideră ca obiceiuri 
păgâneşti  […]  toate  aceste  obiceiuri  pe  care  le  am  apucatu  de  la 
strămoşi”55, demersuri care vor întâlni o opoziţie destul de înverşunată 
53 Călători, IX, p. 352.
54 Iorga, Studii şi documente, I-II, p. 184.
55 AECI, Corespondenţa de la parohia Săbăoani, Ds. 1/1846, doc. 302.
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din  partea  enoriaşilor,  fapt  care  va  conduce  la  păstrarea  şi  pe  mai 
departe a unora dintre ele.

Expresia cea mai elocventă a întăririi  autorităţii  parohiale, pe 
parcursul secolului al XVIII-lea, o constituie definitivarea unui sistem 
fiscal propriu, bine pus la punct. Dacă, în secolul anterior, contribuţia 
locuitorilor din parohia Săbăoani se reducea  la o măsură de grâu şi una 
de  ovăz  de  fiecare  casă,  aceasta  fiind  mai  degrabă  o  contribuţie 
voluntară  decât  una  obligatorie,  şi  la  darurile  ocazionale  pe  care 
credincioşii  le  fac  misionarilor,  care  constau  de  regulă  din  produse 
alimentare, treptat se vor introduce contribuţiile individuale obligatorii 
şi tarife fixe pentru diversele servicii religioase. 

La jumătatea secolului XVIII, un preot încasa 3 parale pentru 
un botez, 10 pentru o cununie, 30 pentru înmormântarea unui om matur 
şi 10 pentru înmormântarea unui copil. Contribuţia anuală sau decima 
însemna două măsuri de porumb sau o măsură de grâu sau 10 parale56. 
Evident, unii credincioşi au încercat să se sustragă de la plata acestor 
obligaţii, la fel cum procedau şi în cazul birului domnesc. Puşi în faţa 
acestei situaţii, misionarii, deşi unii dintre ei deplâng starea mizerabilă 
a enoriaşilor lor, nu au ezitat, atunci când au avut ocazia, să facă apel la 
autoritatea  domnească.  În  septembrie  1742,  era  trimisă  o  carte 
ispravnicului de Roman, clucerul Mihalache Sturza, ca urmare a jalbei 
lui  “Franţă,  popa  ungurescu”(  Francesco  Antonio  Mauro),  care  se 
plângea “că are datorii la Răchiteni şi la alţii”. Domnul îi recomandă 
ispravnicului, “să ia sama şi ce-or <afla> drepte datorii să plinească”57. 

Nu ştim care a fost  finalitatea acestei  porunci domneşti.  Cert 
este că credincioşii şi-au dat seama că nu pot fugi din viaţă, la fel cum 
nu pot scăpa de moarte. Conştientă de acest lucru, conducerea Bisericii 
romane din  Moldova  a  hotărât  să  dea  lovitura  finală.  O circulară  a 
prefectului Vicentio Gatti, din 16 aprilie 1800, stabileşte contribuţiile 
ce se vor plăti parohului: cele 10 parale erau acum 20, la care se adăuga 
o « dimerlie de păpuşoi », ce trebuia achitată la Bobotează. Circulara 
fixează termene limită pentru achitarea dărilor, precum şi  categoriile 
care plăteau aceste dări.  Deşi unii dintre aceştia erau scutiţi  de plata 
birului domnesc, circulara prefectului merge mult mai departe. Astfel, 
se prevedea: “Văduvoi şi văduve, fără ajutor, să aibă a plăti jumătate, 

56 Călători, IX, p. 354.
57 Condica lui Constantin Mavrocordat, II, p. 314, nr. 902.
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cei  ce  vor  avea flăcăi  vor  plăti  deplin”.  De asemenea,  satul  în  care 
preotul îşi avea reşedinţa, era dator să pună la dispoziţia acestuia “două 
slugi însuraţi, unul în casă şi altul să fie lemnar, dar pentru acel din casă 
să fie dator poporul a plăti patru parale de gospodar”. 

Aceste prevederi, prea brutale faţă de cele de până atunci, intrau 
inevitabil în conflict cu “obiceiul” şi era de aşteptat ca ele să provoace 
reacţii adverse. Totuşi, prefectul era hotărât să acţioneze de pe poziţii 
de forţă. În caz de nesupunere, el ameninţa cu retragerea preoţilor din 
acele locuri58. “Obiceiul nou” a atras, aşa cum era de aşteptat, proteste, 
locuitorii celor 16 sate catolice de la ţinutul Romanului adresându-se 
domnului în acest sens. Judecata domnească nu a fost însă în favoarea 
reclamanţilor. “Fiindcă traiul s-a scumpit”, pretenţiile prefectului sunt 
satisfăcute, cu mici amendamente, credincioşii obţinând doar dreptul de 
a face “giocuri” între Crăciun şi Bobotează 59. 

Evident, lucrurile nu s-au oprit aici. Pentru a linişti spiritele în 
“purgatoriul misionarilor”, Vicentio Gatti a decis să meargă ca paroh la 
Săbăoani iar pe secretarul său l-a trimis la Tămăşeni, însă încordarea a 
continuat să persiste, ea ieşind la iveală la orice ocazie, mergând de la 
ameninţarea cu trecerea în masă la ortodoxie, până la ameninţarea cu 
bătaia adresată prefectului catolic. În cele din urmă, voinţa clerului a 
fost cea care a triumfat, dar asupra acestui episod vom reveni într-un 
studiu separat.

 Remarcăm însă că întărirea autorităţii parohului nu a fost un 
proces  de  sine  stătător,  ci  s-a  circumscris  procesului  de  întărire  a 
Bisericii  catolice  din  Moldova,  care  a  modificat  raportul  de  forţe 
anterior, răsturnând vechile ierarhii, dar care a fost silită să accepte şi 
multe  compromisuri.  Impunerea  autorităţii  sacerdotale,  la  începutul 
secolului al XIX-lea, a avut numeroase consecinţe, care s-au răsfrânt 
asupra obiceiurilor şi sensibilităţii  religioase a localnicilor. În primul 
rând, ea a condus la diferenţierea unor obiceiuri care au aparţinut unui 
fond comun, în funcţie de parohie, şi aceasta datorită manierei diferite 
de  exercitare  a  autorităţii  parohiale:  unii  preoţi  au  considerat  unele 
obiceiuri  mai  puţin  periculoase  şi  le-au tolerat,  în  vreme ce  alţii  au 
acţionat pentru înlăturarea acestora, optând pentru păstrarea altora. Pe 
de altă parte, ea a dus la formarea imaginii unei autorităţi nelimitate pe 
58 Iorga, Studii şi documente, I_II, p. 145, nr. CV.
59 Ibidem, p. 147-149, nr. CVIII.
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care  o  au  preoţii  asupra  credincioşilor,  autoritate  care  duce  până  la 
abuz60.  Conturarea unei astfel  de imagini  este valabilă doar în cazul 
celor  care  privesc  lucrurile  din  perspectiva  alterităţii,  autoritatea 
parohială, ca factor de putere, capabilă să impună respect şi disciplină, 
fiind văzută în dihotomie cu instituţiile statului modern, neglijându-se 
rolul fundamental pe care îl joacă sentimentul religios, nu doar pentru 
catolici, ci şi pentru ortodocşi. 

2. Dascălul

Acest personaj, diac sau diacon cum mai este numit în relatările 
misionarilor,  joacă  un  rol  extrem de  important  în  viaţa  comunităţii. 
Rolul său nu se rezumă doar la ajutorul pe care îl  oferă preotului la 
celebrarea  liturghiei,  ci,  în  condiţiile  absenţei  acestuia  din  urmă,  el 
capătă atribuţii noi, venite din direcţia funcţiei sacerdotale. 

Deoarece activitatea sa se află în strânsă legătură cu ceremoniile 
şi  slujbele  bisericeşti  “slujba  pe  care  o  face  dascălul  este  o  slujbă 
sfântă”61. Tot el este cel care se ocupă de educaţia religioasă pe care o 
primesc  copiii;  învăţarea  “ucinaşelor”  este  absolut  necesară  pentru 
primirea Sfintei Împărtăşanii, pregătirea şi verificarea copiilor este doar 
de  competenţa  lui62 şi,  prin  aceasta,  el  îl  ajută  pe  preot  “la 
propăvăduirea cuvântului lui Dumnezeu”63. 

De asemenea, în sarcina sa revine şi verificarea tinerilor care 
urmează  să  se  căsătorească,  pe  care  anterior  a  avut  ocazia  să-i 
supravegheze şi  să-i  cunoască atât  la biserică,  cât  şi  la hora satului. 
Protagoniştii cei mai devotaţi ai cântului bisericesc catolic în Moldova, 
dascălii aveau menirea de a cânta în limba poporului, sau chiar în limba 
latină, de a celebra slujbe religioase scurte, în lipsa preotului, şi de a 
conduce ceremonialul liturgic, la înmormântări, procesiuni şi la orice 
formă de manifestare religioasă. 

Pe  parcursul  secolului  al  XVII-lea,  rolul  dascălului  nu  se 
rezumă doar la asistenţa pe care o acorda preotului, el putea să oficieze 

60 I. N. Ciocan, Monografia creştinilor catolici, p.18-19.
61 Iosif Malinowski, Manualul dascălului catolic, Iaşi, 1908, p. 1.
62 Călători, IX, p. 450.
63 Iosif Malinowski, op. cit., p. 1.
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botezuri, înmormântări64 şi chiar căsătorii, deşi acest din urmă aspect 
rămâne discutabil. 

Despre  atribuţiile  lor,  este  edificatoare  relatarea  misionarului 
Francesco Maria Spera: “Episcopii care sunt <acum> îngăduie pentru 8 
şi 10 scuzi ca mirenii numiţi diaconi, însuraţi, să facă slujba, poporul 
nedându-şi seama dacă au harul de a consacra sau nu. Fac slujbe divine, 
botează, îngroapă morţii, dau binecuvântări, astfel că din cauza acestor 
rătăciri  poporul goneşte pe misionari  şi  pe alţi  preoţi  care  vin”65.  În 
sinodul  diocezan  de  la  Cotnari,  din  1642,  se  propusese  acordarea 
dreptului de a oficia căsătorii şi laicilor66 ; evident era vorba de dascăli, 
însă această propunere nu a fost oficializată. 

Observăm,  aşadar,  o  implicare  în  întărirea  acestei  instituţii, 
benefică  în  condiţiile  existenţei  unui  număr  mic  de  preoţi,  dar  care 
ulterior se va dovedi a fi un obstacol în calea autorităţii parohului, prin 
apropierea dascălului de funcţia sacerdotală. Pe de altă parte, această 
situaţie reprezintă o recunoaştere  de facto a  autorităţii  dascălului,  ce 
decurge din postura sa de singur slujitor al altarului. 

Absenţa preotului din parohie îi creează dascălului o posibilitate 
de manifestare nelimitată. Lipsit de o pregătire teologică, acest personaj 
contribuie  în  mod  hotărâtor  la  menţinerea  unor  forme  arhaice  ale 
manifestărilor religioase, aflate într-o totală neconcordanţă cu dogmele 
Bisericii Romane, care conferă aspectul unei veritabile erezii. Aplicarea 
unor  amenzi  pentru  abateri  de  la  morală  şi  a  unor  forme  bizare  de 
penitenţă, ba chiar şi prezenţa pedepselor corporale, nu sunt practici pe 
care misionarii catolici le-au adus cu ei din Italia. Ele erau folosite de 
către  dascăli,  iar,  prin  intermediul  acestora,  preoţii  au  preluat  unele 
dintre ele,  folosindu-le în sprijinul propriei  autorităţi.  Acest  transfer, 
care pentru noi devine tot mai vizibil începând cu a doua jumătate a 

64 Dascălii catolici din Moldova luau şi “iertăciunile” la înmormântări. Acest obicei 
de origine transilvăneană a fost  interzis  de superiorii  bisericeşti,  împreună cu alte 
practici funerare considerate păgâne, dar ele au continuat să persiste. “Iertăciunea” s-a 
practicat până târziu, după cum rezultă din dispoziţia aspră a episcopului Camilli, dată 
cu ocazia vizitaţiei canonice la Răchiteni (12 – 14 iulie 1912) : “Rămâne cu totul 
oprită iertăciunea atât în biserică, cât şi  afară de biserică; dar dacă dascălul va călca 
porunca aceasta, rămâne suspendat: întâia oară pe trei luni, a doua oară pe şase luni, a 
treia oară pentru totdeauna”. Cf. D. Mărtinaş, Originea ceangăilor, p. 155, nota [29].
65 Călători, V, p. 391.
66 Călători, VII, p. 71.
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secolului  al  XVIII-lea,  a  trecut,  la  momentul  respectiv,  aproape 
neobservat pentru marea masă a credincioşilor, aceştia fiind interesaţi 
de   conturarea  ierarhiei  spirituale  la  vârf  şi  nu  de  atributele  de 
exercitare ale acesteia. 

Practic, dascălul pare a fi, la un moment dat, o punte de legătură 
între preot şi credincioşi, o simbioză între sacerdoţiu şi secular. Deşi 
rămâne un laic, care se căsătoreşte şi are copii, dascălul se aseamănă în 
multe privinţe cu preotul, pe care îl ajută sau îl suplineşte, o asemănare 
care merge de la ţinuta morală până la cea vestimentară67. 

Poziţia  dominantă,  pe  care  o  deţin  aceşti  diaconi  şi  care 
constituie o trăsătură specifică catolicismului moldovenesc, a generat 
multiple confuzii. Pentru misionarul venit din Italia, fie el iezuit sau 
franciscan, o atare situaţie este de neînţeles. Aşa se explică de ce unii 
diaconi sunt confundaţi cu preoţii, dar mai ales aspectul de erezie, care 
merge până la confundarea cu protestantismul sau husitismul, pe care îl 
sesizează unii  dintre  misionari.  Iezuiţii  veniţi  în Moldova,  în  timpul 
domniei lui Petru Şchiopul, au fost poate cei mai şocaţi.  Ei au găsit 
parohia Săbăoani într-o astfel de situaţie şi, de aceea, informaţia oferită 
de ei nu trebuie privită ca o reconvertire de la husitism la catolicism68. 
Că  lucrurile  stăteau  aşa  ne-o  dovedeşte  un  alt  raport  iezuit,  de  la 
mijlocul secolului al XVII-lea, în care, din aceleaşi motive, credincioşii 
din această parohie sunt consideraţi creştini doar cu numele69. 

Rolul pe care cântul religios îl  deţine în cadrul liturghiei70 şi 
impactul  pe  care  îl  are  asupra  enoriaşilor  îi  creează  dascălului  un 
anume ascendent. Observând acest lucru, Bandini scria: “… de aceea în 
multe sate şi oraşe mai mult este preţuit dascălul decât preotul, ba chiar 
e considerat mai mare decât însuşi episcopul, ba şi mai presus decât 
sacra  adunare  a  cardinalilor”71.  La  aceasta  se  adaugă  şi  avantajul 
conferit  de indigenat,  fiind un străin,  misionarul  comunică mult  mai 
greu cu enoriaşii. 

67 Iosif Malinowski,  op. cit., p. 5. Între îndatoririle dascălului, la începutul secolului 
XX,  figurează  şi  obligaţia  sa  de  a  se  îmbrăca  în  sutană  şi  cotă,  atunci  când  îşi 
îndeplineşte serviciul în biserică sau îl ajută pe paroh la vreo slujbă bisericească.
68 Iosif Gabor, Dicţionarul comunităţilor catolice, p. 231.
69 Călători, V, p. 504.
70 Vezi Liturghia.
71 Codex Bandinus, p. 156.
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Aceste  elemente,  pe  care  le-am  enumerat,  explică  de  ce 
credincioşii “îşi fac idoli din aceşti sfinţi dascăli”72 . Un dascăl se poate 
bucura de un prestigiu atât de mare în cadrul comunităţii încât îşi poate 
permite  să  sfideze  un  personaj  din  înaltul  cler  bisericesc,  aşa  cum 
procedează  dascălul  Andrei  din  Săbăoani.  Iată  cum  consemnează 
Marco  Bandini  acest  episod:  “Aici n-au paroh  acum ci  doar  dascăl 
(praecentorem), cu care am avut multe greutăţi, căci el îndrăznea să se 
facă auzit mai presus de noi şi poporul îl punea şi mai presus; atât de 
mare  arhiepiscop  eram”,73 mai  adaugă  cu  consternare  vizitatorul 
apostolic. 

Conflictul dintre cei doi scoate poate cel mai bine în evidenţă 
imaginea autorităţii de care se bucura un dascăl, la jumătatea secolului 
al  XVII-lea, dar, în acelaşi timp, nu trebuie să uităm că fiind un caz 
singular,  el  a  fost  puternic  influenţat  de  caracterele  celor  două 
personaje. Din păcate, nu putem reconstitui acest episod decât doar pe 
baza informaţiilor  oferite  de Bandini74 ;  totuşi,  calitatea informaţiilor 
oferite  de  acesta  şi  analiza  lor  critică  ne  pot  ajuta  să  descoperim 
poziţiile ambelor personaje.

Bandini nu a putut uita prea uşor umilinţa suferită în 1644, cu 
ocazia primei sale treceri prin Săbăoani, după cum diaconul Andrei şi-a 
menţinut poziţia, convins că loialitatea faţă de episcopul Zamoisky este 
calea cea dreaptă. Bandini a încercat iniţial să-l câştige de partea sa pe 
acest dascăl, promiţându-i că îl va recunoaşte ca paroh şi îi va oferi o 
altă parohie, una mai apropiată şi care să fie pe placul său. Atitudinea 
adoptată de arhiepiscop pare surprinzătoare ; e greu de crezut că ar fi 
consimţit ca un personaj care nu fusese hirotonisit ca preot să exercite 
asemenea atribuţii, cum la fel de greu de crezut este şi varianta ca el să 
nu-şi fi respectat promisiunea. 

Analiza acestei situaţii ne arată însă că acest lucru era posibil. 
Bandini  dorea  neapărat  să  înlăture  rezistenţa  dascălului,  în  spatele 
căruia el credea că se ascunde altcineva (deşi nu o spune în mod direct, 
se poate observa că el îl bănuia pe Kotnarski, secretarul domnului) şi, 
în plus, diaconul Andrei exercita deja toate atributele parohiale. Acesta 
se  comporta  ca  un  adevărat  preot,  oficia  liturghia,  spovedea, 
72 Călători, IX, p. 147.
73 Codex Bandinus, p. 64.
74 Ibidem, p. 52-53.
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împărtăşea, îngropa morţii spre folosul propriu, ba chiar ar fi permis 
intrarea în biserică a lehuzelor, or, o asemenea dispoziţie doar Papa şi-
ar fi putut-o permite. Faptul că diaconul Andrei exercita aceste atribuţii, 
deşi la distanţă de o zi de preoţii din Bacău şi Cotnari care ar fi trebuit 
să asigure ei aceste servicii, însemnă că situaţia dura de ceva vreme şi 
toţi, cu excepţia lui Bandini, se obişnuiseră cu ea.

Acesta  era  şi  el  dispus  să  o  accepte,  dar  pentru  a  păstra 
aparenţele  se  impunea  ca  diaconul  Andrei  să  părăsească  parohia 
Săbăoani, unde toţi ştiau că nu este preot, lucru care ar fi fost mai uşor 
de  camuflat  în  altă  parte.  Diaconul,  care  era  un  localnic  (Andream 
noem de quo suo loco)75, nu s-a arătat deloc impresionat de propunerea 
lui Bandini, el refuzând să-şi părăsească locul de baştină. Ba mai mult, 
simţindu-şi poziţia ameninţată, diaconul Andrei va trece la contraatac. 

Urmând sfatul unei persoane, a cărui nume nu este menţionat, 
dar  de a  cărui  existenţă  Bandini  este  convins  (sicut  nobis  certisimo 
constat),  dascălul  va  pune  la  cale  discreditarea  arhiepiscopului. 
Bănuielile lui Bandini par a nu fi tocmai întemeiate, deoarece diaconul 
Andrei nu a solicitat ajutorul lui Kotnarski, el alegând o cu totul altă 
variantă. 

La  iniţiativa  sa,  un  grup  de  locuitori  din  Săbăoani  au  luat 
drumul Iaşului pentru a se plânge, dar aceştia nu s-au dus la domnie, ci 
la  mitropolitul  ţării.  Prezenţa  în  faţa  mitropolitului  ortodox  a  unor 
locuitori catolici, trimişi de un dascăl catolic, cu o plângere împotriva 
unui arhiepiscop catolic, ar putea părea bizară. Lucrurile sunt însă cât 
se  poate  de fireşti,  dacă ne  gândim că,  la  acel  moment,  pe scaunul 
mitropolitan se afla celebrul Varlaam, care,  anterior ocupării  acestui 
rang, fusese egumen al Mănăstirii Secu, sub stăpânirea căreia se afla 
satul Săbăoani. Această situaţie ne ajută să ne formăm o imagine asupra 
unei mari necunoscute, relaţia săteni-stăpân, iar într-o oarecare măsură 
ne  ajută  să  înţelegem  de  ce  Moldova  nu  a  avut  parte  de  răscoale 
ţărăneşti. Comportându-se ca stăpân al acestei moşii,  mitropolitul i-a 
primit pe aceşti săteni,  dornic să le rezolve problemele. Atunci când 
aceştia  i-au  adus  la  cunoştinţă  că  Bandini  a  spart  uşile  şi  ferestrele 
bisericii din Săbăoani, pătrunzând în interior pentru a o jefui de toate 
bunurile, reacţia sa a fost una promptă. Mitropolitul Varlaam s-a grăbit 

75 Ibidem, p. 120.
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să aducă acest caz la cunoştinţa lui Vasile Lupu, acuzându-l pe Bandini 
de hoţie.

Strategia dascălului, deşi ingrată, fusese foarte bine aleasă. El 
spera  ca,  prin  intervenţia  lui  Varlaam  pe  lângă  Vasile  Lupu,  să 
provoace  o  ripostă  dură  a  acestuia  din  urmă,  care  să  conducă  la 
expulzarea arhiepiscopului,  a cărui situaţie nu fusese încă clarificată. 
Tactica părea să dea rezultate, dar diaconul Andrei nu avea de unde să 
ştie un amănunt foarte important sau cum spune o vorbă românească, 
“socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. Domnul cu “hire 
mai mult împărătească”, despre care mărturiile contemporanilor săi ţin 
să ne asigure că avea o adevărată pasiune pentru împărţirea dreptăţii, nu 
putea scăpa o asemenea pricină de judecată. 

Un proces între un arhiepiscop catolic şi sătenii din Săbăoani 
avea o importanţă mult mai mare decât un banal litigiu de hotar sau o 
dispută între moştenitori. Ecourile unui astfel de eveniment s-ar fi făcut 
auzite în Polonia, ba chiar şi la Roma şi ele ar fi contribuit foarte mult 
la imaginea lui Vasile Lupu, indiferent dacă el ar fi fost prezentat ca un 
campion al dreptăţii sau ca un asupritor al catolicismului. Ideea de bază 
era  că,  dacă  Papa vrea să  numească  un  episcop care  să  activeze  în 
Moldova, el are nevoia pentru aceasta şi de asentimentul domnului76, 
lucru pe care Vasile Lupu îl afirmase încă din 1644.

76 Pretenţiile lui Vasile Lupu în acest sens sunt foarte clare şi ele au fost afirmate cu 
mai  multe  prilejuri.  După  ce  fusese  trimis  la  Bacău,  tocmai  pentru  că  îi  lipsea 
acreditarea, Bandini revine la Iaşi, în ianuarie 1645, în ajunul Bobotezei, pentru a-i 
transmite  domnului  urări  de  Anul  Nou,  aşa  cum făceau  toţi  episcopii  şi  boierii. 
Împreună cu Gaspar di Noto, cel care a consemnat întâmplarea, Bandini a aşteptat să 
fie primit în , dar i s-a trimis vorbă să plece. Mai mult, secretarul domnului, Gheorghe 
Kotnarschi, i-a spus lui di Noto că dacă scrisorile care vor veni de la Roma nu vor fi 
scrise chiar de mâna Papei ele nu vor fi luate în seamă (Cf. Omagiu profesorului D.  
Găzdaru.  Miscellanea  din  studiile  sale  inedite  sau  rare,  vol.  I.  Studii  istorico-
filologice,  Freiburg,  1974,  p.65,  nr.  XXVIII).  Nemulţumirea  iese  la  iveală  şi  cu 
prilejul  primirii  scrisorii  lui  Ingoli,  secretarul  Congregaţiei  De  Propaganda  Fide. 
Acesta a scris în vederea acreditării lui Bandini, iar Gaspar di Noto a tradus scrisoarea 
în greceşte şi a înmânat-o voievodului, evitând astfel ca ea să mai treacă prin mâinile 
lui Kotnarschi.  Vasile Lupu a întrebat cine este expeditorul şi nu înţelegea prea bine 
ce înseamnă secretarul Congregaţiei, întărindu-i convingerea lui di Noto că ar fi fost 
mai bine dacă scrisoarea era trimisă în numele Cardinalilor. Vasile Lupu a întrebat 
chiar de ce nu i-a scris Papa însuşi, iar răspunsul că papa cel nou este, pentru moment, 
prea ocupat să facă acest lucru, nu l-a prea mulţumit (Ibidem, p. 67, nr. XXXIV).
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După  ce  a  ascultat  spusele  mitropolitului,  el  “au  zâmbit  a 
râdere”, pentru a traduce în limbajul vremii expresia latină non syncero 
corde tamen risit,  şi  a dispus redactarea a două scrisori,  în latină şi 
română, pe care le-a dat acuzatorilor, pentru a i le înmâna lui Bandini. 
Planul  dascălului  eşuase.  Bandini  nu  a  mai  primit  nici  o  scrisoare, 
pentru că cei din Săbăoani, indiferent dacă ştiau sau nu carte, îşi dădeau 
seama  că  aceasta  înseamnă  judecată,  o  judecată  în  care  urmau  să 
compară în calitate de sperjuri, or, ei ştiau foarte bine ce înseamnă acest 
lucru.

Bandini avea să afle despre cele petrecute abia peste două luni, 
în acest timp, sosindu-i de la Roma scrisorile de acreditare, în urma 
cărora a obţinut o audienţă la domn. Lucrurile s-au încheiat, în cele din 
urmă,  într-o  manieră  de  compromis.  Dascălul  a  trebuit,  în  noile 
condiţii,  să  recunoască  autoritatea  arhiepiscopului,  să-i  plătească 
acestuia o amendă de nouă taleri (dacă privim atent suma ea poate fi 
considerată şi  ca o taxă pentru reinvestitură) şi  să cedeze acestuia o 
gloabă pe care o încasase de la o femeie adulteră. Deşi Bandini afirmă 
că l-ar fi destituit pe dascăl, informaţia aceasta nu se confirmă, decât 
dacă acceptăm că a  făcut  aceasta  doar  pentru a-l  numi din nou.  La 
1646, cu ocazia vizitaţiei, găsim parohia tot în grija acestui dascăl, iar 
incidentul anterior este doar amintit, ca fiind ceva care ţine de domeniul 
trecutului. 

Ironia  sorţii,  dacă  ipoteza  profesorului  Dumitriu-Snagov77 se 
adevereşte  şi are mari şanse, fie şi pentru simplu fapt că nu sunt prea 
mulţi episcopi catolici care să-şi fi lăsat oasele pe pământul Moldovei, 
face ca cei doi să se mai fi  întâlnit încă odată. Episcopul a fost condus 
pe  ultimul  drum  de  dascălul  Andrei,  iar  specificul  înhumaţiei  ne 
prezintă  un  ultim  compromis.  Episcopul  este  înmormântat  potrivit 
rangului său cu faţa spre popor, dar nu în biserică, şi i s-a pus în mână o 
cruce de argint, dar şi doi taleri cu care să plătească obolul lui Charon78. 
Oricum, contopirea acestor elemente de sfinţenie şi erezie vine parcă să 
ne arate rolul important pe care dascălii îl joacă, în secolul al XVII-lea.

În ceea ce priveşte instrucţia acestor dascăli, lucrurile sunt ceva 
mai complicate. O şcoală de dascăli nu a funcţionat în Moldova, deşi, 
77 I.  Dumitriu-Snagov,  Săbăoani  -  localitate  română  catolică  dintotdeauna,   în 
“Moldova ’99.  Sărbătoarea  bimileniului  creştin”, ed.  îngrijită   de  I.  Dumitriu-
Snagov, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1999, p. 59.            
78 D. Hordilă, op. cit., p. 67.
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în perioada în care Vito Piluzzi a fost prefectul misiunii din această 
provincie, s-a pus şi problema înfiinţării unei asemenea şcoli, plan care 
însă nu a fost dus la îndeplinire. Abia în secolul al XIX-lea, au fost 
înfiinţate astfel de şcoli, una dintre ele funcţionând chiar la Săbăoani79. 

Ipoteza că dascălii catolici din Moldova şi-ar fi făcut instrucţia 
în Transilvania pare puţin probabilă ; mai plauzibilă este venirea unor 
dascăli  din  Transilvania80,  ceea  ce  ar  explica  în  parte  amprenta 
transilvăneană,  manifestată  în  special  prin  influenţa  Şumleului, 
evidentă în cadrul ceremonialului liturgic. 

Relatările misionarilor, referitoare la perioada pe care o avem în 
vedere, nu pomenesc asemenea situaţii, ba dimpotrivă, ni-i prezintă pe 
aceşti dascăli ca fiind localnici, care se bucură de un sprijin deosebit 
din partea semenilor. De asemenea, situaţia de care un dascăl catolic se 
bucura în Transilvania era incomparabil mai bună decât cea pe care şi-o 
putea face în Moldova, strămutarea peste munţi fiind o soluţie doar în 
cazul în care respectivul avea necazuri cu autorităţile. 

Instrucţia  acestor  dascăli,  credem  noi,  se  desfăşura  pe  plan 
local, cu puţinele mijloace existente şi poate, uneori, şi cu contribuţia 
preotului.  Cunoştinţele  erau  transmise  din  generaţie  în  generaţie,  în 
cercul restrâns al celor care se ocupau de treburile bisericii, unul dintre 

79 Joseph  P.  M.  Pal,  Schematismus  fratrum minorum S.  Francisci  conventualium 
almae provinciae S. Joseph Sponsi B. M. V. in Romania, Săbăoani – Roman, 1935, p. 
33. (în continuare vom cita Schematismus).
80 Astfel de dascăli, majoritatea originari din Secuime, apar mai cu seamă în secolul al 
XIX –lea, odată cu misionarii maghiari. Într-o perioadă în care autoritatea dascălului 
pierduse  multe  din  vechile  sale  atribute,  aceştia  erau  nişte  instrumente  docile  la 
îndemâna misionarilor  maghiari,  care îi  manevrau după bunul plac.  Un asemenea 
dascăl întâlnim la Săboani în 1862, iar părerile sale au fost consemnate de studentul 
Miron Pompiliu : “Aşa mi s-a întâmplat a mă face cunoscut cu un cantor, născut între 
secui, la care am petrecut mai o zi, discutând şi banchetuind cu dânsul; aceasta a fost 
în satul Sabaoani, aproape de Roman. De la un timp, în atât simpatizasem cu el, cât 
îmi  vorbea  fel  de  fel  de  nerozii  ungureşti,  că  anume preoţii  italieni  înmormântă 
naţionalitatea ungurilor în Moldova, că e nedreptate de la guvern, că a edificat şcoale 
române, că în Moldova a fost odată şcoală ungurească şi în urmă că Cubinszky o să 
pună capăt tuturor acestor răutăţi, care dejosesc naţiunea maghiară” ( N. Bănescu, O 
“misiune” a lui Miron Pompiliu,  în  Convorbiri  literare,  XLIII,  1909,  nr.  12,  p. 
1303). Despre aceşti dascăli şi acţiunile lor în secolul al XIX-lea vezi şi D. Mărtinaş, 
Originea ceangăilor,  p. 39 şi 53. Totuşi numărul acestora nu putea fi prea mare de 
vreme ce în Moldova funcţionau mai multe şcoli de dascăli.
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feciorii  bisericeşti  fiind  pregătit  să  ia  locul  bătrânului  dascăl,  după 
dispariţia acestuia, nu fără a obţine însă şi acceptul comunităţii. 

Cunoştinţele de bază erau cele privitoare la serviciul religios: 
“Dascălul trebuie să fie destoinic pentru slujba sa şi să cunoască bine 
catehismul întreg, ceremoniile bisericeşti şi cântul gregorian, altfel nu-
şi  va  putea  îndeplini  niciodată  cum  se  cuvine  atribuţiile  sale”81. 
Cunoaşterea scrisului şi cititului nu era obligatorie, mai importantă se 
considera a fi cunoaşterea “regulii catolice”82 ; sunt însă şi dascăli care 
au  cunoştinţe  de  limba  latină  şi  folosesc  şi  scrierea  chirilică83.  Nu 
numai că redactează documente şi figurează ca martori, dar unii dascăli 
au chiar şi o pecete ; în documentele din Arhiva Propagandei Fide se 
pot  vedea  astfel  de  impresiuni  sigilare  ale  dascălilor  catolici  din 
Moldova84,  aplicate  pe  suplicile  adresate  de  credincioşii  mai  multor 
parohii, dar, din păcate, nici una nu aparţine dascălului din Săbăoani. 

Totuşi,  o astfel  de matrice sigilară a fost  scoasă la iveală de 
săpăturile arheologice efectuate în necropola de la Săbăoani85. Inelul în 
cauză,  descoperit  într-un  mormânt,  are  o  gravură  rudimentară, 
reprezentând o pasăre. Calitatea gravurii ca şi modelul acesteia, ce se 
aseamănă cu impresiunile sigilare despre care am vorbit mai sus, ne 
determină să presupunem că acest inel a aparţinut unui dascăl.

81 Iosif Malinowski, op. cit., p. 3.
82 AECI, Corespondenţa de la parohia Săbăoani, 1/1846, f. 11. Dascălul de pe moşia 
Iugani,  a  cărui  destituire  era dorită  de parohul  din Săbăoani,  răspunde acuzaţiilor 
acestuia, afirmând că nu este treaba acestuia dacă el ştie carte şi că episcopul nu l-ar fi 
numit dacă nu cunoştea “regula catolică”.
83 Un astfel de exemplu ne este oferit de un document din 30 septembrie 1805, prin 
care  locuitorii  din  Faraoani  (jud.  Bacău)  consimt  să  dea  dijmă  noului  proprietar. 
Dascălul satului, cel care a redactat acest document, a scris numele fruntaşilor satului 
în  limba latină,  iar  alături  şi  în  chirilică,  pentru  a  putea,  după  cum considera  T. 
Codrescu, înţelege şi boierul Iordache Roset (T. Codrescu, Uricariul, VIII, Iaşi, 1892, 
p. 364).
84 ASB, Colecţia microfilme – Vatican, rolele 17 şi 27.
85 Domniţa  Hordilă,  Câteva  consideraţii  de  ordin  arheologic  privind  populaţia  
catolică din catolică din zona Romanului în secolele XIV –XIX, în BI, nr. 1, 2000, p. 
81, fig. K.
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                             Inel cu gravură (reprodus după Domniţa Hoordilă)

Ţinuta morală a dascălului trebuia să fie asemănătoare, în mare 
măsură,  cu  cea  a  preotului  catolic.  Portretul  dascălului  ideal,  după 
cerinţele Bisericii, arăta astfel : “Dascălul trebuie să fie un om de treabă 
şi cinstit, şi cu adevărat creştin. El este dator nu numai a se feri de orice 
faptă rea, dar şi a duce o viaţă evlavioasă şi a da altora pildă bună. Un 
om, a cărui purtare nu este exemplară sau nu se bucură de nume bun, 
nu  trebuie  să  se  apropie  de  altar,  nici  să  se  amestece  în  slujbele 
bisericeşti. Un dascăl cu purtări rele ar fi un adevărat scandal pentru 
credincioşi”86.  Aşa  cum  reiese  din  acest  fragment,  nu  doar 
comportamentul  dascălului  era  vizat,  ci  şi  cel  al  familiei  sale,  care 
trebuia  să  se  bucure  de  o  anume faimă  în  cadrul  comunităţii,  rolul 
acesteia din urmă fiind foarte important în alegerea dascălului. 

Dacă ar fi  să ţinem seama de procedura uzitată în secolul al 
XIX-lea,  această  atribuţie  era  doar  de  competenţa  episcopului,  care 
numeşte dascălii în baza unui regulament de el stabilit. Această situaţie 
este  confirmată  şi  pentru  perioada  anterioară,  un  dascăl  plătind 
episcopului pentru numire o sumă care variază între opt şi zece scuzi87, 
dar  achitarea  acestei  taxe  înseamnă  acordarea  investiturii,  nu  şi 
numirea. 

Cum  însă,  pe  parcursul  secolului  al  XVII–lea  şi  chiar  cel 
următor, episcopul nu rezida deloc în eparhia sa, este greu de crezut că 
el  s-ar  fi  îngrijit  de  numirea  dascălilor,  ceea  ce  implică  rezolvarea 
lucrurilor pe plan local. 

Ales de locuitori, dascălul era confirmat în funcţie cu prilejul 
vizitaţiei episcopale şi tot atunci plătea şi taxa pentru investitură. Că de 
fapt credincioşii erau cei care rezolvau această problemă, ne-o spune în 
mod indirect şi  Manualul dascălului catolic: “Să ştie prin urmare atât 
86 Iosif Malinowski, op. cit., p. 2.
87 Călători, V, p. 391.
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dascălii cât şi credincioşii că numirea dascălilor nu poate fi făcută de 
popor,  dar numai de episcop”88.  De vreme ce,  la începutul secolului 
XX, era nevoie de o asemenea precizare, noi deducem din aceasta că 
numirea dascălilor de către popor s-a făcut până târziu, în virtutea unui 
drept, care mai degrabă a fost camuflat decât suprimat, dascălii fiind 
numiţi sau destituiţi la cererea enoriaşilor, chiar şi în secolul al XIX-
lea.

Dascălul  poate  fi  considerat  ca  fiind  liderul  comunităţii,  un 
garant al sistemului cutumiar, el poate deveni purtătorul de cuvânt al 
acesteia, iar prezenţa sa la ceremonii, cum ar fi praznicele (care au o 
importanţă mai mare decât însuşi ritualul înhumării), este considerată 
indispensabilă89 şi,  bineînţeles,  prezenţa sa,  în  mijlocul  oamenilor în 
asemenea ocazii, face din persoana dascălului figura cea mai populară, 
care se bucură chiar de aprecierea unor misionari. Astfel, Angelo Tassi 
di Asissi nota: “În toate bisericile şi locurile unde sunt catolici, sunt 
biserici de ale noastre şi <grija> lor o are un anume om numit de ei 
diacon dar eu îi spun “maestro di canto” căci acesta la sărbătorile la 
care aceşti bieţi catolici nu pot avea liturghie - şi dacă o ascultă odată 
pe  an eu cred că este  mare lucru -  acesta  deschide  biserica şi  sună 
clopotul ca să adune pe acei puţini poporeni cu putinţă şi cântă nişte 
laude  lui  Dumnezeu  şi  sfinţilor  în  limba  lor.  Acest  maestru  e 
întotdeauna  cel  mai  deştept,  căci  ştie  să  vorbească  şi  latineşte,  dar 
moare de foame ca şi ceilalţi. Dacă ar fi subvenţionat cu un scud măcar 
pe lună, ca să predea doctrina creştină, ar ajuta mult”90. 

Problema  retribuţiei,  care  trebuia  acordată  dascălului,  mai 
fusese  ridicată  şi  anterior.  Participanţii  la  sinodul  diocezan  ţinut  la 
Cotnari,  în  noiembrie  1642, au cerut,  printre  altele,  “să se  acorde o 
subvenţie pentru plata dascălilor, deoarece preoţii nu au putinţa de a se 
ocupa ei  de instruirea tineretului,  şi  spre a  întemeia o şcoală pentru 
aceşti dascăli”91. Nici una dintre aceste cereri nu s-a concretizat şi, din 
păcate, dascălii se vor bucura de o pregătire şcolară doar în secolul al 
XIX-lea şi, tot în această perioadă, va fi rezolvată problema retribuirii, 
precum şi reglementarea statutului lor. 

88 Iosif Malinowski, op. cit., p. 2.
89 AECI, Corespondenţa de la parohia Săbăoani, Ds. 1/1846, doc. 302.
90 Călători, VII, p. 117.
91 Ibidem, p. 54.
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Totuşi, dascălii au fost feriţi de plata sarcinilor fiscale, fără a 
beneficia  de  vreun  privilegiu  din  partea  autorităţii  laice,  pentru  că 
“ceilalţi locuitori acceptă fără împotrivire să plătească pentru el”92 . Au 
existat şi dascăli care au beneficiat de privilegii domneşti, obţinute însă 
din cu totul alte motive. Astfel, în 1733, Sandu “ dascăl unguresc la 
biserica din Răchiteni” este scutit de plata birului “de vreme ce este 
stricat de amândoai mânule şi nu să poate hrăni”93.

Fiind un personaj de vază al comunităţii, dascălul este adesea 
citat ca martor94 , după cum tot în această calitate asistă la oficierea 
căsătoriilor,  numele  său  figurând  în  registrul  parohial95.  Deşi  pe 
parcursul  secolului  al  XVIII-lea,  odată  cu  îmbunătăţirea  situaţiei 
asistenţei  religioase,  autoritatea  parohului  tinde  să  se  întărească  în 
dauna celei  a dascălului,  poziţia acestuia din urmă rămâne destul de 
importantă.  Preotul  poate  găsi  în  persoana  dascălului  un  aliat  de 
nădejde, acceptând chiar să împartă cu acesta unele redevenţe venite 
din partea enoriaşilor96 sau un duşman împotriva căruia  nu are  prea 
multe  mijloace  de  împotrivire,  trebuind  să  aştepte  cu  resemnare 
dispariţia fizică a acestuia97 .

Oricum,  destituirea  unui  dascăl  rămâne  o  problemă  greu  de 
rezolvat pentru un preot, chiar şi în a doua jumătate a secolului XIX 98, 
deşi, încă de la începutul acestui secol, se poate observa tendinţa de 
transformare  a  dascălului  într-un  simplu  auxiliar,  un  ţăran  care  se 
distinge puţin sau chiar deloc de marea masă a celorlalţi, obligat să se 
supună preotului, cel căruia îi datorează menţinerea pe această poziţie. 

Printr-o circulară a prefectului Vicentio Gatti, se fixează chiar şi 
o contribuţie a dascălilor: “Dascălii acei care sunt rânduiţi a şede lângă 
preut să aibă a aduce la mănăstire la Iaşi opt claponi, patru de Crăciun 

92 Călători, IX, p. 353.
93 Condica lui Constantin Mavrocordat, ed. cit., III, p. 223, nr. 1492.
94 ASI, Manuscrise, nr. 109, f. 34v.
95 Liber Matrices, f. 143.
96 Călători,  IX, p. 353. Împărţeala ce se face de ziua morţilor: misionarul ia două 
treimi din suma adunată, iar o treime îi revine dascălului.
97 Ibidem, p. 147. Antonio Bossi, auzind că dascălul din Ciubărciu este pe moarte, îl 
trimite acolo pe misionarul Dosi să ocupe acel loc pentru a nu îngădui “ca vreun nou 
vagabond să prindă în laţ sufletele acelor bieţi catolici”.
98 AECI, Corespondenţa de la parohia Săbăoani, Ds. 1/1846, f. 11. În 1861, pentru 
schimbarea dascălului de la Iugani, a fost nevoie de intervenţia Ministrului Cultelor.
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şi patru de Paşti; dar acei care sunt mai departe de preotul lor vor aduce 
şase, adecăte trei la Crăciun şi trei la Paşte”99. 

Chiar  şi  în  aceste  condiţii,  autoritatea  dascălului  intră  în 
competiţie cu cea a preotului, însă ea depinde, în cea mai mare măsură, 
de  atitudinea  comunităţii.  Dacă  se  bucură  de  susţinere  din  partea 
acesteia,  dascălul  îl  poate  înfrunta  cu  uşurinţă  pe  preot,  coalizând 
întreaga comunitate în jurul său, aceasta fiind dispusă chiar să treacă cu 
vederea unele defecte ale dascălului. 

Aşa,  de  pildă,  obştea  satului  Tămăşeni  va  cere  episcopului 
catolic să nu-l  schimbe pe dascălul lor ,  deoarece se află în această 
postură de douăzeci şi unu de ani şi a avut numai purtări bune “până 
când cea de-a doua lui soaţă şi socrul său l-au pus fără ştirea lui în nişte 
scrisori de pârâtură”100. Într-un alt caz, comunitatea va cere destituirea 
dascălului deoarece acesta “duce morţii cu întârziere la biserică şi îl 
împiedică  pe  preotul  care  vine  în  sat  să  le  judece  pricinile  cu 
dreptate”101.

Transformarea  dascălului,  pe  parcursul  secolului  al  XIX-lea, 
într-un simplu îngrijitor al spaţiului sacru102, nu implică şi o pierdere 
totală a vechilor sale atribute, unele dintre ele amintind de vremurile 
diacului  Andrei.  Astfel,  “dacă  s-ar  prezenta  vreun  preot  străin  şi 
necunoscut, dascălul îl va trimite la paroh, iar în absenţa parohului nu-l 
va lăsa să celebreze liturghia, decât dacă acel preot are aprobarea scrisă 
a Episcopului, vicarului acestuia sau a parohului”103.
                                     

                                       3. Feciorii de biserică 

99 Iorga, Studii şi documente, I-II, p. 146, nota 2.
100 ASI, Documente, P. 1078 (neinventariat). Document din 9 aprilie l860.
101 Ibidem. Document din 4 ianuarie 1860.
102 Iosif Malinowski,  op. cit.,  p. 5–6. Dascălul este dator să se ocupe de curăţenia 
bisericii şi de îngrijirea cimitirului, fie că va face aceasta personal sau va pune pe 
cineva. Biserica trebuia măturată de două ori pe săptămână, iar de două ori pe an 
trebuia  să  se  facă  curăţenie  generală.  De  asemenea,  cimitirul  trebuia  să  fie  bine 
împrejmuit, curăţit de spini şi de buruieni.
103 Ibidem, p. 3.
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Identificarea acestora, pentru perioada la care ne referim, este 
ceva mai complicată, pentru că nu este vorba de o autoritate de sine 
stătătoare,  ci  de una asociată uneia  dintre cele  două despre care am 
vorbit  mai  sus.  La  1646,  dascălul  Andrei  slujea  atât  la  biserica din 
Săbăoani104,  cât şi la cea din Tămăşeni105. Catalogul lui Bandini mai 
menţionează însă pe un Grigore Cantor la Răchiteni106 , un Petru Cantor 
la Adjudeni107 şi un Mihai Cantor la Săbăoani108. La sfârşitul secolului 
la XVIII-lea, pe lângă dascălul Alexandru Armaş, apar menţionaţi ca 
martori la căsătorii şi un Ioan Damian cantor, Ioan cantor (probabil una 
şi aceeaşi persoană cu cel anterior menţionat), Grigore cantor, dar şi un 
Francisc Lucaci sau Petru Mihăieş109.

 Cum  este  greu  de  crezut  că  la  această  dată  biserica  din 
Răchiteni dispunea de trei sau chiar patru dascăli şi că, la 1646, ar fi 
existat un număr similar, concluzia care se desprinde este următoarea: 
aceşti cantori  (cantor = cântăreţ  de biserică)  erau de fapt feciori  de 
biserică. Faptul că sunt menţionaţi sub acest nume, ceea ce ne-ar putea 
face  să-i  confundăm cu  dascălii,  ne  face  să  credem  că  între  aceşti 
feciori de biserică se formau viitorii dascăli. Aleşi probabil din familiile 
de frunte ale comunităţii,  distinse mai cu seamă prin evlavie şi  prin 
respectarea cu sfinţenie a normelor morale, aceşti cantori îşi petrec o 
bună  parte  a  timpului  în  jurul  preotului  şi  a  dascălului,  ceea  ce  le 
permite să înveţe cântările bisericeşti şi să aprofundeze ritualul liturgic, 
să înveţe chiar să scrie şi să citească, acumulând astfel o experienţă 
care permite propulsarea unuia dintre ei în postura de dascăl. 

Nu toţi feciorii de biserică aveau menirea de a cânta alături de 
dascăl, unii îndeplineau doar sarcini administrative, motiv pentru care 
aceştia nu sunt consemnaţi cu numele de cantori. De fapt, rolul acestor 
feciori bisericeşti este cu precădere unul administrativ, ei fiind cei care 
adună de la  locuitori  dările  datorate  bisericii  ,  totodată,  veghează la 
respectarea bunelor moravuri în cadrul comunităţii. 

104 Codex Bandinus, p. 120.
105 Ibidem, p. 119.
106 Ibidem, p. l20.
107 Ibidem, p. 119.
108 Ibidem, p. 120.
109 Liber Matrices, f. 143.
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Tot  în  sarcina  lor  revine  şi  îngrijirea  bisericii,  stingerea  şi 
aprinderea lumânărilor, dar şi trasul clopotelor, pentru că, în perioada la 
care  ne  referim,  fiind  lipsită  de  venituri,  parohia  nu-şi  permite  să 
plătească  un  clopotar.  De  asemenea,  tot  lor  li  se  încredinţează  şi 
păstrarea obiectelor de cult, pe care pentru mai multă siguranţă le ţin în 
casele  lor,  aşa  cum se  întâmplă,  în  1762,  cu  odăjdiile  bisericii  din 
Tămăşeni care “se păstrează în casa unuia dintre fruntaşi”110 . 

Rolul politic pe care aceşti feciori bisericeşti îl exercită în cadrul 
comunităţii este greu de stabilit pentru această perioadă ; el trebuie însă 
să fi fost destul de important de vreme ce, mult mai târziu, “… mai 
totdeauna prin consiliile comunale se află câte un membru, care e şi 
fecior la biserica catolică […] Se înţelege  că dacă feciorul bisericesc e 
şi  consilier în sfatul comunei, are mai multă autoritate în strângerea 
dărilor”111. 

Conştienţi  de  rolul  pe  care  aceştia  îl  pot  juca,  preoţii  s-au 
implicat  în  susţinerea  acestora,  oferindu-le  protecţia  lor.  Preotul  din 
Tămăşeni,  Valentin  Ferenczy,  se  va  adresa  episcopului  catolic, 
solicitându-i intervenţia, pentru a fi eliminat comportamentul “barbar” 
al boierilor şi al autorităţilor faţă de cantorii catolici”112.

                      4. Vornicul

 Spre deosebire de instituţiile de care ne-am ocupat până acum, 
vornicia  nu  mai  este  legată  de  biserică,  ci  este  expresia  exercitării 
autorităţii  domneşti  pe  plan  local.  Atribuţiile  vornicului  sau 
vornicelului113  nu erau clar delimitate de cele ale vătămanului ; despre 
aceşti dregători rurali nu se cunosc prea multe lucruri, iar istoricii noştri 
nu au reuşit să se pună de acord asupra diferenţelor care există între 
cele două funcţii. 

Astfel,  N. Grigoraş considera că la sate exista o dualitate de 
conducere,  vornicel  –  vătăman,  care  se  menţine  până  în  secolul  al 
XVIII-lea. Membrii acestei conduceri, aleşi de obştile săteşti, numiţi de 
110 Călători, IX, p. 442.
111 I.N.Ciocan, op. cit., p. 17.
112 ASI, Documente, P. 1078 (neinventariat). Document din 2 februarie 1858.
113 Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, coord. Ovid Sachelarie şi Nicolae 
Stoicescu, Ed. Academiei, Bucureşti, 1988, p. 514 sub vocea vornicel.
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domn  sau  chiar  de  stăpânii  satului,  au  avut  atribuţii  fiscale, 
judecătoreşti, administrative şi poate chiar militare114.

 La rândul său, D. Ciurea distinge în vătămani pe aleşii obştii 
săteşti şi în ureadnici sau vornici pe reprezentanţii stăpânilor de sate, 
numiţi de aceştia şi folosiţi ca instrument de coerciţie115.

În  fine,  dacă Al.  I.  Gonţa considera că atât  vornicul,  cât  şi 
vătămanul sunt aleşii obştii116, o lucrare care are drept scop aducerea la 
un  numitor  comun a  acestor  păreri,  conchide că  vornicul  pare  să  fi 
înlocuit în Moldova pe vătăman117.

În ceea ce ne priveşte, vom încerca, în măsura în care sursele 
documentare o permit, să ne concentrăm asupra vornicilor din satele de 
care ne ocupăm şi, în măsura în care sursele o confirmă, să ne raliem, 
după  caz,  părerilor  exprimate  mai  sus,  ţinând  însă  seama  de  acele 
chestiuni  bine  cunoscute  şi  care  sunt  valabile  pentru  întreg  spaţiul 
românesc.

 Primul vornic al cărui nume este menţionat, pentru satele de 
care ne ocupăm, este  Georgius aedilus, care figurează, la 1646, între 
locuitorii satului Adjudeni118. 

Alegerea  vornicului  revenea  în  sarcina  comunităţii,  însă 
această alegere trebuia confirmată de domn. Nu ştim dacă lucrurile au 
stat întotdeauna aşa, o astfel de situaţie întâlnim, la începutul secolului 
al  XVIII-lea.  La  28  septembrie  1724,  Mihai  Racoviţă,  domnul 
Moldovei, face cunoscut locuitorilor din Săbăoani că au fost luaţi pe 
seama domniei, care se va îngrijii de toate nevoile lor. “Şi de nu veţi fi 
având vornicel, iarăşi noi vom pune pe cine veţi socoti voi, să vă poată 
purta de grija voastră şi dispre nimeni nici o nevoie sau supărare nu veţi 
ave”119. Aşadar, din acest document rezultă că vornicul era veriga de 

114 N. Grigoraş, Instituţii feudale în Moldova, Ed. Academiei, Bucureşti, 1971, p. 416 
– 419.
115 D.  Ciurea,  Organizarea  administrativă  a  statului  feudal  Moldova  (sec.  XIV –  
XVIII), în AIIAI, II, 1965, p. 215 – 217.
116 Al. I. Gonţa,  Satul în Moldova medievală. Instituţiile,  Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 
1986, p. 378 – 390, (în continuare vom cita Gonţa, Satul în Moldova).
117 Instituţii feudale din Ţările Române, loc. cit.
118 Codex Bandinus, p. 118.
119 V. Mihordea, Documente privind relaţiile agrare în Moldova în secolul al XVIII – 
lea, vol. II, Moldova, Ed. Academiei, Bucureşti, 1966, p. 153.
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legătură  între  comunitate  şi  autoritatea  centrală  şi  nicidecum 
reprezentantul stăpânului de sat. 

Vornicul era ales dintre bătrânii satului, el fiind şeful sfatului 
“oamenilor  buni  şi  bătrâni”.  Că  aşa  stau  lucrurile  ne-o  dovedeşte  o 
mărturie  a  satelor  Răchiteni,  Agiudeni,  Iugani  şi  Urseşti,  din  1760, 
pentru podul umblător de la Răchiteni120. Din partea satului Răchiteni 
depun mărturie doisprezece oameni, dintre care doi au vârste cuprinse 
între 35 şi 37 de ani, iar restul  între 50 şi 67 de ani. Printre semnatari îl 
găsim pe un “Iordachi vornic bătrân”, care pare a fi şi cel mai bătrân, 
de vreme ce ginerele său Paladi are vârsta de 52 de ani. 

Ales  pentru  înţelepciunea  şi  prestigiul  de  care  se  bucură, 
vornicul este cel care se ocupă cu problemele de ordin fiscal, cum ar fi 
plata  birului  şi  modul  de  distribuire  al  obligaţiilor  fiscale:  “…unde 
găseau zlotaşii  câte un om fără pecete îl  puneau pe vornicel sau pe 
vătăman în butuci şi-l purtau la Iaşi pe uliţi, prin târg, căci n-au scos 
oamenii la ruptă să-şi fi luat peceţile”121. 

În unele situaţii, el putea chiar încasa aceste obligaţii fiscale, 
mai ales atunci  când era vorba de scutelnici. Astfel, într-un document 
din 1801, în privinţa a trei scutelnici se decide ca “ acei trei oameni 
scutelnici tot să-i dea de la Săbăoani, dar birul, la cât va ajunge cisla, să 
dea banii la vornicul din Săbăoani, ca să plătească pentru scutelnici”122.

 Autoritatea vornicului intră în unele situaţii în conflict cu alte 
autorităţi locale, vornicul reuşind să coalizeze pe membrii comunităţii 
în jurul său. Un astfel de caz s-a petrecut la Săbăoani, în primii ani ai 
secolului al  XIX-lea,  după cum aflăm dintr-un memoriu al  preotului 
Celestino Galini, paroh la Săbăoani. Datorită unor neînţelegeri de ordin 
financiar,  vornicul  din Săbăoani  îl  insultă  pe  preot,  ba mai  mult,  el 
dispune,  din  propria  autoritate,  încetarea  clăcii.  În  urma  plângerilor 
repetate  ale  preotului,  vornicul  va  fi  scos  din  funcţie,  dar  această 
acţiune nu aduce liniştirea lucrurilor. Parohul continuă să se plângă de 
continua  neascultare  şi  de  insultele  pe  care  le  primeşte  din  partea 
enoriaşilor, care acum cer înlocuirea sa123. 

Vornicul  avea  dreptul  să  judece  pe  săteni  pentru  pricini 
mărunte,  “să-i  certe  şi  să-i  globească”.  Pe  lângă  aceasta  Constantin 
120 ASB, Manuscrise, nr. 579, f. 30v.
121 Cf. Instituţii feudale în Ţările Române, p. 514, sub vocea vornicel.
122 Iorga, Studii şi documente, I-II, p. 149, nr. CVIII.
123 Ibidem, p. 143, nota 2.
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Mavrocordat i-a scutit de dări “numai să fie ei purtători de grijă pentru 
strânsul  banilor  şi  pentru  alte  alergături  şi  osteneli  ale  satului”124. 
Funcţia  de  vornic  implică  şi  anumite  riscuri.  Pe  lângă  pedepsele 
domneşti, de care este pasibil în cazul neîndeplinirii atribuţiilor fiscale, 
el este expus pericolelor care apar în situaţii limită. Astfel, în urma unei 
încălcări  de  hotar,  vornicul  din  Iugani,  care  a  intervenit  pentru 
rezolvarea situaţiei, s-a ales cu o “bătaie soră cu moartea”125.

5. Vătămanul

La dispoziţia sfatului “oamenilor buni şi bătrâni”, vătămanii au 
fost însărcinaţi cu ordinea la sate, având competenţa de a-i reţine pe 
răufăcători.  Reprezentând  “braţul  secular”  al  comunităţii  săteşti, 
autoritatea fizică şi morală a vătămanului în asigurarea ordinii publice a 
fost  recunoscută  de  domnie,  indiferent  dacă  era  aşezare  liberă, 
dependentă de ocolul domnesc, ori închinată unui stăpân. Stăpânul unui 
sat nu putea scăpa de răspunderea penală ce plana asupra sa, în cazul 
unei infracţiuni  petrecute  pe teritoriul  de sub stăpânirea sa,  până nu 
depunea mărturie vătămanul cu cel puţin doi oameni din sat126. 

Spre deosebire de vornic, care este un bărbat în etate, vătămanul 
este un bărbat în floarea vârstei (vătămanul Pal Mihai din Răchiteni are 
35 de ani la data consemnării mărturiei sale127 şi nimic nu ne împiedică 
să credem că primise această funcţie cu ceva vreme înainte) şi  bine 
înzestrat din punct de vedere fizic, având în vedere natura funcţiei sale. 

Faptul  că  apare  trecut  în  documetele  statistice  după  vornicul 
satului128,  ne face să credem că se afla  în subordinea acestuia şi  tot 
acestuia îi datora şi numirea sa. În subordinea sa, se afla straja satului, 
compusă  din  jitari  sau  zâtari,  cei  care  păzeau  intrările  în  sat129 şi 
124 Cf. Instituţii feudale, loc. cit.
125 Florin Marinescu, Ρоμανίκα εγγρaφα του Αγίο Ορονο. Αρχείο Πρoτατον, p.377, nr. 
737.
126 Al. I. Gonţa, Satul în Moldova, p. 378.
127 ASB, Manuscrise, nr. 579, f. 30v.
128 Moldova în epoca feudalismului, VII, partea a 2 –a, p. 279.
129 Această instituţie a existat până la începutul secolului  XX. Jitarii păzeau intrările 
în sat, ei locuind în bordeiele construite la marginea satului  şi care se numeau zâtării. 
Pe lângă supravegherea principalei căi de acces, ei aveau şi sarcina de a nu permite 
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paznicii de ţarină130. De asemenea, vătămanii aveau sarcina de a urmări 
şi  reţine  pe  răufăcători.  Un  document  din  11  mai  1608,  emis  de 
Constantin Movilă, împuterniceşte pe vătămanii din satele Mănăstirii 
Galata, în dreptul lor de a prinde pe răufăcători, împreună cu oamenii 
lor din sate, şi a-i preda “unde va fi legea”131.

În satele mănăstirilor înzestrate cu imunităţi,  cum este şi  în 
cazul  nostru  în  câteva  dintre  sate,  vătămanii  se  puteau  opune 
globnicilor,  duşegubinarilor  şi  vătafilor  de  ţinut,  dacă  aceştia  ar  fi 
încercat să prade pe săteni, pentru dările altor sate, până acolo încât să-i 
izgonească şi să-i bată “cu nuiele”132. Deşi se bucurau de acest drept, 
vătămanii nu prea aveau îndrăzneala de a uza de el, ca dovadă stă şi 
faptul că erau comise numeroase abuzuri, pentru combaterea lor fiind 
necesară  intervenţia  egumenului  pe  lângă  domn133.  Implicarea 
vătămanilor, în aspecte de ordin fiscal, nu înseamnă că aceştia aveau 
atribuţii fiscale, aşa cum s-a considerat134. În calitate de subordonaţi ai 
vornicilor, vătămanii îi ajutau pe aceştia în îndeplinirea atribuţiunilor 
lor. O poruncă emisă de Constantin Mavrocordat limpezeşte şi mai bine 
lucrurile, ea ameninţă că “vornicul şi vătămanul care vor dosi oameni 
de la cislă, vor fi de mare pedeapsă şi gloabă”135.

 Problema, care se pune aici, nu este cea a strângerii dărilor ci 
combaterea traficului de influenţă. Prin autoritatea pe care o deţin, atât 
vornicul cât şi vătămanul  pot scuti de la plata dărilor pe unii apropiaţi 

ieşirea  animalelor  domestice  din  vatra  satului,  care  ar  fi  putut  produce  daune 
culturilor  agricole.  Această  funcţie  nu  aveau  un  caracter  permanent,  membrii 
comunităţii îndeplinind această îndatorire prin rotaţie. Ca recompensă pentru prestaţia 
sa, jitarul avea dreptul să ia, toamna, o cantitate simbolică din carele încărcate ale 
celorlalţi săteni, care îşi aduceau recolta în sat. Menţionarea acestei funcţii încă de la 
mijlocul secolului XVII şi apoi transformarea ei în patronim, arată vechimea acestei 
instituţii.
130 Şi  această instituţie este  la  fel de veche (vezi  supra  Sistemul de numire)  şi  a 
existat până în secolul XX. Pentru prestaţia lor paznicii de ţarină aveau dreptul de a 
culege capetele ogoarelor pe care le păzeau.
131 DIR, A, XVII/2, p. 153-154, nr. 196.
132 Cf. Al. I. Gonţa, Satul în Moldova, p. 383.
133 CDM, II, p. 30, nr. 78. În 1622, Ştefan Tomşa îi ameninţă pe cei însărcinaţi cu 
strângerea dărilor la ţinutul Romanului, că dacă va mai primi vreo jalbă referitoare la 
abuzuri  săvârşite în satele Tămăşeni şi Sadna, ale Mănăstirii  Galata,  “vom trimite 
nişte armaşi de vă vor spânzura acolo în ţinut”.
134 Al. I. Gonţa, Satul în Moldova, p. 383.
135 Iorga, Studii şi documente, VI, p. 320.   
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ai lor, abuz comis atât împotriva celorlalţi locuitori, cât şi a vistieriei 
domneşti. Atribuţiile de ordin fiscal ale vătămanilor se reduceau doar la 
urmărirea şi, uneori, chiar la aducerea înapoi a fugarilor care se sustrag 
de la plata dărilor136. 

Autoritatea vătămanului, definită prin atributele pe care le-am 
menţionat,  îi  conferă acestuia îndrăzneala de a-l  înfrunta pe preot, a 
cărui autoritate tinde să devină supremă, la începutul secolului al XIX-
lea.  Dintr-un  memoriu  al  preotului  Francesco  Minotto,  paroh  la 
Răchiteni, aflăm că vătămanul Diac Martin din Miclăuşeni, este unul 
din şefii răutăţilor şi cea mai mare parte a locuitorilor sunt de partea 
acestuia137. 
                                               
                                              6. Vătafii

Fie  că  este  vorba  despre  vătafii  domneşti  sau  boiereşti,  ei 
reprezentau  instituţia  prin  care  se  realiza  în  mod  direct  imixtiunea 
autorităţii  centrale  sau  a  stăpânului  de  moşie  în  viaţa  comunităţii. 
Atribuţiile acestor vătafi erau de ordin fiscal, cazul vătafilor domneşti, 
sau  ţineau  de  supravegherea  îndeplinirii  obligaţiilor  faţă  de  stăpân, 
cazul celor boiereşti sau mănăstireşti. 

Spre deosebire de vornic şi  vătăman, vătafii  nu erau numiţi 
dintre localnici şi nici nu rezidau în sat. Având în vedere natura muncii 
lor,  ar  fi  fost  periculos  pentru  ei  să  locuiască  în  spaţiul  în  care  îşi 
exercitau autoritatea ; în plus, implicarea în viaţa comunităţii ar fi dus 
la  diminuarea  acestei  autorităţi.  Puterea pe  care  aceştia  o  deţin  este 
aproape tiranică, nefiind localnici, ei ignoră chiar zilele de sărbătoare 
ale acestora, forţându-i să muncească. Atunci când îşi mărturisesc acest 
păcat oamenii nu uită să amintească: “Sci entr-alta zi de serbatore am 
muncit Bovereste [boieresc], che m-a menat Vathaul cu de asilla, sci 
alta data am fust menat entr-o serbatore la Belik”138.

Mai exista însă şi o altă categorie de vătafi,  care nu trebuie 
confundaţi  cu  cei  domneşti  sau  boiereşti.  Aceşti  vătafi  apar  pe  la 
sfârşitul  secolului  XVIII139,  apariţie  legată  de  întărirea  autorităţii 
parohiale.  Iniţial,  aceştia  erau recrutaţi  dintre tineri,  iar  rolul  lor era 
136 Al. I. Gonţa, op. cit., p. 384.
137 Iorga, Studii şi documente, I-II, p. 143, nota 2.
138 Diverse materie in lingua moldava, p. 83.
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acela de a culege informaţii. Ei supravegheau comportamentul tinerilor, 
aducându-i la cunoştinţă preotului orice abatere de la normele morale. 
Datorită  acestei  îndeletniciri  ei  erau  mai  degrabă  temuţi  decât 
respectaţi, însă faptul că se bucurau de protecţia preotului îi ferea de 
eventuale acţiuni punitive. Profitând de această protecţie ei îşi vor lărgi 
atribuţiile, monopolizând hora satului. Dacă în relatările misionarilor, 
din secolul XVIII, ei sunt descrişi ca nişte “tineri îmbrăcaţi în costume 
specifice, desemnaţi de paroh ca să supravegheze tinerii din sat în ceea 
ce priveşte moralitatea”140, ei devin cei care organizau hora, strângând 
bani de la ceilalţi tineri şi tocmind lăutarii, unii făcând din aceasta o 
afacere  profitabilă.  Dacă  această  situaţie  îi  va  ajuta  pe  unii  să-şi 
rotunjească  veniturile,  ea  le  va  reduce  drastic  invulnerabilitatea. 
Implicarea lor în această formă de sociabilitate îi va expune acuzelor de 
înşelătorie şi chiar agresiunii fizice.
                                           

                                              7. Bătrânii

Oamenii  în  vârstă sunt  cei  care  reprezintă  istoria  vie  a 
comunităţii,  pentru  că,  de-a  lungul  vieţii  lor,  ei  înmagazinează  în 
memoria  lor  trecutul  acestei  comunităţi.  Dispariţia  unei  generaţii 
înseamnă comprimarea acestei istorii, scurtarea ei prin pierderea unor 
detalii şi denaturarea unor evenimente. Autoritatea lor se întemeiază, în 
primul  rând,  pe poziţia  dominantă pe  care  aceştia  o  deţin  în  cadrul 
familiei lor şi pe rolul de model pe care îl joacă pentru descendenţii lor. 
“Ştiinţa”,  pe  care  o  posedă,  le  conferă  o  autoritate  epistemologică 
incontestabilă.  Această  “ştiinţă”  a  lor  nu  este  altceva  decât  trecutul 
apropiat, pe care l-au trăit, şi trecutul îndepărtat, pe care l-au moştenit, 
dar care nu poate fi pusă în valoare decât de un bătrân care se bucură de 
o reputaţie aproape imaculată, peste ale cărui mici păcate din tinereţe s-
a aşternut negura timpului. 

Prezenţa  lor  se  dovedeşte  a  fi  necesară  în  aplanarea  tuturor 
litigiilor. Autoritatea epistemologică a bătrânilor poate fi exprimată atât 
individual, cât şi colectiv; ambele situaţii observându-se, destul de bine, 

139 Fabian Doboş, Viaţa religioasă a catolicilor din Săbăoani, în Săbăoani – file de 
istorie, coord. Fabian Doboş, Ed. Presa Bună, Iaşi, 2002, p. 106.
140 Cf. Alois Moraru, ş.a., Pildeşti – monografie istorică, Iaşi, 2002, p. 119.

190



                                           PURGATORIUM MISSIONARIORUM

în pricinile de hotar. Astfel, în 1755, paharnicul Vasile Buhăiescu cere 
sătenilor  din Teţcani  să  aleagă dintre  dânşii  “doi  oameni  bătrâni  să 
arate  hotarele  cu  sufletele  lor”.  În  urma  refuzului  acestora,  această 
sarcină  îi  revine  lui  Ghiur  Ianuş,  din  Licuşeni,  mai  în  vârstă  decât 
oricare alt bătrân din Teţcani, “care au zis că ştie hotarele pe unde au 
arătat  tatăl  său  şi  ţine  minte  de  când erau  îngrădite  ţarinile  dinspre 
Teţcani şi despre Lecuşăni şi era drum hotar printre garduri şi pe ştiinţa 
lui au arătat şi drumul şi au îndreptat hotarul ţarinii şi câmpul…”141. 

“Ştinţa”  lui  Ghiur  Ianuş  nu  se  termină  aici.  Mergând  mai 
departe,  el  arată  hotarnicului  unde  “au  fost  casa  moşului  său,  între 
hotară, arătând el  şi  locul casăi,  şi de acolo tot drept spre apus prin 
Sălişte”142. Observăm că, după trei generaţii, Ghiur Martin nu numai că 
ştia de casa bunicului său din vechea vatră a satului, dar putea să arate 
cu  precizie  şi  locul  pe  care  fusese  construită  aceasta.  Acest  aspect 
spune destul de multe despre această “ştiinţă” a bătrânilor şi  despre 
modul în care ea era transmisă din generaţie în generaţie. Cu ocazia 
unui eveniment similar, petrecut în 1787, bătrânii din Răchiteni, fac şi 
ei dovada “ştiinţei” lor, exprimând, într-o singură voce, mărturia lor: 
“Şi noi, toţi bătrânii satului, mărturisim că aşa ştim şi am apucat…”143.

Bătrâneţea este, şi în mentalitatea oamenilor noştri, sinonimă 
cu  înţelepciunea.  Folosirea  epitetului  “bătrân”  nu  este  neapărat  în 
concordanţă cu vârsta, ci mai degrabă pare a juca un rol similar cu al 
unui titlu de nobleţe, pe care toţi îl râvnesc, dar la care nu se ajunge cu 
una  cu  două.  Într-o  mărturie,  din  1760144,  găsim pe  un  “Ion  Rusul, 
bătrân de cinzăci di ani”, dar şi pe un “Mihai sin Iacob di cincizăci şi 
şasă de ani” sau un “Istrati, cincizăci şi doi de ani”, pentru a numi doar 
câţiva dintre cei mai în vârstă ca primul citat, care nu folosesc titlu de 
bătrâni. De asemenea, menţionarea lui “Iordachi vornic bătrân”, ne-ar 
putea crea impresia, într-o primă fază, că exista şi un vornic tânăr, dar, 
de  fapt,  titlul  de  bătrân  este  folosit  pentru  a  sublinia  autoritatea  şi 
prestigiul de care se bucură vornicul. 

141 ASI, Manuscrise, nr. 109, f. 41. Un fragmant din această hotarnică şi în Anaforale, 
nr. 105, f. 29v-30v.
142 Ibidem, f. 41v.
143 ASB, Manuscrise, nr. 579, f. 149.
144 Ibidem, f. 30v.
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Este  greu  de  spus  dacă,  în  documentul  pe  care  l-am  citat 
anterior,  cei  doisprezece  oameni  din  Răchiteni,  între  care  se  află  şi 
vornicul  şi  vătămanul,  reprezintă  ceea ce în  istoriografia noastră  s-a 
încetăţenit  sub  forma  “sfatului  oamenilor  buni  şi  bătrâni”,  adică  o 
instituţie cu un profil  bine delimitat  şi  cu un număr fix de membri. 
Existenţa unui sfat al bătrânilor este însă sigură, ea fiind confirmată de 
rămăşiţele  acestei  instituţii,  care  se  mai  păstrează  chiar  şi  în  zilele 
noastre. 

Fiind  o  instituţie  cutumiară,  ale  cărei  atribuţii  se  restrâng 
asupra problemelor strict comunitare şi lipsită de comunicarea directă 
cu autoritatea centrală, ca şi de răspunderea faţă de aceasta, nu credem 
să fi existat reglementări clare în privinţa numărului de membri şi a 
domeniilor de acţiune. Prin faptul că deţin autoritatea epistemologică, 
membrii acestui sfat pot interveni practic în orice problemă şi, deşi nu o 
pot rezolva în mod direct, determină autoritatea normativă să facă acest 
lucru. 

Aşadar, putem afirma că prin autoritatea individuală, pe care şi-
o manifestă atât în cadrul familiei, cât şi în instituţiile despre care am 
vorbit mai sus, bătrânii sunt principalii deţinători ai pârghiilor puterii 
politice. Parţial, în satele de care ne ocupăm, această situaţie mai este 
valabilă şi în zilele noastre, în ciuda faptului că modernitatea şi odată 
cu ea, învăţământul, au schimbat aproape complet conţinutul autorităţii 
epistemologice.

    8. Grupurile familiale 

În lipsa unor surse documentare temeinice, este greu de stabilit 
rolul politic pe care unele grupuri familiale îl joacă în viaţa comunităţii, 
în primul rând, datorită imposibilităţii de reconstituire a structurilor de 
familie,  a  strategiilor  matrimoniale  şi  a  celor  patrimoniale.  Este 
neîndoielnic  că,  în  satele  de  care  ne  ocupăm,  au  existat  familii 
puternice,  care  au  constituit  nucleul  grupului  lor  familial,  cu  un 
patrimoniu simbolic şi unul social bine conturate ; ar fi de ajuns doar să 
ne gândim la familiile dascălilor, care au păstrat până în zilele noastre 
patronimul Diac,  dar drumul de la  acele faimoase familii  şi  până la 
descendenţii  lor  din zilele  noastre,  care  nu au habar  de semnificaţia 
numelui lor, este practic necunoscut. 
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În  aceeaşi  situaţie,  se  află  şi  acei  cetăţeni  de  frunte  din 
Săbăoani,  care,  în  1647,  participau  la  inaugurarea  bisericii  din 
Roman145,  ca  şi  cei  care  figurează  ca  martori  în  documente,  însă, 
informaţiile pe care le avem despre ei, se limitează doar la atât.  

Conştient de faptul că nu voi putea găsi un grup familial care să 
aibă importanţa politică a familiei Clergue din Motaillou146, voi încerca, 
în cele ce urmează, să prezint acele aspecte legate de ierarhia familiilor, 
a  căror  reconstituire  o  permite  materialul  documentar.  Ilustrarea cea 
mai pregnantă a unei asemenea ierarhii este reprezentată de locul pe 
care membrii acestor familii îl ocupă în biserică. Deşi bărbaţii ocupă 
zona din faţă a bisericii, iar femeile pe cea situată în apropierea intrării, 
aceştia, la rândul lor, se aşează pe locul cuvenit familiei lor şi care se 
moşteneşte din generaţie în generaţie147. 

Locul pe care fiecare familie îl ocupă în biserică este un element 
al  patrimoniului  simbolic.  Prin  căsătorii,  în  acest  spaţiu,  pătrund 
membrii ai altor familii şi, tot pe această cale, un asemenea loc trece de 
la o familie  la  alta.  Antroponimia pare să  fi  conservat  un nucleu al 

145 Codex Bandinus, p. 131.
146 E. Le Roy Ladurie, Montaillou,  sat occitan de la 1294 până la 1324, trad. Maria 
Carpov, vol. I, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1992, p. 135 – 161. Familia Clergue domină 
satul, existând cel puţin 22 de persoane care poartă acest nume. Aceştia deţin toate 
pârghiile puterii  în sat şi dispun de ele după bunul plac. Un exemplu edificator îl 
constituie legătura dintre Pierre Clergue şi tânăra Grazide, pe care acesta o deflorează 
cu acordul mamei fetei, o mărită apoi cu un bătrân din sat şi continuă să întreţină 
relaţii sexuale cu ea, situaţie tolerată de soţul ei, întrucât Pierre Clergue şi cei din 
neamul său “fac legea în sat”.
147 La  această  concluzie  am  ajuns  în  urma  studierii  unei  întâmplâri  petrecute  la 
Teţcani prin anii `80. În biserica acestui sat, anumite familii dispuneau de o bancă, 
construită de înaintaşi, diferite ca mărime şi formă şi pe care fiecare familie ţinea să le 
înfrumuseţeze  cu  diverse  scoarţe  şi  pernuţe,  pentru  a  face  cât  mai  confortabilă 
audierea  liturghiei.  Datorită  schimburilor  matrimoniale,  disensiunile  între  cei  care 
doreau să ocupe un loc pe aceste bănci erau frecvente. Pentru a pune capăt acestei 
situaţii, parohul de atunci a dispus, pe cheltuială proprie, scoaterea vechilor bănci din 
biserică şi înlocuirea lor cu altele noi, toate de aceeaşi mărime şi formă. Surpriză, 
însă!  Enoriaşii  au  continuat  să  se  comporte  ca  şi  cum  nimic  nu  se  întâmplase, 
continuând să emită aceleaşi pretenţii asupra noilor bănci aşezate pe locul celor vechi, 
doar numărul mai mare de bănci noi reuşind pe undeva să aplaneze conflictul. De aici 
se desprinde concluzia că nu banca era cea care conta de fapt, ci locul pe care îl ocupa 
fiecare familie în biserică,  aceasta fiind reflexia unei mentalităţi  ancestrale, care a 
supravieţuit unui întreg şir de schimbări.
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vechilor  familii148,  însă  evoluţia  lor  sau  modul  în  care  s-a  făcut 
transferul patrimoniului simbolic al acestora nu poate fi elucidat.  De 
altfel,  rudenia  reprezintă  în  cazul  nostru  principala  forma  de 
solidaritate,  iar  oamenii  nu se sfiiesc să o afirme. Pentru Paladi din 
Răchiteni,  faptul  că  este  ginerele  vornicului  Iordachi  constituie  un 
motiv de mândrie149. 

Solidaritatea între rude se observă şi în cazul “traficanţilor” de 
vin de la  Săbăoani.  Împricinaţii,  care  au adus şi  au vândut  vin fără 
încuviinţarea stareţului Mănăstirii Secu, sunt următorii: “Vârgă Petre, 
alt Vârgă Petre sin (fiul lui) Martin, Farcaş zet (cumnat lui) Bacăcico, 
Mihai sin Bacocico, Pal sin Antal, Gheorghe Antal, Vârgă Giurgiu şi 
Ivan Mărtin”150.  Cei  care  îi  iau pe  împricinaţi  sub chezăşia  lor  sunt 
“Martin Hazăpar şi Vârgă Martin”. Deşi nu toate legăturile de rudenie 
care există între aceştia sunt menţionate în document,  se observă că 
unul din împricinaţi este fiul lui Vârgă Martin, iar prezenţa celorlalţi 
Vârgă nu poate fi doar o simplă asemănare de nume.

Şi  mai  interesant  este  cazul  ginerelui,  respectiv  fiului,  lui 
Bacocică.  Dacă  acesta  este  aceeaşi  persoană  cu  Bacocică  Martin, 
implicat, în 1766, într-un acelaşi gen de probleme151, înseamnă că avem 
de-a face cu o ocupaţie ilicită, care a devenit, în timp, tradiţie de familie 
şi în care sunt implicaţi şi nou-veniţii în grupul familial. 

Acest  trafic  are  anumite  aspecte  care  nu  sunt  consemnate  în 
documente. Sfidarea stăpânului de moşie şi chiar a autorităţii domneşti, 
nu era la îndemâna oricui. Cei angrenaţi în această afacere trebuiau să 
deţină o anumită autoritate în sat, care să le asigure clientela şi să le 
ofere asigurarea că nu vor fi pârâţi stăpânului moşiei. De asemenea, de 
această autoritate trebuie să ţină cont şi Mănăstirea Secu, care nu pare 
prea dispusă să-şi ridice în cap sătenii din Săbăoani şi care preferă, mai 
degrabă,  să  ajungă  la  o  înţelegere  cu  împricinaţii  decât  să  ceară 
pedepsirea lor. 

Familia  este  un  loc  de  dominaţie,  de  împărţire  autoritară  a 
sarcinilor152.  Stricta  disciplină  impusă  de  capul  familiei  asigură 
coeziunea  necesară  păstrării  şi  perpetuării  patrimoniului  simbolic. 
148 Vezi supra Sistemul de numire.
149 ASB, Manuscrise, nr. 579, f. 30v.
150 Documente privind relaţiile agrare în secolul XVIII, p. 510, nr. 518.
151 Ibidem, p. 418, nr. 412.
152 Vezi supra, Gospodărie, familie, casă.
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Crearea  unui  cerc  de  înrudiri  spirituale  în  jurul  familiei  transformă 
puterea  domestică  într-o  putere  publică.  Extinderea  către  exterior  a 
acestei puteri creează de fapt jocul socio-politic. În el sunt atraşi toţi 
membrii familiei, de la copii şi până la bătrâni, care încearcă în cadrul 
formelor  de  sociabilitate,  pe  care  le  au  la  dispoziţie,  să-şi  afirme o 
anumită poziţie. Acest joc este unul total şi necruţător. El antrenează 
amiciţii şi creează antagonisme, iar prin dimensiunile sale se răsfrânge 
asupra tuturor structurilor cotidianului.
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      V
                                               
                                           STRUCTURI MENTALE

Universul mental al „comunităţilor tăcute” din spaţiul românesc, 
în  ciuda precizărilor  făcute  de etnologi,  continuă  să  rămână o mare 
necunoscută.  Trăirile  afective  ale  celor  de  odinioară  reprezintă  un 
capitol  important de istorie care trebuie recuperat,  însă încercările în 
această  direcţie  se  află  încă,  în  istoriografia  noastră,  în  faza  de 
pionierat.  Recuperarea  trăirilor  celor  de  altădată,  a  dramelor  şi 
pasiunilor  acestora  constituie  o  tentaţie  majoră,  căreia  istoricul  nu-i 
poate rezista. Chiar dacă acest lucru este doar parţial posibil, întrucât e 
greu să vorbeşti despre o experienţă pe care nu ai trăit-o, deci nu vei 
putea  niciodată  reproduce  tensiunea  ei,  recuperarea  unei  astfel  de 
imagini,  chiar  şi  incompletă,  ne  face  să  privim cu  alţi  ochi  o  lume 
necunoscută şi pe care am privit-o prea mult prin prisma prezentului. 

Atunci  când  ne  gândim  la  lumea  satului  medieval,  avem  în 
minte  întunericul  şi  superstiţiile,  din  care  derivă spaimele închipuite 
care îi torturează pe oameni şi, s-ar putea, să nu greşim deloc. Numai că 
această  imagine  este  valabilă  doar  pentru  noi,  cei  de  atunci  vedeau 
lumea lor cu altfel de ochi. O altă problemă importantă este constituită 
de complexitatea structurilor mentale, de aceea nu vom insista decât 
asupra aspectelor definitorii, cum ar fi cele legate de marile momente 
ale  vieţii,  riturile  de  trecere  cum le  numesc  etnologii,  încercând  să 
surprindem modificările  care  s-au produs în  evoluţia  lentă  a  acestor 
structuri.

  
  1. Sentimentul religios

Sentimentul  religios  al  oamenilor  noştri  prezintă  diferenţe 
majore  faţă  de  dogma  oficială;  această  realitate  specifică  întregii 
creştinătăţi se datorează în principal supravieţuirii unor rituri ancestrale, 
peste care se suprapune mantia creştină. Faptul că, în Franţa sau Italia, 
existau, în secolul al XVII-lea, voci care afirmau că, în unele zone de 
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aici, este nevoie de un efort de evanghelizare similar celui din India1, 
demonstrează cât de mare era diferenţa între cultura savantă a bisericii 
şi  religia populară.  Cam în aceeaşi  perioadă,  un raport  iezuit  afirma 
despre oamenii din satele noastre că „sunt creştini doar cu numele, iar 
după obiceiuri, asemănători întru totul schismaticilor”2. 

Existau  într-adevăr  unele  aspecte  care  justificau  această 
comparaţie,  cum  ar  fi  existenţa  unor  practici  comune,  terminologia 
religioasă  sau  ţinerea  sărbătorilor  după  acelaşi  calendar.  Existenţa 
acestora  se  explică  prin  apartenenţa  la  acelaşi  substrat  comun, 
precreştin,  dar  şi  prin  influenţele  inerente  convieţuirii.  Aceasta  din 
urmă nu a fost deloc o tentativă de asimilare religioasă, ci ea a decurs 
din  realităţile  sociale  ale  vremii.  Paul  Beke  observa:  „Românii  şi 
împreună  cu  ei,  catolicii,  ţin  sărbătorile  după  vechiul  calendar,  în 
temeiul unui privilegiu pontifical, şi le ţin pe toate acelea pe care le 
sărbătoreşte pretutindeni biserica romano-catolică şi  pe deasupra mai 
ţin şi câteva sărbători ca acea a profetului Ilie, etc. şi de câte ori au vreo 
sărbătoare, munca este oprită sub cele mai grele pedepse chiar şi pentru 
catolici”3. 

Această situaţie se explică prin moştenirea comună a practicilor 
creştinismului popular, care nu a avut de suferit de pe urma decalujului 
apărut între Biserica Apusului şi cea a Răsăritului, însă mai există şi o 
altă explicaţie. Pentru buna convieţuire, acest compromis era absolut 
necesar, era de neconceput ca locuitorii catolici să muncească într-o zi 
de sărbătoare din calendarul ortodox, după cum ei nu puteau fi puşi la 
muncă nici în cazul în care ei aveau ceva de sărbătorit (deşi aşa ceva se 
mai  întâmpla),  ceea  ce  explică  menţinerea  acestui  calendar  până  în 
1919.

Elementele religiei populare, acest sincretism între creştinism şi 
păgânătate,  încep,  în  cazul  nostru,  să  iasă  la  iveală  pe  parcursul 
secolului  XVII,  însă  o  ofensivă  împotriva  acestor  „erezii”  şi 
„superstiţii” începe abia în secolul XVIII şi ea va continua şi în secolul 
următor. Procesul de eradicare este unul îndelungat; el se desfăşoară în 

1 Jean  Delumeau,  Prescrisul  şi  trăitul,  în  Introducere  în  istoria  mentalităţilor, 
antologie, studiu introductiv, selecţia şi traducerea textelor de Toader Nicoară, Ed. 
Presa Universitară, Cluj-Napoca, 1998, p. 226.
2 Călători, V, p. 504.
3 Ibidem, p. 279.
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paralel cu cel al întăririi autorităţii parohiale şi va avea drept rezultat 
producerea  unor  importante  transformări  în  mentalul  religios   prin 
impunerea  noului  model  de  pietate  şi  a  unor  noţiuni,  până  atunci 
necunoscute  oamenilor  noştri.  Putem,  practic,  afirma  că  reforma 
tridentină, în Moldova, se manifestă, în plenitudinea valenţelor ei, abia 
pe  parcursul  acestui  secol,  în  care  se  va  consemna  şi  desfiinţarea 
ordinului iezuit, cel care iniţial s-a dorit a fi motorul acestei reforme.

Reprezentările  religioase,  la  nivelul  mentalului  colectiv  al 
oamenilor noştri, sunt greu de reconstituit, deoarece aceasta nu se poate 
face decât pe baza însemnărilor misionarilor care acţionau în vederea 
modificării lor. În ciuda subiectivismului care planează asupra acestor 
mărturii,  putem  totuşi  reconstitui  un  cadru  general  al  acestor 
reprezentări. 

Trebuie remarcat că aceste mostre de filosofie populară, aceste 
erezii,  nu  sunt  emanaţia  unei  colectivităţi,  ele  provin  din  mărturii 
individuale  făcute  la  spovadă,  însă  corelarea  lor  cu  mediul  social 
conduce  la  concluzia  că  răspândirea  lor  era  uniformă,  chiar  dacă 
modalitatea de expunere nu era aceeaşi. Raportul lui Giovanni Maria 
Ausilia  sintetizează  cel  mai  bine  aceste  opinii,  surprinzând  perfect 
caracterul acestei filosofii naive4. 

Se observă, în primul rând, ideea atotputerniciei lui Dumnezeu, 
o  atotputernicie  nedefinită,  din  care  derivă  atât  binele  cât  şi  răul. 
Dumnezeu este cel care dezlănţuie urgia, or, dată fiind atotputernicia 
lui, el ar putea să o împiedice. Din această imagine despre Dumnezeu, 
rezultă  mai  multe  aspecte.  În  primul  rând,  totul  se  desfăşoară  după 
voinţa divină, oamenii nu pot avea un control asupra faptelor lor, pentru 
că desfăşurarea lor este hotărâtă, în consecinţă, oamenii nu pot fi făcuţi 
răspunzători de păcatele lor. 

Al  doilea aspect  îl  constituie  justificarea toleranţei  religioase. 
Pentru oamenii noştri, toate legile sunt de esenţă divină ; cel care ţine 
legea în care s-a născut nu face decât să respecte voinţa lui Dumnezeu, 
deci  şi  ortodocşii  vor  avea  parte  de  mântuirea  sufletelor.  Această 
mentalitate, care exprimă viziunea asupra confesiunilor, ne explică nu 
doar  toleranţa  confesională  şi  absenţa  încercărilor  de  asimilare 
religioasă,  dar  mai  ales  încăpăţânarea  şi  îndârjirea  oamenilor  atunci 
când este vorba de alterarea „obiceiului”. Ea prezintă, pe de altă parte, 

4 Călători, IX, p. 315.
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diferenţa  enormă  care  exista  între  concepţiile  clerului  catolic  sau 
ortodox şi marea masă a populaţiei, pe de o parte, şi, pe de altă parte, 
impasibilitatea acestei populaţii în faţa oricărei forme de prozelitism. 

Toleranţa religioasă nu implică deloc trecerea cu uşurinţă de la 
o religie la alta; dimpotrivă, fiecare era dator să trăiască în religia în 
care s-a născut, doar în acest fel el respecta voinţa divină, pentru că 
numai Dumnezeu este  cel  care  cunoaşte  cum trebuie  să  fie  cele  ale 
credinţei. Tocmai de aceea nu putem accepta ipoteza că locuitorii din 
Săbăoani  ar  fi  fost  convertiţi  la  husitism sau  la  vreo  altă  formă  de 
protestantism. 

Această idee a fost frecvent vehiculată, Iosif Gabor afirma că 
locuitorii satelor catolice din zona Romanului s-ar fi aflat sub husitism 
până  la  1571,  după  care  au  intrat  sub  influenţa  reformaţilor  sau 
protestanţilor, de unde i-au scos hotărârile domnului Petru Şchiopul din 
1588 şi 15895. 

La baza acestei afirmaţii, s-a aflat un raport al preotului Giorgio 
Vasari  către  nunţiul  apostolic  din  Polonia,  prin  care  Vasari  raporta 
convertirea de la husitism a unor foşti catolici din Trotuş, Huşi, Roman 
şi cinci sate din apropierea Romanului şi, totodată, cerea trimiterea de 
misionari pentru asigurarea asistenţei religioase în aceste locuri6. 

Pentru  a  înţelege  mai  bine  conţinutul  acestui  document,  se 
impun câteva precizări. La sosirea lor în Moldova, în timpul domniei 
lui Alexandru cel Bun, husiţii s-au aşezat cu precădere în oraşe şi nu 
avem nici  cel mai mic indiciu care să ne sugereze că aceştia s-ar  fi 
aşezat la Săbăoani sau în alt sat din vecinătate. Dacă privim lucrurile 
din acest unghi, situaţia locuitorilor din satele noastre se identifică cu 
cea a locuitorilor din oraşele mai  sus enumerate  doar sub un singur 
aspect: lipsa unui preot care să slujească în biserică. 

În aceste condiţii, biserica se afla în grija unui dascăl, iar acest 
lucru poate determina pe cineva care nu este familiarizat cu realităţile 
din  Moldova să  confunde  o  comunitate  catolică  cu  una  protestantă, 
aspect care poate fi sesizat şi la unii misionari catolici din secolul al 
XVII-lea.  Locuitorii  din  Săbăoani  şi  din  satele  învecinate  s-au 
considerat,  însă,  catolici  întotdeauna,  chiar  dacă  credinţa  lor  păstra 

5 Iosif Gabor, Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova, Bacău, 1995, p. 231.
6 Hurmuzaki, II-5, p. 698-699.
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numeroase  forme  arhaice,  unele  aflate  în  contradicţie  cu  dogmele 
Bisericii romane. 

Aserţiunea  noastră  se  bazează  şi  pe  faptul  că  axioma 
sentimentului religios al locuitorilor noştri este credinţa că orice lege 
este de la Dumnezeu şi de aceea fiecare este dator să moară în legea în 
care  s-a  născut.  Aceasta  explică  cel  mai  bine  de  ce,  de-a  lungul 
timpului,  catolicii  din  Săbăoani  şi  din  satele  învecinate  nu  au  fost 
înglobaţi de ortodoxie şi, cu atât mai puţin, convertiţi la protestantism. 
Legătura primordială cu Biserica romano-catolică şi cu Roma, în cazul 
locuitorilor  noştri,  a rămas,  de-a lungul  timpului,  intactă,  chiar şi  în 
lipsa  unui  contact  permanent,  fapt  ilustrat  foarte  bine  de  acele 
medalioane  cu  inscripţia  ROMA,  descoperite  în  necropola  de  la 
Săbăoani7.

Nimeni,  cu  excepţia  divinităţii,  nu  deţine  autoritatea 
epistemologică  asupra  acestor  probleme ;  misionarul  „nu  a  fost  la 
curtea lui Dumnezeu”8,  deci nu poate impune oamenilor o regulă pe 
care  aceştia  nu  au  moştenit-o.  Voinţa  lui  Dumnezeu  nu  poate  fi 
schimbată, ci doar influenţată, însă ea trebuie acceptată indiferent de 
situaţie. Cel care are noroc este considerat a fi cel iubit de Dumnezeu şi 
nu  cel  sărac  şi  nenorocit,  iar  acest  verdict  divin  trebuie  respectat. 
Invidia, manifestată sub forma „Am poftit se fiu sci jeu bogat ka alzi” 
sau  „Am fost  zavistios  de  binele  altora”9 constituie  o  insultă  adusă 
voinţei  divine.  Tot  din  acelaşi  motiv  se  poate  merge  chiar  până  la 
negarea existenţei divinităţii: „Am zis che nu ieste Dumnezeu che d’ar 
fi s’ar aduce aminte sci de mine”10, însă aceasta nu este o manifestare a 
ateismului,  ci  doar  o  negare  a  rolului  pozitiv  al  divinităţii  în  viaţa 
individului, rol a cărui  existenţă este recunoscută în cazul altora prin 
folosirea expresiei „s-ar aduce aminte sci de mine”.

Aceste elemente, pe care le-am enumerat, ne-ar putea face să 
credem că avem de a face cu o contaminare cu doctrina calvinistă a 
predestinării, care s-ar fi răspândit din Transilvania. Diferenţa este însă 
categorică. Avem de a face, în cazul nostru, cu o religie trăită şi nu cu 
una  teoretizată,  în  care  elementele  creştine  şi  păgâne  constituie  un 

7 I. Dumitriu-Snagov, Săbăoani- localitate română catolică dintotdeauna, p. 70.
8 Călători, IX, p. 315.
9 Diverse materie in lingua moldava, p. 81.
10 Ibidem, p. 79.
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sincretism  aproape  indestructibil,  o  religie  bazată  pe  experienţa 
strămoşilor, nu pe învăţătura biblică, şi care generează o mentalitate. 

Această  mentalitate  este  specifică întregului  spaţiu  românesc, 
iar  concordanţa iese cel mai bine în evidenţă în cazul concepţiei despre 
păcat,  potrivit  căreia  „cel  care  nu  păcătuieşte  se  asemuieşte  cu 
Dumnezeu,  ş-apoi  acela  se  osândeşte  la  păcat”.  Greşeala,  păcatul  şi 
răutatea omenească sunt, într-un  anume fel, necesare pentru progresul 
moral  şi  satisfacerea  scopului  divin.  Atotputernicia  omenească  în 
determinarea  perfecţiunii  morale  este  de  neîngăduit,  mărginirea  şi 
limitarea putinţelor omeneşti constituie o constrângătoare fatalitate, ca 
atributul unei fiinţe dependente pentru eternitate de creatorul său 11. 

Pe acest fundal, schimbările se pot cu greu prefigura. Şi totuşi, 
ele  s-au  produs.  Valul  de  aculturaţie,  pus  în  mişcare  de  reformă 
tridentină,  avea  să  se  facă  simţit  şi  în  Moldova.  Dacă  misionarii 
veacului XVII au pregătit terenul, cei din veacul următor aveau să se 
pună pe treabă. 

În primul rând, s-a trecut la ofensivă pentru reducerea la tăcere a 
diaconilor, apărători ai tradiţiei şi totodată obstacolul cel mai important. 
Apoi, s-a trecut la catehizarea mulţimilor, la convertirea lor la cultura 
religioasă  savantă.  Acest  proces  a  fost  unul  destul  de  lent  şi  a 
întâmpinat  numeroase  neajunsuri,  cauzate,  în  special,  de  situaţia 
deosebită pe care Biserica romano-catolică o avea în Moldova. Trebuie 
remarcate nu doar lipsa unui număr suficient de misionari şi situaţia 
materială  precară,  ci  şi  dificultăţile  de  natură  lingvistică.  Deoarece 
catolicii  din  Moldova  constituiau  un  grup  etnic  eterogen,  între 
misionarii  italieni  au apărut  disensiuni  privitoare la limba ce trebuia 
folosită în cadrul acestui efort de evanghelizare12. 

Încercările lui Bartolomeo Bassetti, Gaspar di Noto,Vito Piluzzi 
şi  apoi  cele  ale  lui  Silvestro  d’Amelia  de  a  pune  în  circulaţie  un 
catehism românesc  nu  s-au  bucurat  de  prea  mare  succes  şi  nici  nu 
aveau cum, deoarece citirea catehismului însemna ştiinţă de carte, ori 

11 Gh.Focşa,  Aspecte ale spiritualităţii săteşti,  în  « Sociologie românească », 1937, 
nr. 5-6, p. 204.
12 Pentru mai multe detalii referitoare la această dispută vezi Teresa Ferro, Ungherese 
e  romeno  nella  Moldavia  dei  secoli  XVII-XVIII  sulla  base  dei  documenti  della  
Propaganda Fide, în Italia e Romania. Due popoli e due storie a confronto ( secc.  
XIV-XVIII), a cura di  Sante Graciotti, Firenze, 1998, p. 291-318.
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aceasta le lipsea ţăranilor noştri. Totuşi, redactarea lor în româneşte nu 
a fost deloc întâmplătoare. Fiind principalul mijloc de comunicare şi 
fiind vorbită de aproape toţi catolicii din Moldova, limba română va 
deveni  principalul  instrument  al  procesului  de  catehizare.  Derularea 
acestui proces,  exclusiv prin intermediul limbii  române, este un fapt 
atestat de manuscrisele care ni s-au păstrat. Acest aspect este deosebit 
de important şi, dacă ţinem seama de faptul că mesajul acestui proces 
de aculturaţie trebuia să fie cât mai accesibil populaţiei, folosirea limbii 
române  nu  se  explică  decât  prin  primordialitatea  acesteia  în  cadrul 
populaţiei catolice din Moldova.

O altă categorie de texte româneşti scrise de misionarii italieni o 
reprezintă  glosarele  bilingve  şi  gramaticile  româneşti  alcătuite  de 
aceştia. De remarcat este faptul că aceste lucrări erau destinate noilor 
misionari, pentru ca aceştia să poată învăţa într-un timp cât mai scurt 
româneşte  şi  pentru  a  se  familiariza  cu  expresiile  folosite  de 
credincioşi. Astfel, prefectul Silvestro d’Amelia îşi spune „Protopopul 
Unguresku”, „din postrecul lui Sfeti Francisku”, iar limba sa maternă 
devine „Lymba Franciaska”13.

 Fiind  inspirate  din  vorbirea  cotidiană,  aceste  manuscrise  au 
valoare  de  document  istoric.  Unele  dintre  aceste  lucrări  au  fost 
concepute  chiar  în  „purgatoriul  misionarilor”,  locuitorii  de  aici 
aducându-şi, în mod indirect, contribuţia la redactarea lor. Astfel, dacă 
Francesco Antonio Mauro, autorul celebrului glosar Diverse materie in  
lingua moldava, a fost paroh la Răchiteni, dar nu ştim cu siguranţă dacă 
şi-a redactat aici manuscrisul, un alt misionar, Francantonio Minotto, 
scria din Săbăoani, la 19 octombrie 1777: „componendo un dicionario 
in lingua Moldava, e compito lo spedire a V.S. Ill-ma e Rev-ma”14.

Mult mai eficiente s-au dovedit a fi predicile în limba română, 
impactul  lor  fiind  deosebit  de  puternic.  Această  metodă  dăduse 
rezultate deosebite în Occident, iar misionarii veniţi din acest spaţiu nu 
doar că o foloseau, ci erau chiar ei  pătrunşi de esenţa ei.  „Pentru a 
ridica  deasupra  lor  înşişi  şi  a  cotidianului,  populaţii  întregi  grijulii 
pentru ziua de mâine  şi  în  mod natural  tentate  să  reziste  maladiilor 

13 O. Densuşianu, Manuscrisul românesc al lui Silvestro Amelia din 1719, în “Grai şi 
Suflet”, vol. I, fasc. 2, 1924, p. 290.
14 Cf.  Şt.  Paşca,  Manuscrisul  italian român din Göttingen,  în “Studii Italiene”,  II, 
1935, p. 120.

206



                                            PURGATORIUM MISSIONARIORUM

foametei şi războiului, era nevoie să substitui în sufletele lor o frică cu 
alta şi să le demonstrezi că pericolele de aici nu se compară deloc cu 
cele de dincolo”. Aceasta s-a făcut „prin culpabilizarea conştiinţelor, 
prin  insistenţa  obsedantă  asupra  păcatului  originar  şi  a  greşelilor 
cotidiene, prin examenul de conştiinţă, condus cu scrupulozitate, prin 
ameninţarea  fără  încetare  agitată  a  infernului,  printr-o  pastorală  a 
fricii”15. 

Aşa  cum sublinia  Jacques  Le  Goff,  predica  a  fost  „produsul 
cultural cu cel mai mare consum în Evul Mediu”16. În condiţiile unui 
analfabetism de proporţii, rolul predicilor, în cadrul pastoralei, devine 
esenţial.  Istoriografia  occidentală  se  apleacă  acum,  cu  predilecţie, 
asupra  acestor  surse  esenţiale,  multă  vreme  neglijate,  reuşind  să 
descopere  aici  temele  majore  ale  predicării  şi  importanţa  acesteia, 
apropiindu-se tot mai mult de trăirea religioasă a celor de altădată. Pe 
baza acestor teme, s-a ajuns la împărţirea predicilor în două categorii: 
prima  le  cuprinde  pe  cele  pronunţate  cu  ocazia  misiunilor  sau  a 
posturilor  Crăciunului  şi  Paştelui,  iar  a  doua  categorie  este  cea  a 
predicilor săptămânale17. 

Şi  în  spaţiul  nostru  predicile  au  avut  un  rol  important. 
„Duminica  şi  sărbătorile  să  se  ţie  predici”18 se  recomanda  într-un 
Modus agendi ministerium din 1778, însă importanţa pe care predica o 
are pentru catolicii moldoveni şi receptivitatea de care ea se bucură a 
fost  sesizată  şi  anterior19.  Însă  studierea  complexităţii  actului  de 
predicare este îngreunată de una dintre caracteristicile sale principale, 
care, deşi îi conferă predicii forţa de persuasiune, o face perisabilă la 
scurgerea timpului: este vorba de oralitate. În pofida acestui aspect, s-
au păstrat păstrat până târziu mai multe predici scrise20, însă, datorită 
faptului că  ele nu prezentau un interes deosebit la acea vreme, multe 

15 Jean Delumeau, Prescrisul şi trăitul, p. 228.
16 Cf. Idem, Păcatul şi frica. Culpabilitatea în Occident secolele XIII – XVIII, trad. de 
Mihai Ungurean şi Liviu Papuc, II, Ed. Polirom, Iaşi, 1998, p. 26.
17 Ibidem, p. 26-27.
18 Iorga, Studii şi documente, I-II, p. 116.
19 Codex Bandinus, p. 192.
20 Cea mai veche predică românească cunoscută este o predică rostită la Roma, în 
1608 (Claudiu Isopescu,  O predică românească ţinută la Roma în 1608, în “Codrul 
Cosminului”, II-III (Cernăuţi), 1925-1926, p. 277-284 şi în “Archivum Romanicum”, 
XIII (1929), p. 393-396).
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dintre  ele  au  dispărut.  La  începutul  secolului  XX,  Nicolae  Iorga 
semnala prezenţa în Arhiva Episcopiei Romano – Catolice din Iaşi a 
mai multor predici: două predici din a doua jumătate a secolului XVIII 
şi anume Kazanie pentru sufletele din Purgatorj, kari se spune en ziua 
den morzi  sci  la  Duminica al  patrele  dupe  postul  mare şi  Cuventu 
despre înălţarea Sventei Cruci la 14 septemvre rostită la Scheja şi mai 
multe predici din anul 180021. În prezent, urma acestor documente s-a 
pierdut. Ele s-ar putea afla printre documentele confiscate Episcopiei 
catolice  prin  anii  ’70  şi  depuse  la  Arhivele  Statului  din  Iaşi.  Dacă 
arhiviştii  de aici  vor reuşi,  în  secolul  următor,  să  facă ceea ce n-au 
reuşit  în  trei  decenii  şi  anume  să  inventarieze  acest  fond,  istoricii 
secolului  XXII  vor  putea  să  le  studieze,  aceasta  numai  dacă 
documentele  vor  mai  putea  suporta  încă  un  secol  de  mucegai  şi 
umezeală. 

Din fericire vreo douăzeci de predici scrise de diferiţi misionari 
(Berardi, Gianfrancesco Barattoni, P. Simoncini, A. Landi, G. Colonna) 
au  ajuns  în  Italia  şi  sunt  păstrate  la  Biblioteca  Comunale  dell’ 
Archiginnasio din Bologna, în fondul Giuseppe Mezofonti şi, tot aici, 
se află o  Preci recitarsi ai vespri e prima della messa parrochiale in  
tutte le feste di precetto in ogni chiesa delle Missioni Apostoliche di  
Moldavia22. Neglijate de cercetarea istorică, aceste documente au trezit 
interesul lingviştilor italieni Giuseppe Picillo şi Teresa Ferro, care se 
ocupă, în prezent, cu studierea lor23. 

Puţinele  informaţii  de  care  dispunem  nu  ne  permit  să 
reconstituim  orizontul  tematic  al  acestor  predici.  Tot  ce  ştim  e  că 
acestea sunt scrise în româneşte, într-un limbaj accesibil maselor, cu 
numeroase  exemple  împrumutate  din  sfera  cotidianului24.  Ne  punem 
întrebarea  dacă  nu  cumva  formulări  care  apar  în  rapoartele 
misionarilor, de genul „pare a fi tocmai pedepsele trimise de Dumnezeu 
egiptenilor  şi aici pe bună dreptate din cauza marilor rele şi asupriri 

21 Iorga, Studii şi documente, I-II, p. 116, nota 1. 
22 Omagiu D. Găzdaru, p. 4.
23 Teresa Ferro, I manoscritti romeni della Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, 
în curs da publicare în Omagiu lui A. Avram (Mulţumesc pe această cale domnului 
Ferenc Pozsony, cel care mi-a pus la dispoziţie acest material, ca de altfel şi celelalte 
studii ale Teresei Ferro).
24 Ibidem.
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săvârşite de aceste popoare”25, erau inspirate chiar din predicile pe care 
aceştia le ţineau credincioşilor. 

Acesta ar fi doar un exemplu, există însă şi altele care atestă 
folosirea  acestei  „pedagogii  a  fricii”  (expresia  îi  aparţine  lui  J. 
Delumeau).  Oricum,  aceste  mijloace  au  contribuit  la  pătrunderea  în 
conştiinţa  locuitorilor  noştri  a  unor  noţiuni  noi,  cum ar  fi  Maslu  şi 
Purgatoriu,  dar  şi  la  dinamizarea  unei  noţiuni  mai  vechi,  cum ar  fi 
spovada, folosită acum ca mijloc de culpabilizare.

Obligativitatea spovedirii şi a împărtăşirii, cel puţin odată pe an, 
devine  acum  realitate.  Spovedania  individuală  devine  un  mijloc 
important  al  aculturaţiei  religioase;  practic,  confesionalul  devine 
simbolul  noii  evanghelizări26.  În  taina  confesionalului,  preotul  aflat 
între  patru  ochi  cu  mărturisitorul,  îl  poate  supune  pe  acesta  unui 
examen  de  conştiinţă,  determinându-l  prin  întrebări  simple  să-şi 
recunoască  greşelile  şi  gravitatea  acestora,  asumarea  vinovăţiei  şi 
sentimentul ruşinii, pe care îl încearcă penitentul, având un efect mult 
mai mare decât o predică.

Aceasta face ca pentru marea masă a credincioşilor catolici din 
Europa, mai ales cei din parohiile rurale, spovedania anuală să fie cea 
mai  prost  primită  dintre  toate  practicile  obligatorii.  Nenumăraţi 
credincioşi au o adevărată aversiune să-şi mărturisească păcatele unui 
preot, la ruşinea mărturisirii, la unii adăugându-se şi teama că preotul 
nu  va  respecta  taina  spovedaniei27.  În Catehismul  conciliului  de  la  
Trento se recunoaşte că, în cea mai mare parte, nu petrec niciodată zile 
cu  o  mai  mare  nervozitate  decât  cele  pe  care  Biserica  le-a  destinat 
spovezii obligatorii, altfel spus, ruşinea este cea mai obişnuită piedică a 
confesiunii, temă sesizată de mai toţi specialiştii penitenţei28.

Şi  în  spaţiul  nostru  întâlnim  cam  aceeaşi  atitudine  faţă  de 
spovadă, oamenii invocă felurite motive pentru a scăpa de aceasta, de la 
faptul că fug pentru a scăpa de dări şi  până la banala scuză că sunt 

25 Călători, IX, p. 348.
26 Jean Delumeau,  Prescrisul şi trăitul,  p. 229. În Franţa, este semnalat, în secolul 
XVII, un misionar care se perinda dintr-un sat în altul cu un confesional portativ în 
spate.
27 Istoria vieţii private, V, p. 102.
28 Cf.  Jean  Delumeau,  Mărturisirea  şi  iertarea.  Dificultăţile  confesiunii.  Secolele  
XIII-XVIII, trad. de Ingrid Ilinca, Ed. Polirom, Iaşi, 1998, p. 16.
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certaţi cu cineva şi nu au putut să se împace29. Însă spovada obligatorie 
la Paşti pare a se fi impus ca normă morală pentru locuitorii din parohia 
Săbăoani, după cum putem observa dintr-un raport, din 1675: li populi  
per  divotione,  credendo  vi  siano  l’indulgenza,  si  confessano  e  
communicano  la  maggior  parte,  e  questo  hanno  per  antiche  
traditioni30. Stuaţia nu era chiar atât de fericită. Dacă un raport din 1743 
ne informează că locuitorii din parohia Săbăoani se spovedeau rar, în 
special  în  perioada  Paştelui,  la  1769,  prefectul  Misiunii  informa 
Propaganda că moldovenii catolici se spovedesc doar când „le dă prin 
cap”  şi  întreba  chiar  dacă  spovada  de  la  Crăciun  nu  putea  să  o 
înlocuiască pe cea de la Paşti31. Abia spre sfârşitul secolului al XIX –
lea,  vom  găsi  preoţi  „asediaţi”  în  confesional  de  mulţimea 
penitenţilor32,  însă  această  schimbare  de  atitudine  se  datorează  unor 
importante transformări la nivelul mentalului colectiv.

Graţie  manuscrisului  redactat  de  Francesco  Antonio  Mauro, 
putem reconstitui  în  detaliu  desfăşurarea  unui  astfel  de  moment,  în 
secolul al XVIII-lea. După un lung interogatoriu care a avut drept scop 
mărturisirea tuturor păcatelor, de-a lungul căruia preotul este atent să 
nu-l bruscheze pe penitent şi să-l ajute să depăşească ruşinea, atunci 
când acesta nu-şi mai aminteşte nici un păcat, vine momentul în care îşi 
cere  iertare.  După  un  lung  examen  de  conştiinţă,  în  acest  moment 
ruşinea şi umilinţa îl copleşesc pe penitent, fapt observabil cu uşurinţă: 

sci iar em pare reu, sci me dore inima, sci me fegaduiesk che d’acu enainte 
ku mila, sci cu agiutorul lui Dumnezeu nu me voi peccatui mai mult, mai 
bocoros se mor, de chet me voi gresci lui Dumnezeu , sci le uresk peccatele 
mele, ka sci pe dracul, sci me rogh sfinziei tali, ka se me deslegi de tuote33.

Acesta este momentul psihologic al confesiunii.  Aşa cum sublinia şi 
Jean Delumeau „atât de mari sunt umilinţa şi ruşinea mărturisirii, încât 
Biserica catolică a văzut în ea principala ispăşire a greşelii şi, de cele 
mai multe ori, a acordat absolvirea imediat după această confesiune”34. 
Aici preotul intervine şi fără a-l brusca, înainte de a rosti formula ego te  
29 Călători, IX, p. 352.
30 Viorica Lascu, Documente inedite privitoare la situaţia Ţărilor Române la sfârşitul  
secolului XVII, în AIIC, XII, 1969, p. 254.
31 Cf. Fabian Doboş,  Viaţa religioasă a catolicilor din Săbăoani, în Săbăoani – file 
de istorie, coord. Fabian Doboş, Ed. Presa Bună, Iaşi, 2002, p. 112.
32 Ibidem.
33 Diverse materie in lingua moldava, p. 85.
34 Jean Delumeau, Mărturisirea şi iertarea, p. 17.
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absolvo, el îi atrage atenţia penitentului asupra gravităţii păcatelor sale 
şi asupra pericolului la care îşi expune sufletul:

Fatul mieu –Dumnata sti prebine reutate al peccatului- iate che Dumnezeu 
pentru un peccat  singur  de mendrie  i  a  cufundat  en Iad mii  sci  mii  de 
Engeri, kari de nu s’ar fi mendrit ar fi  acu en Cier, en Rai – pentru un 
peccat singur de neaskoltare stramoscii nostri Adam sci Heva, sci ku densii 
sci noi toz, am fi fust robii al Dracului, sci osendiz en vecii en focul cel ne 
stins al iadului de nu ar fi fost mila de noi fiul lui Dumnezeu karele ka se 
ne  rescompere  dela  Iad s’a  entrupat  en  pentecele  a  sfintei  Marii  pururi 
fecciori, sci s’a fakut Om sci a patimit, sci a fust restignit pe Cruce, iate 
fetul mieu ce va se ziche peccat.

Silestete dar a le uri cele ce ai fakut en vreme tracute, sci a te chai 
ales de acele de morte tot de una, sci d’aku enainte a pezi poruncile a lui 
Dumnezeu sci a sfintei Maici Biserici, sci a te lapeda nu numai de peccate 
cele de morte, dar sci de acele de jertare sci chend nic de cum vei pute veni 
la Biserica cheltujeste macar o giumetate de cias en oscenascele ka se fie 
acele en lok de liturgia35.

După  ce  penitentul  îşi  dă  acordul  se  apropie  momentul  oferirii 
dezlegării, nu însă înainte de fixarea penitenţei. Aceasta poate include, 
rugăciuni şi zile de post, dar cel mai important rol al ei este acela de a 
marca cât mai mult conştiinţa penitentului, în aşa fel încât acesta să nu 
uite prea repede promisiunile făcute la spovadă:

Pentru pocainza vei encongiora metanie de trei ori, vei veni la Biserica en 
zi de lucrur ka se azcolz Liturgia. Vei saruta pementul, ka se t’aduc aminte 
che Dumnezeu a dat noi limba, ka se greim cele trebuitori pe lume aciasta, 
sci  ka  se  laudem  pe  Dumnezeu,  sci  nu  ka  se  suduim,  morgoim, 
blastemem36.

 Uneori, preotul îşi permite să lungească ceremonialul spovezii, 
pentru a verifica cunoştinţele în materie de religie ale penitentului şi, cu 
această  ocazie,  împărtăşindu-i  din  experienţa  sa  teologică.  Această 
acţiune  a  preotului  are  şi  scopul  de  a-l  pregăti  pe  penitent  pentru 
primirea  împărtăşaniei,  „pricistuirea”  cum îi  spun  localnicii.  Acesta 
trebuie să ştie că prin „sfenta precestenie” primeşte trupul lui Cristos, 
iar pentru a marca şi mai bine acest moment nu trebuie să mănânce şi 
să bea nimic de la miezul nopţii şi până în momentul împărtăşaniei37.

Succesul  aculturaţiei  nu a  fost  unul  total ;  acest  lucru nu s-a 
întâmplat nici în Occident, acolo unde Biserica a beneficiat de sprijinul 
35 Diverse materie in lingua moldava, p. 85.
36 Ibidem, p. 86.
37 Ibidem, p. 86-89.
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statului,  prin  intermediul  căruia  au  fost  regizate  marile  procese 
împotriva vrăjitoriei. În Moldova, astfel de lucruri nu s-au întâmplat, iar 
practicile magice erau pedepsite doar atunci când erau folosite în cadrul 
unui proces judecat în faţa domnului38 şi nici atunci cu arderea pe rug. 

Bandini,  observase la jumătatea secolului XVII, că în această 
ţară descântătorii şi descântătoarele se bucură de un prestigiu similar cu 
cel  al  celor  mai  buni  doctori  din  Italia.  Oamenii  recurg  adesea  la 
serviciile acestora, dacă cineva doreşte să-şi atragă de partea sa sufletul 
potrivnicului, dacă este bolnav sau pierde vreun lucru. Faptele acestor 
descântători, fermecători şi ghicitori sunt atât de multe şi de diverse, 
conchide Bandini, încât abia s-ar putea cuprinde într-un întreg volum39. 

Relatările misionarilor nu atestă prezenţa printre catolici a unor 
astfel  de  şamani,  însă  este  destul  de  frecventă  practicarea  magiei 
casnice, cu care se îndeletnicesc în special femeile. 

Aceste practici sunt remanenţe ale păgânismului perpetuate de 
religia populară, iar caracterul lor nu este deloc malefic, ele provenind 
din  vechi  ritualuri  agrare  sau  culte  ale  fertilităţii.  Ele  s-au  integrat 
perfect în cadrul sincretismului religios şi sunt practicate ca atare: „unii 
se folosesc de anumite semne şi rugăciuni rânduite de biserică pentru 
folosul  sufletelor…amestecându-le  spre  primejdia  sufletelor  lor  cu 
vrăji,  descântece  de  desfacere  a  vrăjilor,  farmece  şi  faceri  de 
petrecanie” şi tot în această categorie se încadrează şi practica de a face 
„cu  excrementele  unor  animale  spurcate  semnul  crucii,  repetat  de 
nenumărate ori, pe la ferestre şi la uşi, ca să gonească, cum zic ei, pe 
zburător”40. 

Aceste practici au intrat şi ele în sfera culpabilizării, şi tocmai 
de aceea unele au dispărut, iar amploarea altora a fost redusă şi aceasta, 
în  special,  datorită  asumării  vinovăţiei  de  către  penitent.  „Am 
deschentat de orbanz, de adochiat de scerpe, de dragoste sci am crezut 
la descentici che folosesc”, „am crezut la babone”, „am farmekat pe un 
Uom”, sau „Am putut să popresk Babonele, sci deskentici sci nu le am 
poprit ense am sfetuit pe alzi la deschentici”41 sunt mărturisiri făcute la 
spovadă, care atestă amploarea fenomenului, dar şi culpabilizarea. 

38 DIR, XVII/3, p. 182-183, nr. 278.
39 Codex Bandinus, p. CLVII-CLVIII.
40 Călători, IX, p. 315.
41 Diverse materie in lingua moldava, p. 79-80.
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Tot în acest cadru se înscrie şi credinţa în vise ; oamenii noştri 
trăiesc  cu  ideea  că  tainele  viitorului  se  află  în  universul  oniric,  dar 
pentru descifrarea lor visele trebuiesc tălmăcite şi interpretate, „atât de 
mult  le  tămălcesc ca fiind adevărate  încât  unii  ajung chiar  proşti  la 
minte şi nătărăi”42. Visele pot prevesti deopotrivă lucruri bune şi rele, 
moarte, măritiş, nenorociri, dar, cum oamenii se feresc doar de acestea 
din urmă, unele dintre ele pot fi evitate prin respectarea unor obiceiuri 
străvechi. Astfel, „unii din ei ţin obiceiul să nu dea nimic afară din casa 
lor în zilele de luni, miercuri şi vineri, de frică să nu iasă vreo pagubă şi 
prejudiciu”43. 

Aceste practici s-au păstrat pentru  o lungă perioadă, alterarea 
lor fiind un proces foarte îndelungat, dar spre deosebire de ortodocşi, în 
cazul catolicilor moldoveni aceste elemente de substrat au pierdut mult 
din importanţa lor de altădată. 

Aproape  de  jumătatea  secolului  XX,  Iosif.  P.  M.  Pal  nota: 
„Descântecele, farmecele, vrăjitoriile şi toate celelalte credinţe false, de 
pildă: că-i rău şi aduce nenorocire a da gunoiul afară vinerea, a păşi 
pragul cu piciorul stâng, a îmbrăca o haină pe dos, a ieşi cuiva cu cofa 
ori cu căldarea deşartă înainte, a nu unge uşile şi ferestrele cu usturoiu 
de Sf. Andrei, a lucra în cele nouă joi după Paşti, a lucra în ziua de 
Foca şi Pălie ş.a; toate aceste superstiţii le au atât ortodocşii moldoveni, 
cât şi catolicii. Dintre ai noştri, azi, puţini mai cred aşa prostii, totuşi le 
amintesc cel puţin din şagă, nu piere amintirea lor”44.

Unele obiceiuri au suferit o transformare atât de profundă încât 
sensul dar şi aspectul lor s-a modificat radical. Aşa s-a întâmplat cu un 
obicei  pascal,  veghea  asupra  focului  sacru,  obicei  specific  atât 
catolicilor, cât şi ortodocşilor şi care aminteşte de Vigiliile Vestei, zeiţa 
focului  şi  a  căminului.  Acest  obicei  este  semnalat  la  catolicii  din 
Moldova şi  avem informaţii şi despre practicarea lui la Săbăoani:  et 
tutta la notte, cioè dal primo Vespero sino al secondo sempre cantano  
processionamente orationi e litanie in lingua propria45. Acest obicei 
fusese interzis de Bandini, în 1645, la Bacău, sub pretext că: Nocturnas 

42 Călători, IX, p. 315.
43 Ibidem.
44 Iosif. P. M. Pal,  Originea catolicilor din Moldova şi franciscanii păstorii lor de 
veacuri, Săbăoani-Roman, 1942, p. 66.
45 V. Lascu, op. cit., p. 254.
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Processiones  sive  Vigilias  in  quibus  inter  juvenes  promiscui  sexus  
multi provi abusus circa Sacram Aedem nocturne tempore fiunt46, însă 
practicarea  sa  a  continuat.  La  începutul  secolului  XX,  întâlnim  la 
Săbăoani următorul obicei:

Este de remarcat o particularitate caracteristică ce se dă fastului cu 
care se sărbătoreşte Vinerea mare (săptămâna de lângă sf. Paşti). Rugăciunile 
se fac cu o pompă uimitoare şi cu un cerimonial atractiv şi sugestionant. Un 
catafalc pe care stă corpul D-lui Hristos, închipuit printr-o statuietă de gips, 
este purtat de patru creştini, îmbrăcaţi în costume de sutaşi, înainte; în urmă, 
pe de lături, sunt torţe aprinse purtate de credincioşi. Unul duce crucea, altul 
cununa de spini, altul giulgiul, altul purpura; al cincilea suliţa cu buretele; în 
fine mai multe fete îmbrăcate în alb şi soldaţi evrei îmbrăcaţi în costume ca 
în acele timpuri, însoţesc cortegiul. Catafalcul se aşează în biserică. Preoţii 
stau de faţă înveşmântaţi în odăjdii de serviciu, iar poporul creştin, defilând 
în faţa preoţilor, pe dinaintea catafalcului sărută cu adâncă evlavie statueta 
D-lui  Hristos!  Când atâtea mii  de suflete  creştineşti  catolice,  câte sunt în 
acest mare şi bogat centru, iau parte la această sfântă sărbătoare, îşi poate 
închipui ori cine de câtă măreţie este întovărăşit acest dumnezeesc serviciu 
creştinesc47.

Noul obicei pascal nu mai păstrează aproape nimic din cel anterior, cu 
excepţia datei la care are loc. Cum s-a produs o asemenea substituţie, 
nu  putem  şti,  cert  este  că  această  scenetă  biblică  nu  poate  fi  de 
inspiraţie  populară.  Refacerea  întregii  via  dolorossa reprezintă  în 
acelaşi  timp o formă de pietate  şi  devoţiune;  ea marchează  profund 
conştiinţele, atât ale participanţilor, cât şi ale privitorilor. Acest obicei 
ne arată însă şi de ce rezultate formidabile a fost capabilă aculturaţia, 
realizată prin culpabilizare şi hipertrofierea supraeului48, proces ajutat 
foarte mult şi de  noul cadru al statului modern.

                                        2.Copilul şi familia
Aducerea pe lume a unui  copil  a constituit  din totdeauna un 

motiv  de  bucurie.  De  aici  şi  până  la  momentul  în  care  acest  copil 
ajunge el însuşi să procreeze, drumul este lung, dar mai important este 
faptul că el nu a fost mereu acelaşi.  Philippe Ariès a surprins foarte 
bine evoluţia atitudinii faţă de copil de-a lungul timpului şi modul în 

46 Codex Bandinus, p. 49.
47 I.N. Ciocan, Monografia creştinilor catolici din jud. Roman, p. 71.
48 J. Delumeau, Prescrisul şi trăitul, p. 230.
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care acesta a obţinut identitate49, iar multe dintre concluziile sale sunt 
valabile şi pentru cazul nostru. 

Din punctul nostru de vedere, copilăria vizează un dublu aspect. 
În Moldova, ea  poate fi privită atât ca vârstă a inocenţei, o perioadă 
destul de scurtă, dar ea înseamnă şi perioada pe care copilul o petrece 
în casa părinţilor50. Copilăria ne apare cu totul diferită faţă de ceea ce ea 
semnifică  astăzi;  absenţa  şcolii  face  să  nu  existe  un  univers  al 
copilăriei,  copilul  trăieşte  în  lumea  celor  mari  şi  primeşte  sarcini 
casnice încă de la o vârstă fragedă, care cresc în importanţă pe măsura 
înaintării în vârstă. 

Această atitudine nu trebuie să fie privită  ca o  indiferenţă,  o 
lipsă  de  sentimente  faţă  de  copii,  doar  pentru  că  este  diferită  de 
atitudinea contemporană. Aşa cum observa Maria Magdalena Szekély, 
nu putem pune la îndoială sentimentele de iubire ale părinţilor faţă de 
copiii, atâta vreme cât finalitatea se dorea a fi aceeaşi ca şi în zilele 
noastre, o finalitate pe care autoarea citată o descoperă în cuvintele lui 
Miron Costin. Dorinţa părinţilor este de a-şi vedea copiii „în viaţa lor 
ieşiţi  la cinste. Domnii la domnii pre feciorii săi poftescu să-i vadză 
ieşiţi, boierii la boierii, slujitoriul se bucură să-şi vadză de slujitorie pre 
feciorul său harnic, pementeanul de hrana pământului pre feciorul său 
destoinic pofteşte să-l vadză”51.

De  aceea,  nu  putem  accepta  ca  veridică,  în  cazul  nostru, 
nepăsarea faţă de copil postulată de istoriografia franceză şi preluată şi 
de unii dintre istoricii noştri. Ea provine din analiza antinomiei trecut-
prezent,  însă  spaţiul  nostru  nu  a  cunoscut  aceeaşi  dinamică  de 
dezvoltare ca şi spaţiul european. De asemenea, nu trebuie să omitem 
că modul de exprimare al sentimentelor a fost din totdeauna confuz, 
mascând o anumită atitudine şi când spunem aceasta este de ajuns să ne 
gândim la celebrul proverb rusesc „Dacă nu m-ar iubi, nu m-ar bate”.

Putem însă vorbi de o anumită rigiditate şi lipsă de afectivitate 
în cadrul familiei, ale cărei cauze sunt atât de natură culturală, cât şi 
49 Philippe  Ariès,  Copilul  şi  familia  în  Vechiul  Regim,  în  Introducere  în  istoria 
mentalităţilor, antologie, studiu introductiv, selecţia şi traducerea textelor de Toader 
Nicoară, Ed. Presa Universitară, Cluj-Napoca, 1998, p. 284-301.
50 Documente bârlădene,  ed.  Iacov Antonovici,  V,  Huşi,  1926, p.  304. Despre un 
Gherghe care nu s-a căsătorit, documentul ne informează că “au rămas copil”.
51 Maria  Magdalena  Szekély,  Structuri  de  familie  în  societatea  medievală 
moldovenească, în ArhGen, IV(IX), 1997, nr. 1-2, p. 80.
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socială.  Un cuplu cu  mulţi  copii  nu  va manifesta  niciodată  aceleaşi 
sentimente ca un cuplu cu o singură progenitură, or, în condiţiile unei 
fertilităţi  a  cuplului  aproape  de  necrezut,  natalitatea  deţine  procente 
importante.  Din  păcate,  datele  de  care  dispunem,  nu  ne  permit 
reconstituirea în profunzime a acestui fenomen demografic, putem însă 
aprecia  dimensiunile  fenomenului  prin  analogia  cu  procentele 
înregistrate în parohia Răchiteni, la sfârşitul secolului al XVIII-lea.

 Numărul copiilor născuţi în această parohie, în perioada la care 
ne referim  (1 august 1798 - 31 decembrie 1800 ), a fost de 121, dintre 
aceştia 19,83% au venit pe lume în 1798 ( trebuie avut în vedere însă că 
1798 reprezintă doar o perioadă de cinci luni ),  39,66%, în 1799, şi 
40,49%,  în 1800. Comparând  aceste date, observăm că de la un an la 
altul natalitatea a înregistrat o creştere de aproape un procent. 

Repartiţia pe sexe a noilor născuţi a fost următoarea: 51,23% 
au fost băieţi, iar 48,76% fete. Anul 1798 a fost unul în care procentul 
născuţilor de sex masculin a fost net superior celui feminin: 75% băieţi 
şi 25% fete, aşadar un raport de 3 la 1. Anul 1799 a fost mai favorabil 
fetelor:  52,08%  fete,  faţă  de  doar  47,92%  băieţi,  o  situaţie 
asemănătoare  înregistrându-se  şi  pentru  1800:  57,14%  fete,  faţă  de 
42,86% , cifră ce reprezintă procentul numărului de băieţi. 

Tot  în  acest  interval  au  venit  pe  lume  şi  două  perechi  de 
gemeni: Martin şi Mihai, născuţi din Ioan Tiba şi soţia sa Elena, şi Ioan 
şi Anton, născuţi din Petru Gheţ şi soţia sa Catrina. Interesant este şi 
modul în care au fost aleşi naşii în aceste două cazuri. În primul caz, 
copilul care primit numele de Martin, a fost botezat de Petru Martoncă 
şi  Margareta,  soţia  lui  Dumitru  Demetercă,  în  vreme ce  fratele  său, 
Mihai, a fost botezat de Dumitru Demetercă şi Catinca, soţia lui Petru 
Martoncă52.

Nu toţi aceştia supravieţuiau însă; dacă analizăm mortalitatea pe 
grupe de vârstă, observăm că mortalitatea infantilă este destul de mare, 
rata mortalităţii la grupa de vârstă 0-2 ani fiind de 35%. Copiii trecuţi 
de vârsta de doi ani au şanse mari de supravieţuire, rata mortalităţii la 
grupa  2-5  ani  fiind  de  doar  5%.  Putem  observa  o  concentrare  a 
mortalităţii infantile în jurul grupei de vârstă 0-2 ani, aspect care spune 
multe  despre  condiţiile  de  hrană,  igienă  şi  asistenţă  maternală. 

52 Liviu Pilat,  Natalitate şi mortalitate în parohia Răchiteni la sfârşitul secolului al  
XVIII-lea, în OI, II-1, 2002, p. 2 (extras).
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Cumulând  procentele  celor  două  grupe  de  vârstă,  observăm  că 
mortalitatea infantilă deţine 40% din rata totală a mortalităţii. 

Pe măsură ce înaintăm, rata mortalităţii scade, ea fiind de doar 
2,5% la grupa de vârstă 6 - 14 ani, acelaşi procent înregistrându-se şi la 
grupa de vârstă 15-19 ani. După trierea masivă, care are loc la grupa de 
vârstă 0 -2 ani, copii şi adolescenţii au şanse mari de supravieţuire în 
condiţii  normale, aceasta însemnând absenţa invaziilor, a perioadelor 
de foamete sau a unor epidemii53.

Intrarea  nou-născutului  în  viaţa  creştină  şi  totodată  în 
comunitate se făcea prin botez. Botezul, privit atât ca rit de trecere cât 
şi  ca  taină  bisericească,  pare  să  fi  suferit  de-a  lungul  timpului 
importante modificări şi aceasta datorită aculturaţiei religioase, mai ales 
în  ceea  ce priveşte  semnificaţiile  sale.  La jumătatea secolului  XVII, 
Bartolomeo Bassetti atrăgea atenţia asupra faptului că credincioşii din 
Moldova dau o cu totul altă semnificaţie botezului decât cea impusă de 
canoanele  bisericeşti.  El  observa  că  aceştia  „cheamă şi  roagă  pe  un 
schismatic  ca  să  le  fie  cumătru,  şi  fac  această  ceremonie,  că  acest 
schismatic taie moţul de păr al copilului de catolici înainte de a i se fi 
tăiat părul de alţii, şi îl păstrează şi zic că atunci se face el creştin, şi fac 
masă, şi ce e mai rău, dacă mor părinţii copilului, acest cumătru îl ia 
zicând că e fiul său”54. 

Peste aproape un secol, Giovanni Bartolomeo Frontali observa o 
anumită  schimbare  a  acestor  practici.  Astfel,  deşi  unii  catolici  „ţin 
copiii câte cinci sau şase ani fără să-i boteze, spunând că astfel ei cresc 
mai repede”, la momentul la care el scria credincioşii cuprinşi „de mare 
frică, dacă văd îndată după naştere că pruncilor nu le e tocmai bine, ei 
pun pe moaşă să-i boteze sau, dacă sunt sănătoşi, aşteaptă până la prima 
zi de sărbătoare şi îl aduc la biserică”55.   

Ambii misionari explică aceste practici prin influenţa ortodoxă 
primită  de  catolici,  însă  privite  cu  atenţie  lucrurile  au  şi  o  altă 
explicaţie,  un  fenomen  care  s-a  petrecut  anterior  şi  în  Occident, 
decalajul cronologic fiind datorat condiţiilor de asistenţă religioasă din 
Moldova. 

53 Ibidem, p. 3.
54 Călători, VII, p. 54.
55 Călători, IX, p. 351.
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În ceea ce propunea a fi o istorie a botezului,  Philippe Ariès 
insistă asupra polimorfismului continuu, în care vechile mentalităţi s-au 
modificat,  nu  prin  rupturi  bruşte,  ci  printr-o  serie  de  modificări 
mărunte56.  Către  mijlocul  Evului  Mediu,  adulţii  nu  manifestă  prea 
multă preocupare pentru a-şi boteza cât mai repede copii.  Botezurile 
erau administrate de două ori pe an, la date fixe, dar nu exista nimic 
care  să-i  constrângă  pe  indivizi  să-şi  boteze  odraslele,  în  afară  de 
propria lor conştiinţă. Copiii se aduceau la botez când părinţii doreau 
acest lucru şi întârzierile, chiar cu anii, erau frecvente. Abia din secolul 
XVI, registrele de catolicitate şi vizitele diocezane au permis controlul 
administrării botezului, control care nu a existat anterior. 

În Moldova, acest din urmă eveniment a jucat un rol hotărâtor, 
mai ales în condiţiile în care vizitele episcopale erau destul de rare. La 
jumătatea  secolului  XVII,  arhiepiscopul  Marco  Bandini  boteza,  la 
Săbăoani, 183 de bărbaţi şi 80 de femei57. Acest număr mare provine 
din toate satele parohiei, pentru că Bandini nu a mai oficiat botezul în 
nici un alt sat afiliat. Chiar şi la sfârşitul acestui secol, întâlnim, pentru 
satele de care ne ocupăm, relatări  ale altor misionari  care au oficiat 
botezuri în această parohie58. 

Această situaţie ridică unele semne de întrebare, în ce măsură 
dascălii, care aveau dreptul de a oficia botezuri, se şi îndeletniceau cu 
aceasta, fie botezul oficiat de ei nu era considerat valabil, ceea ce în 
epoca post-tridentină este greu de crezut. Cea mai plauzibilă explicaţie 
este că locuitorii nu se înghesuiau să ceară botezul dascălului, iar acesta 
nici dacă ar fi dorit, nu avea mijloace să-l impună, aşa încât aşteptau 
vizita  episcopală  sau  a  unui  misionar,  prilej  cu  care  se  celebra  atât 
botezul, cât şi miruirea. Această situaţie se datorează, în principal, unei 
credinţe  destul  de  răspândită  care  aşeza  în  prim  plan  exorcismul, 
considerându-se că starea specifică păcatului strămoşesc este înrudită 
cu cea a omului vrăjit. Oricine putea efectua botezul cu apă, însă doar 
blestemele preotului erau eficiente59.

O serie întreagă de schimbări promovate de Biserica romană au 
simplificat  mult  ritualul  botezului,  făcându-l  mai  accesibil,  iar 
56 Philippe Ariès, op. cit., p. 294-295.
57 Codex Bandinus, p. 64.
58 Călători, V, p. 504.
59 John  Bossy,  Creştinismul  în  Occident,  1400-1700,  trad.  Dorin  Oancea,  Ed. 
Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 27.
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presiunea preoţilor  a  determinat  familiile  să-şi  boteze copiii  cât  mai 
curând  după  naştere.  Astfel,  s-a  renunţat  la  botezurile  colective, 
scufundarea  în  apă  a  fost  înlocuită  cu  aspersiunea,  dar  cea  mai 
importantă modificare a fost  acordarea dreptului de a boteza şi  altor 
persoane,  aşa  încât  moaşele  puteau  boteza  copiii,  dacă  credeau  de 
cuviinţă, usque in utero. 

Importanţa acordată moaşei, „această vrăjitoare albă recuperată 
de puterea seculară în secolul XVII”, cum o numeşte Philippe Ariès, va 
modifica  radical  istoria  botezului.  Desigur  că  şi  în  Moldova  aceste 
modificări au pătruns de timpuriu, dar aşa cum am arătat ele nu au fost 
aplicate atâta vreme cât a lipsit factorul de presiune. Abia pe parcursul 
secolului XVIII, lucrurile încep şi la noi să ia aceeaşi turnură.

Rolul important pe care moaşele îl joacă în cadrul societăţilor 
rurale este mereu subliniat de etnologi. Moaşe au existat din totdeauna, 
însă modul în care această femeie capătă o misiune de creştinare, care îi 
sporeşte prestigiul, ne interesează în mod deosebit. Prezenţa moaşei în 
cadrul  ceremonialului  de  botez  devine  obligatorie,  ea  fiind  cea  care 
aduce copilul la botez. Preotul o chestionează pe aceasta în legătură cu 
o eventuală botezare a copilului şi cu acest prilej cere şi numele acelui 
preot care a iniţiat-o în practica botezului:

-    Au jest Moscia Domnata?
- Ascia jeste, Părinte, jeu sent Mossa.
- Dar en vreme de nevoja sti Domnata se bottez un cupchil?
- Ştiu, Sfenziata. Kotare Părinte m’a envezat.
Ja, Parinte, ascia. D’entei se aibieu ghend se fak cristin pe cupchilul, apoi se 
torn lui per cap apa zichend:  Anna – Anton – Hilana jeu te bottez en numele 
al Tatalui, sci al Fiului, sci al Ducului sfint. Amin. Sci se torn apa chend 
spoju cuvintele de trei ori en kip de cruce60.

Acestea  nu  sunt  singurele  lucruri  pe  care  o  moaşă  trebuie  să  le 
cunoască. Ea trebuie să fie pregătită să facă faţă oricărei situaţii,  iar 
pentru aceasta preotul este cel care o verifică şi o pregăteşte:

- Mossa  sponeme de  ar  entempla  se iesse  cupchilul  nu  cum se…dupa 
rendul dar ar iesci o mena sau un piccior sci ar fi mare frica se nu nasce 
viu ce ai face?

- L’as boteza tornend apa de trei ori pe mena sau un piccior ce ar fi, zichend: jeu 
te botez…

-    Dar de ar nasce pe urma viu, sci n’ar fi nedesde se l’aduc la Biserica ascia 
viu, sci t’ai teme se nu moara endates ce ai face?

60 Diverse materie in lingua moldava, p. 71.
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-   L’as boteza pe capul dar d’entei as ave ghend se nul botez de ar fi botezat 
si de n’ar fi botezat as ave ghend sel botez, sci  l’as boteza entra esta chip: N. 
de  jest  botezat  jeu  nu  te  botez,  dar  de  nu  jest  botezat  jeu  te  botez  en 
numele…61.

Deşi  lente,  aceste  schimbări  au  antrenat  modificări  şi  la  nivelul 
mentalului  colectiv,  cel  mai uşor sesizabile fiind cele  aflate  în  sfera 
miraculosului. Învierea copiilor morţi fără botez, exact pentru a primi 
botezul,  devine,  în  secolele  XVI-XVII,  o  temă atât  de răspândită  în 
Occidentul catolic, încât se apropie de banal, ea nu mai impresionează 
pe nimeni62.  Prezenţa  în  tradiţia  populară a  unei  teme similare  şi  în 
satele noastre am sesizat-o şi cu alt prilej63, însă atunci am considerat-o 
ca o expresie a culpabilităţii colective. Faptul că, până pe la începutul 
secolului  XX, oamenii  auzeau în plină zi  plânsete  de copii,  care  nu 
încetau decât în momentul în care cel  torturat de nevinovatele ţipete 
rostea: „Te botez în numele Tatălui, al Fiului şi al Sf. Duh”, reprezintă 
o consecinţă a aceluiaşi fenomen.

Însă consecinţa cea mai importantă a acestui fenomen este graba 
oamenilor  noştri  de  a-şi  aduce  copiii  la  botez  cât  mai  repede  după 
naştere. La sfârşitul secolului XVIII, putem observa că unii copii sunt 
botezaţi  în  aceeaşi  zi  în  care  s-au  născut,  alţii  în  ziua  următoare, 
niciodată însă timpul scurs de la naştere şi până la botez nu este mai 
lung de două săptămâni64. 

El nu a determinat şi o schimbare a atitudinii faţă de copil, aşa 
cum s-a întâmplat în Occident.  Dacă,  în acest  spaţiu,  schimbarea de 
atitudine a fost demonstrată şi prin apelul la cultul funerar65, vom face 
şi noi apel la acesta pentru a demonstra contrariul. Copiii au continuat 
să fie înhumaţi separat, într-un colţ al cimitirului, indiferent dacă erau 
sau  nu  botezaţi,  fapt  care  se  mai  poate  încă  constata  în  cimiterele 
satelor noastre. 

Mai  mult,  numărul  extrem  de  mic  al  scheletelor  de  copiii 
descoperite în necropola de la Săbăoani ne face să ne întrebăm dacă nu 
cumva aceştia erau îngropaţi într-un cimitir separat care nu a fost încă 

61 Ibidem, p. 74.
62 Philippe Ariès, op. cit., p. 295.
63 Liviu Pilat, Aspecte din viaţa cotidiană a unui sat din Moldova, în OI, I-2, 2000, p. 
100.
64 Idem, Natalitate şi mortalitate…, p. 3.
65 Philippe Ariès, op. cit., p. 295-297.
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descoperit.  Desigur,  aceasta  ar  presupune  o  anumită  schimbare  de 
atitudine, fie şi numai prin includerea necropolei copiilor în cadrul celei 
a adulţilor. Este însă numai o ipoteză şi de aceea nu putem insista mai 
mult în aceată direcţie. Însă atâta timp cât cadrul social şi cultural nu se 
modifică, nu putem vorbi de o schimbare de atitudine.

Noul ceremonial de botez a integrat şi vechile practici, cum ar fi 
cele privitoare la naşi,  cumetrie şi  lumânările  de botez.  Deşi într-un 
Modus  agendi  ministerium, din  1778,  se  cerea  „să  se  oprească 
superstiţiile cu lumânările de nuntă şi de botez”66, obiceiul a continuat 
să  persiste.  Rolul  părinţilor  spirituali  ai  copilului  a  rămas  la  fel  de 
important,  iar  pe  lângă  solidaritatea creată  de  înrudirea  spirituală  se 
menţine rolul acestora de a asigura protecţie socială copilului, în caz de 
deces al  părinţilor.  Naşii  devin în mod automat părinţii  acestuia,  iar 
preotul le aminteşte acest lucru la oficierea botezului:

D’aku se stiz Domnia Vostr Cometrilor, che v’az facut ruda ku cupchilul, sci 
cu Parinzii a lui, sci datoria vostra, jeste sel zinezi ka pe un cupchil al vostru 
de sufflet, sci de ar entempla che ar mori Parinzii a lui, Domnia Vostr sentez 
datorii ka sel crestez ku envezeture buna, sci ka sel areniz, sci ka sel envezaz 
cum ar  fi  un  cupchil  al  vostru trupesc,  sci  nu fakend az  dar  respons  lui 
Dumnezeu67.

Înrudirea spirituală creată prin botez capătă în acest mod o importanţă 
sporită,  ceea ce explică strategiile folosite de părinţi  pentru alegerea 
naşilor. Aşa se explică de ce va fi căutată înrudirea cu unele persoane, 
probabil,  cu  o  condiţie  socială  mai  bună,  dar  mai  ales  provenienţa 
naşilor din două familii distincte. Astfel, se evita incertitudinea ce plana 
asupra  copilului,  în  cazul  în  care  familia  naşilor  nu  ar  fi  avut 
posibilitatea  de a-i  oferi  adăpost  acestuia.  Mai  mult,  înregistrarea în 
condica  parohială  a  numelor  părinţilor,  copilului  şi  naşilor68 conferă 
acestei practici un caracter contractual.

Următorul moment important din viaţa unui copil va fi primirea 
Sfintei  Împărtăşanii.  Practic,  acest  eveniment  marchează  sfârşitul 
vârstei inocenţei, şi, din acest moment, copilul intră cu drepturi depline 
în tagma păcătoşilor, deci a adulţilor, el fiind considerat de acum încolo 
un om cu conştiinţă. Copilul trăieşte în lumea celor mari şi,  până la 
acest moment, nu este deloc exclus ca debutul său în viaţa socială să se 
66 Iorga, Studii şi documente, I-II, p. 116.
67 Diverse materie in lingua moldava, p. 73.
68 Ibidem, p. 73. “Se venizi en casa ku mine, ka se scriu numele a tuturor”.
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producă cu mult înainte, prin îndeplinirea unor sarcini casnice în raport 
cu puterea şi priceperea sa, dar primirea Sfintei Euharistii, eveniment 
care  se  produce  la  o  vârstă  ce  variază  între  12-16  ani,  reprezintă 
consacrarea acestui moment. 

Accesul  în  lumea  adulţilor  este  relevată  şi  de  ritul  funerar: 
adolescentului îi este permisă înhumarea alături de adulţi. S-ar putea ca 
această să fie determinat şi de alte cauze, fie un eveniment din viaţa 
comunitară,  cum  ar  fi  participarea  la  jocul  băieţesc,  fie  însăşi 
dezvoltarea  anatomică  reclamă acest  lucru,  însă,  suprapunerea  lor  şi 
importanţa tot mai mare pe care o dobândeşte sentimentul religios, ne 
face să privilegiem întâietatea tainei bisericeşti.

Perceperea  acestei  taine  bisericeşti  şi  a  semnificaţiilor  ei  de 
către locuitori,  pare să nu fi  fost  din totdeauna aceeaşi,  nelămuririle 
acestora  fiind  legate  tocmai  de  vârsta  la  care  este  acordată  acest 
sacrament:

Cât despre Sfânta Împărtăşanie, ei vor ca fiii lor să fie primiţi cât mai curând 
la împărtăşanie, mai ales în cazuri de boală, întrucât văd că fiii schismaticilor 
sunt  împărtăşiţi  îndată  după  ce  s-au  născut  şi  s-au botezat,  precum şi  în 
extremis, totuşi au rămas încredinţaţi că pentru o asemenea taină se cere o 
mare cunoaştere, fără a mai intra apoi în alte discuţii; totuşi când au ajuns la 
vârsta de unsprezece sau doisprezece ani,  sunt  instruiţi  îndeajuns spre a-i 
admite  apoi  dintr-o  dată  la  împărtăşanie  şi  în  acel  timp  îi  fac  să  se 
spovedească mai des69.

Această nemulţumire a locuitorilor ar putea fi într-adevăr legată de o 
influenţă a practicilor ortodoxe, dar ea poate reprezenta, în acelaşi timp, 
amintirea  unei  perioade  în  care  administrarea  tainelor  se  făcea  in 
corpore, aşa cum am văzut în cazul botezului şi al miruirii. 

Cu alte cuvinte, până spre jumătatea secolului XVII, tânărul era 
botezat, împărtăşit şi miruit la aceeaşi dată, fapt care încă persista în 
memoria locuitorilor. Însă, chiar şi  în aceste condiţii,  era necesară o 
pregătire  religioasă  care  venea  din  partea  familiei  şi  a  dascălului. 
Familiei îi revenea sarcina de a-l învăţa pe copil rugăciunile de bază, 
„ucinaşele”  în  limbajul  localnicilor,  neîndeplinirea  acestei  sarcini 
constituind  un  păcat.  Nu  întotdeauna  copiii  învaţă  rugăciunile 
principale acasă, mai ales în cazurile în care părinţii nu le ştiu nici ei 
prea  bine,  aşa  cum unii  o  şi  mărturisesc:  „M-am lenit  se  envez  pe 

69 Călători, IX, p. 351.
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cupchii miei la oscenascele, sci pen’akmu nu le ştiu” sau „Nici eu nu le 
stiind tuote nu m’am silit se le envez dela alzi”70. 

Analfabetismul îngreunează, la rându-i, procesul de învăţare, de 
aceea, nici misiunea dascălului nu este tocmai uşoară, iar copilul care 
nu învaţă rugăciunile în familie, nu le va şti niciodată. În ciuda acestor 
impedimente, cei mai mulţi dintre locuitori cunosc rugăciunile de bază, 
aşa cum a putut constata  Giovanni Hrisostomo Dei Giovanni cu ocazia 
vizitei  întreprinse  la  Săbăoani,  în  1762.  „În  timpul  celor  opt  zile 
petrecute acolo, am supus pe mai mulţi enoriaşi unor întrebări asupra 
învăţăturilor de bază ale sfintei credinţe şi am găsit că erau destul de 
bine instruiţi”71.

Educaţia copiilor nu constă doar în rugăciuni,  însă acestea le 
sunt necesare în cele mai importante momente ale vieţii. Copiii învaţă 
şi cântece fie populare, fie religioase, jocuri, învaţă să danseze, dar, în 
principal, deprind tainele muncii şi ale vieţii. Pe măsura înaintării în 
vârstă, cresc sarcinile în gospodărie, iar educaţia fetelor se diferenţiază 
de  cea  a  băieţilor,  primele  vor  învăţa  rostul  treburile  casnice  şi  al 
leacurilor, în vreme ce băieţii încep să se viseze viitori gospodari. De 
fapt,  această  întreagă  perioadă  nu  este  decât  pregătitoare  pentru 
următorul eveniment important din viaţa lor care este căsătoria.

  
                                  
                                   3. Căsătorie şi sexualitate  

Căsătoria,  piesă  de  bază  a  structurilor  familiale,  cele  care 
formează de fapt armătura unei societăţi, este investită de creştinism cu 
atribute  sacramentale.  Considerată  a  fi  o  taină  la  fel  de  mare  ca  şi 
botezul  sau  preoţia,  căsătoria  catolică  se  diferenţiază  prin 
indisolubilitatea  ei,  ceea  ce  opune  acest  model  de  mariaj  celorlalte 
modele care au precedat-o sau cu care mai coexistă în lumea de astăzi, 
şi  care  prezintă  cel  puţin  în  cazul  bărbatului  dreptul  de  a  desface 
căsătoria şi de a o lua de la capăt72. Spre deosebire de spaţiul occidental, 

70 Diverse materie in lingua moldava, p. 82.
71 Călători, IX, p. 445.
72 Philippe  Ariès,  Căsătoria  indisolubilă,  în  vol.  Sexualităţi  occidentale,  coord. 
Philippe Ariès şi Andrè Béjin, trad. Miruna şi Bogdan Tătaru-Cazaban, Ed. Antet, 
Oradea, 1998, p. 155 (în continuare vom cita P. Ariès, Căsătoria indisolubilă).
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cazul nostru prezintă o situaţie deosebită, aceasta pentru că avem de-a 
face cu o populaţie asupra căreia Biserica nu poate exercita, pentru o 
perioadă destul de lungă, un control efectiv.

 În  condiţiile  în  care  mariajul  indisolubil  reprezintă  o 
restrângere a libertăţii sexuale, rămâne de văzut modul în care oamenii 
noştri au respectat acest model sau au preferat să se lase contaminaţi de 
modelul matrimonial impus de ortodoxie. 

Relatările  misionarilor  catolici,  de  pe  parcursul  secolului  al 
XVII-lea, trimit, de regulă, spre cea de a doua variantă. Seria acestor 
relatări o deschide Bernardino Quirini, la 1599, care, în raportul său, 
atrage atenţia asupra faptului că „unii catolici au fost căsătoriţi de către 
unii  fraţi  apostaţi,  şi  de  către  alţi  preoţi,  deşi  erau  rude  de  grade 
interzise” şi, de asemenea, “unora li s-a dat carte de despărţenie”73. 

Peste aproape un secol, Bernardino Silvestri ridică acelaşi gen 
de probleme: „Să se hotărască pentru cazul în care soţia îşi părăseşte 
soţul,  iar bărbatul respectiv se duce şi trăieşte între eretici,  sau dacă 
bărbaţii se căsătoresc din nou, apoi revin în fiecare zi şi îşi recheamă 
partenera,  sau  partenerul,  ei  nu  mai  pot  convieţui  într-o  asemenea 
situaţie iar pe calea cea dreaptă nu se mai poate face nimic”74. 

Lamentările misionarilor ne-ar putea induce în eroare, dacă ar fi 
să privim căsătoria doar prin prisma libertăţii sexuale. Or, aspectele pe 
care căsătoria le implică sunt diverse, iar importanţa socială a alianţelor 
matrimoniale depăşeşte cu mult caracterul unui simplu rit de trecere. 
Depistarea raţiunilor care stau la baza formării cuplurilor, de multe ori 
neconştientizate,  sunt  greu  de  surprins;  avem  însă  certitudinea  că 
strategii  matrimoniale  au  existat  şi  în  cazul  satelor  noastre,  ele 
orientându-se atât în funcţie de gradele de cognaţiune, cât şi de poziţia 
socială a contractanţilor. 

Informaţiile oferite de misionari trebuie însă privite cu atenţie, 
pentru a vedea în ce măsură cele relatate de ei reprezintă un model de 
mariaj sau cazuri singulare, mai ales datorită faptului că acest model 
intră în contradicţie cu modelul occidental răspândit în mediile rurale, 
unde  indisolubilitatea  căsătoriei  este  predominantă.  În  acest  mediu 
social, Biserica nu a fost nevoită să impună stabilitas (termen folosit în 
lucrările clericilor pentru a desemna indisolubilitatea). Un studiu asupra 

73 Călători, IV, p. 44.
74 D. Zaharia, Statistici, p. 36.
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strategiilor matrimoniale în comunităţile rurale ale Italiei de Sud, a scos 
în evidenţă caracterul restrictiv al alianţelor între familii. Echilibre atât 
de grijuliu pregătite şi atât de fragile ar fi fost compromise în cazul în 
care  căsătoriile  ar  fi  fost  rupte  prea  uşor.  Stabilitatea  căsătoriei  era 
condiţia  stabilităţii  comunităţii,  acesteia  revenindu-i  sarcina  să  o 
respecte şi să o supravegheze75. 

Pentru a vedea mai bine cum stau lucrurile, în cazul nostru, se 
impune să ne oprim şi asupra modelului matrimonial care funcţiona în 
Moldova.  Dintr-un studiu care a vizat  elita societăţii  moldoveneşti76, 
vom  extrage  câteva  caracteristici  de  ordin  general,  aplicabile  şi  la 
marea masă a populaţiei:
1. În Moldova există o vârstă la care se putea contracta o căsătorie. 
Vârsta minimă corespunde aceleia cerute de canoanele din Bizanţ şi din 
Europa de apus, 12 ani la fete şi 14 ani la băieţi, cu tendinţe de creştere 
până la 15 ani pentru fete şi 18 ani pentru băieţi.  Vârsta minimă nu 
corespunde  însă  cu  vârsta  prolifică  pentru  căsătorie,  o  relatare  din 
secolul XVIII ne spune că băieţii catolici se căsătoresc la 16-17-18 ani, 
iar ortodocşii „au obiceiul de a se căsători la o vârstă mai înaintată”77.
2.   Iniţiativa  aparţinea  bărbatului,  care  trata  condiţiile  căsătoriei  cu 
părinţii fetei;
3.   Existau  şi  cazuri  frecvente  de  răpire  a  viitoarei  mirese,  obicei 
practicat  şi  de  catolicii  moldoveni,  după  cum  reiese  din  discuţiile 
purtate în sinodul de la Cotnari, în 164278.

La  aceste  elemente  se  adaugă  importanţa  deosebită  acordată 
virginităţii  fetei  la  căsătorie,  care  poate  determina  desfacerea 
contractului nupţial. Dimitrie Cantemir a descris cu lux de amănunte 
acest  gen  de  incidente  şi  tot  el  face  precizare  că  aceste  repudieri 
zgomotoase  erau  caracteristice  mai  degrabă  lumii  rurale  şi  nu  elitei 
sociale79. Acest obicei este atestat şi pentru catolicii moldoveni, „atunci 
când mireasa  nu era  fecioară,  o  duceau înapoi  la  casa ei  şi  părinţii 

75 Cf. Philippe Ariès, Căsătoria indisolubilă, p. 170-171.
76 Maria  Magdalena Székely,  Structuri  de familie  în  societatea moldovenească,  în 
ArhGen, IV(IX), 1997, nr. 1-2, p. 64-65.
77 Călători, IX, p. 352.
78 Ibidem, VII, p. 54.
79 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Ed. Minerva, Bucureşti, 1986, p. 146.
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miresei dregeau lucrurile  fie cu bani sau cu vite şi  astfel  o primeau 
înapoi”80.

Din  cele  expuse  până  acum,  desprindem  concluzia  că  şi 
sentimentele  jucau  un  anumit  rol  în  formarea  cuplurilor,  chiar  dacă 
aceste  sentimente  puteau  fi  „dirijate”  de  către  părinţi.  Este  greu  de 
surprins  importanţa  dragostei  şi  a  erotismului  în  formarea  cuplului 
conjugal, datorită numărului redus de documente ca şi pudoarea care 
învăluie aceste evenimente, însă unele frânturi le putem desprinde, mai 
cu seamă datorită confesiunilor făcute. Atracţia faţă de sexul opus se 
manifestă atât la băieţi cât  şi  la fete, dar modalităţile de manifestare 
sunt diferite. Pentru băieţi, idealul erotic pare a fi contactul sexual cu o 
femeie,  « Am avut  genduri  rele,  dar  le  am gonit  endates,  nu  le  am 
primit,  sci  m-am libovit,  sci  le  am primit  geandind  la  nevestele,  la 
fietele »,  iar,  până  la  împlinirea  acestuia,  refularea  îmbracă  formele 
„nevinovate”  ale  sexualităţii.  Avem  astfel  atestată  practicarea 
masturbării,  la  care  penitentul  îşi  asociază  şi  trăirea  mentală :  „Ieu 
m’am  slobozit  singele,  semanza  dintr’adens,  nu  ghendind  la  nime, 
ghendind  la  femejele,  la  fetele”  sau  a  poluţiei :  „Me  s’a  slobosit 
semanza fur de stire me, en vis, sci nu m’am bocorat, pe urma nic am 
dat  pricina  ka  se  se  slobode”,  în  vreme  ce  unii  mai  norocoşi  şi-au 
împlinit idealul înaintea căsătoriei, „Am fakut peccate ku o vedova, ku 
o nevasta”81.

Erotismul feminin are cu totul alte conotaţii, iar formele sale de 
manifestare sunt diferite. Dacă băiatul este un cuceritor, fata trebuie să 
fie cât  mai  intangibilă,  dar,  în  acelaşi  timp, ea trebuie să  stârnească 
atracţia bărbaţilor, fără a le stârni şi  pasiunea,  o misiune imposibilă. 
Erotismul feminin, în cele mai multe cazuri, se manifestă în universul 
oniric. Există, în tradiţia populară, mai multe nopţi pe an în care fetele 
îşi pot visa alesul, care, de asemenea, poate fi determinat să facă pasul 
hotărâtor prin diferite vrăji sau farmece, mergând până la credinţa în 
Zburător, o posedare sexuală onirică, care se poate manifesta înainte, 
dar şi după căsătorie. Din analiza manuscrisului misionarului Francesco 
Antonio  Mauro,  s-ar  părea  că  femeile,  conştient  sau  nu,  ezită  să 
mărturisească aceste trăiri onirice, ca de altfel şi păcatul carnal. Lipsesc 
mărturisirile de genul „am păcătuit cu Zburătorul”, sau „am păcătuit 

80 Călători, IX, p. 353.
81 Diverse materie in lingua moldava, p. 81.
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cu…”,  în  schimb  femeile  se  învinovăţesc  frecvent  de  lucruri  mai 
mărunte, cum ar fi mândria, admirarea în oglindă sau „m’am embrecat 
bine ka se me vada fleckei, sci ka se plak lor”82. 

Singurele mărturisiri mai concrete sunt cele legate de sărutări şi 
mângâieri ale sânilor, „Parinte am fust la gioc, sci am giukat cu flekei, 
sci m’au sarutat, sci au bagat mena en sen, m’au chiupuit zizele peste 
camescia,  pe  dinuntru”83,  dar  ele  se  opresc  aici.  E  drept,  datorită 
importanţei  pe  care  o  are  virginitatea,  în  cazul  fetelor  nemăritate, 
cazurile unui contact sexual anterior căsătoriei erau extrem de rare. 

Aceasta se poate observa şi din procentul naşterilor ilegitime, 
procent care în parohia Răchiteni, la sfârşitul secolului XVIII, a fost de 
doar 1, 65 %84, o cifră mai mică decât cea înregistrată în Occident, unde 
acest  fenomen putea ajunge la  3,9 %,  în mediul  urban şi  3,3  %, în 
parohiile rurale85. Aceste cifre mici demonstrează, totuşi, că fenomenul 
exista, însă dacă ne gândim şi la adultere sau legături întâmplătoare, 
mărturisite de către bărbaţi, absenţa din manuscrisul părintelui Mauro a 
unor mărturisiri similare şi din partea femeilor, nu  poate fi pusă pe 
seama  neglijenţei  autorului.  Observatorii  de  altădată,  din  spaţiul 
occidental,  au  remarcat  că  ruşinea,  cauza  atâtor  „chinuri”  ale 
conştiinţei,  se  manifesta  în  special  cu  ocazia  păcatelor  sexuale  şi  le 
paraliza îndeosebi pe femei86.

Explicaţia  acestei  situaţii  stă  însă  şi  în  caracteristicile 
catolicismului  din  Moldova.  Chiar  dacă  nu  au  avut  o  pregătire 
corespunzătoare, diaconii catolici, în perioada lor de glorie, au fost cei 
mai  straşnici  apărători  ai  moralei  comunitare.  Ei  au  folosit  pentru 
aceasta tot felul de mijloace, impregnând sistemul cutumiar cu tot felul 
de amenzi şi de pedepse. Preoţii veacului XVIII au găsit acest sistem 
deja operant şi nu au avut nici un motiv să-l înlăture, atâta vreme cât el 
slujea pentru impunerea propriei autorităţi şi a disciplinei comunitare, 
decât atunci când acesta contravenea dogmelor bisericeşti. Vom găsi, 
până  la  începutul  secolului  XX,  asemenea  cutume,  care  în  această 
perioadă diferă de la sat la sat, dar care odinioară au aparţinut unui fond 

82 Ibidem.
83 Ididem, p. 80.
84 L. Pilat, Natalitate şi mortalitate, p. 2.
85 Alain Croix, La demographie du pays Nantais au XVIe siecle, în ADH, 1967, p. 72.
86 Jean Delumeau, Mărturisirea şi iertarea, p. 17.
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comun. Iată, de exemplu, cum era pedepsită incastitatea, la Săbăoani, în 
perioada  interbelică:  „dacă  o  fată  greşea  cu  un  flăcău  era  adusă  la 
parohie; aici i se punea la gât un jug asemănător celor de la cai şi era 
legată de un gard. În faţa mulţimii, preotul o biciuia pe fata aplecată în 
jug ca o altă fată să nu mai cadă în păcat, luând exemplu de la acest 
caz”87.

Pedepsele  aplicate  vizează  două  aspecte:  în  primul  rând,  se 
urmăreşte  umilirea  persoanei  culpabile  în  văzul  întregii  comunităţi, 
pentru  a  sluji  de  exemplu  nedemn  de  urmat,  astfel  „fata  greşită  e 
pedepsită să steie, pe timpul slujbei, în genunchi, la uşa bisericii, cu 
lumânarea aprinsă în mână”88. Reabilitarea fetei, astfel marginalizate, se 
face printr-un efort financiar nu întotdeauna uşor de suportat. În primul 
rând,  trebuie  asigurată  atitudinea  binevoitoare  a  comunităţii,  apoi 
trebuie găsit un tânăr dispus să o ia de nevastă, bineînţeles în schimbul 
unei dote substanţiale şi, în fine, tatăl trebuie să plătească în acest caz 
„o amendă după cum dispune, dar nu mai puţin de 20 de lei”89. Astfel 
de pedepse sunt valabile şi pentru femeile măritate, astfel, la jumătatea 
secolului  XVII,  dascălul  Andrei  din Săbăoani  a  luat  de  la  o  femeie 
adulteră  o vacă şi trei viţei90, ceea ce reprezintă destul de mult. 

Frica de dascăl, perpetuată apoi în frica de preot, a determinat 
această  tăcere  a  femeilor.  Dacă  la  aceasta  mai  adăugăm şi  frica  de 
duşegubinarii domneşti care colindau satele în căutarea unor astfel de 
cazuri,  înţelegem că  nu  pudoarea,  ci  spaima le  determina  pe  aceste 
femei să ducă o astfel de taină până în mormânt. Însă, în situaţia în care 
dintr-o  astfel  de  legătură  se  năştea  un  copil,  taina  ieşea  singură  la 
suprafaţă,  iar  această  situaţie  genera  o  situaţie  foarte  dezagreabilă 
pentru fata-mamă, căreia i se va reaminti acest lucru de fiecare dată:

- Dar de jest fata cum ai fakut pe un cupkil?
- Ia  parinte, m’am grescit cu un flecheu am remas dela densul engreonata 

sci am fakut pe un cupchil .
- Dar dece ai facut lucrul aesta?
- Ce se facem Parinte, distul em par reu dar n’am ce se fak.91

87 Cf. Alois Moraru, ş. a., Pildeşti, p. 111.
88 I. N. Ciocan, Monografia creştinilor catolici din judeţul Roman, p. 41.
89 Ibidem, p. 67.
90 Codex Bandinus, p. 53.
91 Diverse materie in lingua moldava, p. 97.
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Aşa cum am putut observa dintr-unul dintre fragmentele citate, 
erotismul se manifestă  mai ales în cadrul unor structuri sociabile, mai 
ales acelea al căror rol este tocmai formarea cuplului şi când spunem 
aceasta ne referim în principal la hora satului. Asocierea erotismului cu 
dansul  este  firească,  căci  dansul este o formă de erotism, prin el  se 
exprimă o anume posesie ce reprezintă preludiul nupţial. Manifestările 
tinerilor sunt supravegheate de întreaga comunitate şi dirijate de părinţi, 
care  au  grija  ca  alegerea  fiului  sau  fiicei  lor  să  nu  fie  deloc 
întâmplătoare. Practic, în momentul în care părinţii se pun de acord, 
tinerii sunt ca şi căsătoriţi. 

Momentul logodnei este hotărâtor şi el depăşeşte, în importanţă, 
ceremonialul  propriu-zis  al  căsătoriei,  fapt  recunoscut  indirect  şi  de 
relatarea  unui  misionar  din  secolul  XVIII:  „şi  în  sărbătorile  noastre 
solemne, unde joacă tineri şi tinere şi au şi un loc anume pentru joc şi 
merg  cu  încuviinţarea  părinţilor  lor  şi  acolo  îşi  schimbă  inele  de 
logodnă, făgăduindu-şi să se căsătorească în curând; şi ceea ce mai rău 
e că flăcăul schimbă inel cu două sau trei fete deodată, deşi acest lucru 
se întâmplă destul de rar”92. În ciuda caracterului său lacunar, această 
informaţie ascunde mai multe amănunte importante, asupra cărora ne 
propunem să insistăm. 

În  primul  rând,  se  observă  rolul  important  pe  care  îl  deţine 
logodna; contractarea mai multor logodne având caracter de poligamie, 
dar  gravitatea  acestei  situaţii  derivă  din  conflictele  dintre  grupurile 
familiale,  pe  care  o  atare  situaţie  le  creează.  Părinţii  şi  rudele  fetei 
înşelate au toate motivele să procedeze astfel, pentru că situaţia fiicei 
lor  nu  este  deloc  uşoară,  în  vreme ce  tânărul  scapă  mult  mai  uşor. 
„Dacă un  tânăr  a  greşit  cu  o fată  şi  voieşte  a  lua alta  în  căsătorie, 
trebuie să plătească popii o gloabă, care variază după starea materială a 
flăcăului, de la 100 de lei în sus”93. Cuantumul ridicat al acestei taxe, ca 
şi  represaliile  care  pot  veni  din  partea  rudelor  fetei  înşelate  scot  în 
evidenţă nevoia de stabilitate a comunităţii,  tocmai de aceea ele „se 
întâmplă destul de rar”.

Folosirea  inelelor  de  logodnă este  mai  degrabă  o  metaforă  a 
misionarului  decât  o  realitate,  mărturii  despre  schimbul  de  inele  în 

92 Călători, IX, p. 315.
93 I. N. Ciocan, op. cit., p. 26.
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Moldova  neexistând  nici  în  cazul  elitei94.  Pecetluirea  logodnei  era 
consfinţită prin sărutarea tinerilor95, gest folosit şi în Occident pentru a 
marca  acest  ritual  domestic96.  Am putea  accepta  această  variantă  ca 
fiind  valabilă  şi  în  cazul  nostru,  însă,  din  moment  ce  sărutul  este 
mărturisit ca păcat, suntem tentaţi să credem că lucrurile sunt ceva mai 
complicate. 

De  aceea,  credem  că  acest  moment  era  marcat  printr-un 
ceremonial  mai  complex  şi  nu  printr-un  simplu  sărut.  Un  astfel  de 
moment a fost surprins de contele D’Hauterive, la 1787, în satele din 
zona Romanului (deşi nu face o referire precisă, numărul de 15 sate 
precizat de autor ne demonstrează că este vorba de această zonă). Acest 
ritual se desfăşoară în felul următor: 

La un anumit timp al zilei, dănţuitorii şi dănţuitoarele se despart de gloată şi 
la o depărtare aşa de mare încât să nu fie nici auziţi, nici pierduţi din ochi, se 
aşează unul în faţa altuia. Tânărul îşi ridică sumanul dinapoi peste cap şi-l dă 
peste capul ţărăncii şi astfel le acoperă faţa la amândoi. Aşa stau de vorbă 
fără a face nici o mişcare, timp de mai multe ceasuri. Ei se pare că nu ţin 
seama de cei care-i privesc, şi aceştia nu consideră că fapta lor e o ruşine97.

Acest moment este precedat de un dar, pe care tânărul îl face fetei şi 
care constă dintr-o „năframă şi un mănunchi de flori, pe care fiecare 
ţărancă le ţine toată vremea în mână”98, însă momentul principal este 
cel descris mai sus. Acesta este un act privat şi, în acelaşi timp, unul 
public.  Tinerilor  le  este  respectată  intimitatea,  dar  este  vorba  de  o 
intimitate supravegheată, atât de părinţi cât şi de către comunitate. 

Şi mai interesantă este simbolistica gestului : cei doi tineri aflaţi 
la adăpostul sumanului îşi exprimă în acest mod dorinţa lor de a trăi 
împreună sub acelaşi acoperiş şi de a intra, astfel, în rândurile familiilor 
care  formează comunitatea şi  tocmai  de aceea,  ei  nu se  jenează,  iar 
fapta lor este privită ca ceva firesc. 

Acesta  este,  în  cazul  nostru,  momentul  hotărâtor  în  formarea 
viitoarei  familii,  ceremonialului  bisericesc  al  căsătoriei  revenindu-i 
doar rolul de a consfinţi această legătură. Biserica a acceptat existenţa 
acestei practici, în primul rând, datorită caracterului său restrictiv, prin 

94 Maria Magdalena Székely, op. cit., p. 69.
95 Ştefam Lemny, Sensibilitate şi istorie, p. 82.
96 Philippe Ariès, Căsătoria indisolubilă, p. 169.
97 Comitele D’Hauterive, Starea Moldovei la 1787, Bucureşti, 1902, p. 91.
98 Ibidem.
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supravegherea atentă a tinerilor, care corespundea moralei creştine şi 
asigura indisolubilitatea, cel puţin în faza latentă a vieţii conjugale. 

Totodată, ea a încercat să se prevaleze de dreptul de a oficializa 
căsătoria,  dar  continuând  să  acorde  un  rol  de  seamă  şi  membrilor 
comunităţii. Acest aspect se întâlneşte şi în Occident, unde, preotul a 
constituit multă vreme o parte importantă, dar nu neapărat necesară, a 
acestui  eveniment  social  cu  un  caracter,  în  acelaşi  timp,  sacru  şi 
secular. Abia Ritualul Roman, din 1612, a mutat ceremonia de la uşa 
bisericii în faţa altarului, transformând căsătoria dintr-un proces social 
garantat de Biserică într-un proces ecleziastic administrat de aceasta99. 

Folosirea, în cazul nostru, la 1696, atât a formei cum uxoris, cât 
şi a celei  cum consortes100 nu reprezintă o greşeală a misionarului sau 
dorinţa acestuia de a evita stereotipia, ci o realitate rezultată din faptul 
că  primele  fuseseră  oficializate  de  biserică,  iar  celelalte  doar  de 
comunitate.  Întocmirea  registrelor  parohiale  va  constitui  măsura  cea 
mai hotărâtoare în această direcţie,  iar  din acest  moment,  căsătoriile 
care  nu  sunt  înregistrate  în  aceste  registre  fiind  considerate  ilegale. 
Prezenţa permanentă a unui preot în parohie, care tinde să monitorizeze 
chiar şi procesul de formare a cuplurilor, creează posibilitatea ca toate 
căsătoriile  să  fie  oficializate,  totuşi,  ca  o  remanenţă  a  unei  situaţii 
anterioare,  mai  găsim,  chiar  şi  la  sfârşitul  secolului  XVIII,  câte  un 
cuplu menţionat sub forma conjugibus ilegitimus101.

Comunităţii îi este rezervat, în continuare, un rol important, prin 
strigările care se fac cu câteva săptămâni înaintea oficierii căsătoriei ; 
aceasta  poate  interveni  pentru  desfacerea  preconizatului  mariaj. 
Motivele  invocate,  în  astfel  de  ocazii,  nu  sunt  legate  doar  de 
nerespectarea gradelor de cognaţiune ; comunitatea se poate opune unei 
căsătorii considerată a fi scandaloasă, chiar dacă părinţii celor doi tineri 
sunt de acord cu încheierea ei. Un exemplu edificator, în acest sens, îl 
reprezintă demersul iniţiat de obştea cătunului Butea, ai cărei locuitori 
mărturisesc că o anume Cătălina „este o curvă, care umblă numai pe 
drumuri […] pe supt gardurile oamenilor, cu flăcăi” şi nu poate să fie 
soţia lui Mihalişcă, feciorul lui Antica102.

99 John Bossy, op. cit., p. 42.
100 Okmanytar, II, p. 746-748.
101AECI, Liber matrices parochiae Recheteni, f. 6v.
102 ASI, Documente, P. 1078 (neinventariat). Document din 1840.
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Deşi a condiţionat oficierea căsătoriei de o bună cunoaştere a 
catehismului,  altfel  „misionarul  nu  i-ar  căsători  dacă ei  nu  ar  şti  să 
răspundă la  ce sunt  întrebaţi”103,  Biserica a  păstrat  vechile  forme de 
manifestare, cum ar fi ceremonia nunţii sau lumânările de cununie. De 
altfel, în ceremonia liturgică, gestul care simbolizează unirea tinerilor, 
dextrarum junctio104, şi  care precede jurămintele de credinţă, este un 
element  care  aparţine  căsătoriei  romane,  care  a  străbătut  astfel 
vremurile105. Nunta nu a avut de suferit modificări, chiar dacă, la un 
moment dat, s-a pus problema suprimării lumânărilor de cununie106, un 
astfel de eveniment, descris în secolul XVIII, se aseamănă cu o nuntă 
din zilele noastre:

După ce s-au cununat, mirele se duce acasă la el şi mireasa la casa ei şi apoi 
seara mirele se duce cu alţi bărbaţi şi femei să o ia pe mireasă şi o duc jucând 
şi cântând la casa soţului; acolo apoi toată noaptea ei mănâncă, beau şi joacă 
şi cam aproape de miezul nopţii, fiecare rudă sau prieten dă după putinţa sa 
ceva bani miresei şi mireasa le dă un biet ştergar; şi cu acei bani ei plătesc 
cheltuielile nunţii, şi dacă mai rămâne ceva îşi cumpără o haină107.

În noile condiţii, repudierea miresei incaste devine imposibilă, mirele 
fiind  nevoit  să  se  consoleze  cu  bătaia  zdravănă  pe  care  o  aplică 
proaspetei sale soţii, pentru a afla cine este făptaşul. 

Mariajul care începe sub astfel de auspicii nu va avea o soartă 
prea bună, „şi apoi de cele mai multe ori ei trăiesc ca câinii şi aceasta 
mai slujeşte încă pentru ca să fie cu băgare de seamă”108 ;  însă lipsa 
armoniei conjugale nu duce la divorţ. Existau însă şi cazuri, extrem de 
puţine, când cei doi soţi se despărţeau, dar pentru aceasta era nevoie de 
o dispensă episcopală. Aşa de pildă, pe 24 noiembrie 1800, s-a celebrat 
căsătoria dintre un văduv din Şcheia şi Ana, soţia lui Petru Bejan din 
Miclăuşeni. Care a fost cauza despărţirii dintre cei doi soţi, nu ştim ; 
parohul care a oficiat această căsătorie a consemnat doar faptul că ea a 
fost posibilă în urma unei dispense venită „de sus”109.

Nu prea avem elemente care să ne ajute să pătrundem în viaţa 
intimă a cuplului. Fertilitatea deosebită a cuplurilor nu ne ajută nici ea 
103 Călători, IX, p. 352.
104 Diverse materie in lingua moldava, p. 76. “Ponez munele cele drepte empreuna”.
105 Philippe Ariès, Căsătoria indisolubilă, p. 169.
106 Iorga, Studii şi documente, I-II, p. 116.
107 Călători, IX, p. 353.
108 Ibidem.
109 AECI, Liber Matrices, f. 143v.
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prea mult. Totuşi, din analiza calendaristică a naşterilor înregistrate în 
parohia  Răchiteni,  în  intervalul  1798-1800,  putem  desprinde  câteva 
concluzii. Aşa, de pildă, putem observa că sunt respectate perioadele de 
post,  numărul  naşterilor  înregistrate  în  lunile  noiembrie-decembrie, 
ceea ce ar fi însemnat conceperea copiilor în Postul Mare, fiind destul 
de mic. La sfârşitul perioadei de post, oamenii noştri „se dedau cu cea 
mai  mare  efusiune  la  toată  voluptatea  cărnii”,  după  expresia  lui 
Bandini,  numărul de naşteri  înregistrate fiind cel mai mare în lunile 
august-septembrie şi martie-aprilie110.

 Fertilitatea deosebit de ridicată are consecinţe negative asupra 
femeilor. Faptul că o femeie naşte în medie, o dată la circa 13 luni, în 
nişte condiţii de asistenţă precare, determină decesul multor femei la o 
vârstă destul de prematură. Dacă rata mortalităţii, înregistrată în parohia 
Răchiteni, la sfârşitul secolului XVIII, la grupa de vârstă 20-35 de ani 
reprezintă 20% din rata totală a mortalităţii, 87, 5 % din acest procent 
este reprezentat de mortalitatea feminină111. Numărul mare de naşteri, 
pe care o femeie le are între 18 şi 25 de ani, şi condiţiile amintite mai 
sus, ca să nu mai vorbim de alimentaţia săracă şi de neglijenţa pe care 
femeia o manifestă în timpul sarcinii, determină această situaţie.

 Din această cauză, procentul văduviei masculine va fi direct 
proporţional  cu  cel  al  mortalităţii  feminine,  în  această  situaţie 
impunându-se o a doua căsătorie. Bărbaţii rămaşi văduvi se căsătoresc 
de regulă cu fete bătrâne112 şi nu cu văduve. De aceea, în documentele 
statistice, pe care le avem, de-a lungul perioadei, vom găsi un număr 
însemnat de văduve şi foarte puţini văduvi. Femeile rămase singure nu 
pot  proceda  la  fel  ca  bărbaţii  aflaţi  în  această  situaţie,  deoarece  fie 
grupul familial din care fac parte le interzice acest lucru, fie bărbaţii nu 
preferă obligaţii suplimentare, dar, în lipsa unui material documentar 
mai vast, ambele variante pot fi considerate plauzibile. 

Din cele  prezentate  până acum, putem trage concluzia  că,  în 
cazul  satelor  noastre,  predomină  modelul  mariajului  indisolubil, 
susţinut  atât  de  Biserică,  cât  mai  ales  de  resorturile  interne  ale 
comunităţii.  Dificultăţile  invocate  de  misionari  sunt  reale,  dar  ele 

110 Aceste date le-am obţinut prin analiza informaţiilor cuprinse în Liber Matrices, f. 
1-6v.
111 L.Pilat, Natalitate şi mortalitate, p. 3 (extras).
112 Ibidem, f. 142v.
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reprezintă  cazuri  speciale,  întâlnite  cu  precădere  în  târgurile 
moldovene, ca şi datorită unor nou-veniţi, care au mai fost căsătoriţi în 
locurile  lor  de  obârşie.  O  altă  dificultate  se  datorează  căsătoriilor 
interconfesionale, însă, în cazul nostru, pe baza informaţiilor pe care le 
deţinem, putem considera că modelul predominant era cel exprimat de 
dictonul paulin si vis nubere, nube pari113.

                 4. Sătenii şi moartea

Indiferent  de  gradul  de  cultură  al  unei  societăţi  şi  de  epoca 
istorică, moartea prezintă un dublu aspect: moartea văzută ca fenomen 
biologic şi moartea privită ca fenomen mental, prin prisma atitudinilor 
pe  care  aceasta  le  degajă.  Cele  două  aspecte  se  înglobează  într-o 
viziune de ansamblu, până la un anumit moment, însă, pentru o mai 
bună  surprindere  a  lor,  ne  propunem ca,  în  cazul  nostru,  să  tratăm 
separat cele două aspecte.

Pentru spaţiul şi perioada de care ne ocupăm, moartea era un 
fenomen mult mai prezent decât în zilele noastre şi aceasta şi pentru 
faptul că existau factori mai numeroşi care să o provoace. Mulţi copii 
mureau  la  scurt  timp  după  naştere;  se  murea  de  boli,  se  murea  de 
ciumă,  se  murea  de  foame şi,  mai  rar,  de  bătrâneţe.  Datele  de  care 
dispunem nu ne permit reconstituirea în ansamblu a acestui fenomen, 
totuşi, avem elemente care ne ajută să ne formăm o imagine. 

Studiile antropologice efectuate asupra materialului osteologic 
provenit din necropolele de la Răchiteni şi Săbăoani oferă importante 
indicii  în  acest  sens.  Durata  medie  de  viaţă  pentru  locuitorii  din 
Răchiteni a fost stabilită la 32,4 ani pentru întreaga populaţie, iar pentru 
subiecţii care au depăşit vârsta de 20 de ani, separat pe sexe, aceasta 
este de 51,9 ani la bărbaţi şi de 44,0 ani la femei114.

Analiza  unor  documente,  care  permit  asemenea  reconstituiri, 
oferă aspecte şi mai interesante, pe această bază am putut reconstitui 
valorile mortalităţii în parohia Răchiteni, pentru ultimii ani ai secolului 

113 Călători, IX, p. 352.
114 Georgeta Miu, Angela Simalcsik,  Robert Simalcsik,  Contribuţii  la cunoaşterea 
populaţiilor medievale în lumina săpăturilor de la Răchiteni,  în  BI,  nr.3, 2002, p. 
195.
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XVIII.  Pentru  a  putea  sesiza  mai  bine  amploarea  fenomenului,  am 
procedat la studierea mortalităţii pe opt grupe de vârstă. Rata medie a 
mortalităţii  lunare  a  fost  de  2,91  persoane,  la  o  populaţie  cu  vârste 
cuprinse între 0-98 ani. Vârsta maximă atinsă de o femeie a fost de 84 
de  ani,  iar  la  bărbaţi  98  ani.  Numărul  de  persoane  decedate,  în 
intervalul propus, a fost de 40, procentajul fiind distribuit astfel: 12,5 
%, pentru 1798, 40 % pentru 1799 şi 47, 5 % pentru 1800. 

Din aceste date se observă că, în 1800, mortalitatea a crescut 
faţă  de anul  anterior  cu 7,5 procente.  Repartiţia  mortalităţii  pe sexe 
arată în felul următor: 52, 5 % dintre cei decedaţi au fost femei, iar 47,5 
% reprezintă populaţia de sex masculin, ceea ce arată că femeile sunt 
mai predispuse la moarte decât bărbaţii, situaţie complet diferită faţă de 
cea din zilele noastre.

Revenind la mortalitatea pe grupe, observăm că procentul cel 
mai mare este deţinut de mortalitatea infantilă, rata mortalităţii la grupa 
de vârstă 0-2 ani fiind de 35 %, iar la grupa 2-5 ani de 5 %. Cumularea 
celor două procente indică o rată a mortalităţii de 40 %. Pe măsură ce 
înaintăm, rata  mortalităţii  scade;  ea este  de doar  2,5  % la  grupa de 
vârstă  6-14  ani,  procent  care  se  repetă  şi  la  grupa  15-19  ani.  Rata 
mortalităţii cunoaşte o nouă creştere la grupa de vârstă 20-35 de ani, 
unde înregistrează 20 %. Ponderea cea mai importantă în cadrul acestei 
grupe o deţine mortalitatea feminină, 87,5 %. La următoarea categorie 
de vârstă, mortalitatea pe sexe se echilibrează, procentele fiind egale. 
La grupa 36-50 de ani, rata mortalităţii este de 10 %, iar la grupa 51-70 
de ani de 15 %. Şi la această ultimă grupă mortalitate pe sexe deţine 
procente  egale.  Dezechilibru  reapare  la  grupa  71-100  de  ani,  care 
reprezintă 10 % din rata totală a mortalităţii. Dintre decedaţii la această 
categorie de vârstă 75 % sunt bărbaţi şi 25 % femei, ceea ce arată că 
durata de vârstă la bărbaţi este mai mare. 

Repartiţia lunară a mortalităţii arată după cum urmează: 12,5 % 
decese  pentru  luna  martie,  10  %  pentru  lunile  februarie,  aprilie  şi 
noiembrie, 7,5 % pentru lunile iulie, septembrie şi octombrie şi 5 % în 
lunile ianuarie iulie şi august115. După cum putem observa din aceste 
date, mortalitatea cunoaşte cote mai ridicate, la începutul primăverii şi 
al toamnei, ceea ce demonstrează că mortalitatea era supusă ritmului 
calendaristic, fapt observat atât de autorii studiilor de demografie cât şi 
115 L. Pilat, Natalitate şi mortalitate, p. 3 (extras).
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de  etnologi.  Excluzând  epidemiile  şi  războaiele,  care  puteau  aduce 
regrese demografice în orice moment al anului, maximele mortalităţii 
se realizau primăvara, „la înfrunzirea codrului” şi toamna „la căzutul 
frunzei”.  Principala  cauză  a  maximului  de  primăvară  se  datora 
alimentaţiei tradiţionale, deficitară în calorii şi vitamine pe timpul iernii 
şi  a  postului  sever  dinaintea  Paştelui.  De  asemenea,  cele  două 
anotimpuri  de trecere,  primăvara şi  toamna,  grăbeau evoluţia  bolilor 
pulmonare şi digestive. La încetarea funcţiilor vitale contribuiau însă şi 
pregătire psihică, adevărul cunoscut atât de bolnav, cât şi de cei din 
jurul  său,  că  fiecare  maladie  îşi  avea  sorocul  său,  bine  definit  în 
scurgerea timpului calendaristic116.

Pe baza analizei acestor date, obţinem o durată medie de viaţă 
de  28,2  ani  şi  trebuie  să  ţinem cont  că  perioada  în  cauză  este  una 
liniştită. Durata medie de viaţă la bărbaţi este de 30,5 ani, iar la femei 
de 26,1 ani.

Atitudinile faţă de moarte, în cazul sătenilor noştri, se orientează 
atât în funcţie de tradiţiile ancestrale, cât şi  de exigenţele religioase, 
rezultând un sincretism ale cărui urme mai pot fi  văzute şi  în zilele 
noastre. Moartea este văzută ca un hotar între două lumi, o despărţire a 
sufletului de trup. Defunctul „îşi dă sufletul”117,  dar el nu renunţă în 
totalitate  la  viaţa  sa  lumească.  Credinţa  că  sufletul  mortului  mai 
sălăşluieşte  pe  Pământ  după  înmormântare,  întâlnită  pretutindeni  în 
sud-estul Europei118, este prezentă şi la oamenii noştri, „în cele 40 de 
zile  după  moarte  sufletul  vine  acasă  sub  formă  de  pânză  albă”119. 
Legătura dintre defunct şi lumea celor vii se reflectă şi în compoziţia 
cortegiului  funerar,  care  este  alcătuit  din  membrii  structurii  de 
sociabilitate de care a aparţinut defunctul. „Mortul este dus la groapă de 
persoane  de acelaşi  sex,  având cam aceeaşi  etate;  femeia e  dusă de 
femei, bărbatul de bărbaţi, copilul de copii”120. 

Majoritatea  practicilor  funerare  sunt  de  sorginte  păgână, 
anterioare  creştinării,  iar  supravieţuirea  lor  se  explică  nu  doar  prin 
ataşamentul faţă de tradiţie, ci şi prin absenţa unei puternice ofensive 
de catehizare. La jumătatea secolului XVII, Marco Bandini consemna 
116 Demografie şi etnografie, p. 295.
117 Diverse materie in lingua moldava, p. 94.
118  Demografie şi etnografie, p. 291.
119 I.N. Ciocan, op. cit., p. 72.
120 Ibidem, p. 40.
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faptul că înmormântările catolicilor erau oficiate după ritualul Bisericii, 
însă tot el recunoaşte că liturghia funebră nu se celebra nici măcar în 
reşedinţa episcopală de la Băcău, pentru că obiceiul nu includea şi acest 
aspect121. 

Pentru a explica neconcordanţa din spusele sale, se cuvine să ne 
oprim puţin asupra ritualul funerar occidental ante-tridentin. Cu unele 
mici  diferenţieri,  substratul  ante-creştin  al  înhumării  este  acelaşi, 
practici ca bocetul, doliul şi ospăţul funerar, găsindu-şi rădăcinile nu 
doar în Antichitate, ci chiar în vechile culte mediteraneene. Ceremonia 
propriu-zis religioasă se reducea la dezlegarea de păcate, o dată pentru 
muribund  la  locul  decesului,  şi  a  doua  oară  pentru  cadavru,  la 
mormânt. Nu se ţineau liturghii sau dacă erau, ele treceau neobservate. 
Celelalte  manifestări  funerare  erau  numai  laice,  fără  participarea 
clericilor, fiind rezervate rudelor şi apropiaţilor dispărutului; aşadar, 
rolul Bisericii era extrem de redus122. În secolul XVII, situaţia nu mai 
era  aceeaşi,  însă  unele  practici  au  continuat  să  existe,  chiar  dacă 
amprenta religioasă le-a modificat sensul lor iniţial. Tocmai de aceea, 
Bandini  considera  că  ele  sunt  într-o  anumită  măsură  identice  şi  a 
încercat, în conformitate cu exigenţele post-tridentine, aducerea lor la 
un numitor comun123. 

Condiţiile improprii au făcut însă imposibil acest lucru, însuşi 
Bandini  văzându-se  nevoit  să  recomande:  „Pentru  sufletele  celor 
morţi, să fie cântate liturghii la începutul fiecărei luni, de se va putea, 
sau cel puţin, să fie citită liturghia”124. În Moldova, credinţele arhaice 
erau  mult  mai  puternice  decât  credea  Bandini,  multe  dintre  ele 
păstrând semnificaţiile lor iniţiale şi acest lucru va ieşi tot mai mult la 
iveală, pe parcursul secolului XVIII.

Bocetul  nu  reprezintă  doar  o  formă  prin  care  rudele  îşi 
manifestă  sentimentele  faţă  de  defunct,  el  poate  fi  interpretat  şi  ca 
sistem arhaic de evidenţă a deceselor, dar rolul său fundamental este 
acela de incantaţie, care nu poate fi îndeplinită de oricine, tocmai de 
aceea, la înmormântările catolicilor noştri  se puneau „bocitoare, care 

121 Codex Bandinus, p. CLVI.
122 Philippe Ariès, Omul în faţa morţii, trad. Andrei Niculescu, vol. I, Ed. Meridiane, 
Bucureşti, 1996, p. 192-199.
123 Codex Bandinus, p. CLVI.
124 Ibidem, p. CXXIV.
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ştiu a boci frumos”125. Dacă la aceasta adăugăm şi punerea de ofrande 
în morminte, trăsăturile antice ale ritului funerar ies clar în evidenţă, 
claritate conţinută şi într-un raport din secolul XVIII:

Pe  morţi  obişnuiesc  să-i  îngroape  cu  hainele  cele  mai  bune  şi  mai 
cuviincioase, în credinţa că aşa trebuie să se înfăţişeze aceştia înaintea feţei 
lui Dumnezeu. Unii cred că ceea ce dau de mâncare de sufletul morţilor lor, 
vor avea de mâncare pe lumea cealaltă de mâncare întocmai şi tot atât aceşti 
morţi. În sfârşit, dacă parohul nu este cu mare băgare de seamă, unii încearcă 
să pună în mâna mortului vreo monedă atunci când îl pun în groapă, pentru 
ca să-şi plătească trecerea cu acea monedă126.

Inventarul funerar descoperit în necropola de la Săbăoani certifică şi, 
totodată,  completează  veridicitatea  informaţiei  conţinută  de  acest 
raport.  În  primul  rând,  se  evidenţiază confortul  asigurat  defuncţilor, 
obţinut  atât  prin  amenajarea  mormintelor  –  unele  morminte  au  fost 
prevăzute cu un pod de scânduri pentru protejarea sicriului, iar numărul 
redus de asemenea morminte atestă importanţa socială a decedaţilor - 
cât şi prin vestimentaţie. Săpăturile arheologice au scos la iveală nasturi 
globulari şi conici din argint sau bronz, unii filigranaţi sau auriţi, copci 
din fier sau cupru, potcoave de diferite tipuri, provenind de la încălţări, 
mărgele de sticlă de diferite mărimi şi culori, cercei, ţesături cu fir de 
aur  sau  argint,  bentiţe  metalice  şi  diademe,  o  salbă  lucrată  din  opt 
monede, medalioane şi crucifixe127.  

Asigurarea acestui confort pentru decedaţi exprimă, în special, 
frica  că  aceştia  s-ar  putea  întoarce.  De aceea,  mortul  are  nevoie  de 
alimente,  de  apă,  de  distracţie,  de  care  el  se  poate  bucura  prin 
intermediul pomenilor pe care le fac membrii familiei. Pentru a evita o 
posibilă reîntoarcere, oamenii noştri aşezau în morminte unele obiecte 
care i-ar putea folosi defunctului, cum ar fi acele de cusut, cuţitele sau 
secerile128. Aceste obiecte îi pot folosi pe timpul parcurgerii „marelui 
drum”129, unde orice pas greşit îl face pe defunct să se întoarcă înapoi.

125 I. N. Ciocan, op. cit., p. 40.
126 Călători, IX, p. 315.
127 Domniţa  Hordilă,  Câteva  consideraţii  de  ordin  arheologic  privind  populaţia  
catolică dinzona Romanului în secolele XIV-XIX, în BI, nr.1, 2000, p. 66-67.
128 Ibidem, p. 67.
129 Demografie şi etnografie, p. 294-5. Obiceiurile de înmormântare întâlnite în spaţiul 
românesc, prezintă o unitate structurală evidentă, iar diferenţierile regionale au apărut 
mai târziu şi ele sunt mai mult de natură stilistică, de aceea reprezentările imaginare 
ale “marelui drum” sunt identice. Lumea era concepută ca o mare unitate cu două 
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 Aceasta explică de ce, în unele morminte, sunt depuse seminţe 
de castraveţi, dar şi mai importantă este aşezarea unei monede în palma 
mortului, „obolul lui Charon”, practică evidenţiată prin numărul mare 
de monede descoperite în morminte130, şi care confirmă cele afirmate în 
raportul citat mai sus şi, în acelaşi timp, justifică tenacitatea cu care 
locuitorii încearcă să plaseze moneda în palma mortului.

Frica  de  morţi  este  obsesivă,  ea  se  manifestă  cu  aceeaşi 
intensitate, indiferent dacă este vorba de catolici sau ortodocşi. Totuşi, 
ea  nu  îi  afectează  prea  mult  pe  oameni,  aici  intervenind  puterea 
obişnuinţei,  deşi  le  influenţează  atitudinile.  Practic,  pentru  oamenii 
noştri nu există morţi buni şi morţi răi, pentru că ei provoacă aceeaşi 
spaimă, indiferent dacă se întorc sub formă de pânză albă sau ca strigoi, 
dar nimeni nu doreşte cea din urmă variantă. Acest fapt explică de ce 
locuitorii noştri manifestă o deosebită grijă pentru ospăţul funerar sau 
praznic cum îl numesc ei, care, uneori, poate conduce la aspecte sociale 
dramatice:

Nu sunt de ajuns lipsurile pe care le au din cauza dărilor mari, ei îşi mai 
pricinuiesc şi altele, dacă moare vreun sărac şi lasă o familie numeroasă în 
sărăcie şi rămâne ca moştenire o vacă şi doi boi, soţia este în stare să taie 
vaca şi să vândă un bou ca să facă un praznic pentru sufletul bărbatului, dând 
de mâncare uneori la inşi care nu au nevoie de aceasta şi făcând să rămână 
familia  foarte  săracă;  şi  după  praznic  împart  tuturor  câte  o  pâine  şi  o 
lumânare aprinsă, aşa cum fac schismaticii, fără să ştie de ce fac acest lucru 
şi  până  în  cele  din  urmă  uneori  nu  au  ce  să  dea  misionarului  pentru 
înmormântare şi pentru slujbă. Într-un rând mi-a fost lăsat un bou pentru un 
număr de slujbe de un străin din Ungaria  şi  dacă nu-l  luam repede,  mi-l 
mâncau şi, ceea ce este şi mai rău, câteodată unii din comeseni se îmbată şi 
gândesc că în afară de această masă, totul este de prisos131.

După cum se poate observa din acest fragment, la jumătatea secolului 
XVIII, ospăţul funerar continuă să deţină importanţa cea mai mare, iar 
serviciul  religios  este  privit  ca  ceva  suplimentar  şi  chiar  nefolositor 

ipostaze: cea de dincoace şi cea de dincolo. Prima este cu milă şi dor, a doua fără milă 
şi dor. Marea trecere se realiza în mai multe etape: a) alegerea drumului bun care duce 
spre ţara fără milă şi dor; b) întâlnirea cu animale ajutătoare şi  unele reprezentări 
mitologice creştine; c) contactul cu lumea celor “mulţi”; d) plătirea vămilor pentru a fi 
primit în ea; e) integrarea în comunitatea moşilor şi strămoşilor grupaţi pe neamuri ca 
şi în satul din care a plecat defunctul.
130 D. Hordilă, op. cit., p. 67.
131 Călători, IX, p. 353.
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pentru  sufletul  defunctului,  de  vreme  ce  locuitorii  neglijează  plata 
serviciilor preotului.

De altfel, din analiza celor prezentate până acum, observăm că 
lipsesc în totalitate elementele serviciului religios creştin, aceasta dacă 
facem abstracţie de rugăciunile credincioşilor şi ale dascălilor. Aceştia 
din  urmă  s-ar  fi  putut  îngriji  de  oficierea  liturghiei  funebre,  însă 
activitatea lor se rezuma la asistenţa la praznice, unde prezenţa lor era 
considerată  obligatorie132,  şi  la  „luarea  iertăciunilor”133,  un alt  obicei 
care atestă frica de morţi. 

Aceasta  nu  înseamnă  că  avem  de  a  face  cu  o  ceremonie 
eminamente păgână, ci dimpotrivă,  înmormântarea  ad sanctos; apud 
ecclesiam134, pentru a prelua prin extensie, chiar şi în lipsa unor moaşte, 
o formulă uzitată de Philippe Ariès, corespunde exigenţelor Bisericii 
romane  ante-tridentine.  Creştinarea  a  produs  o  schimbare  a  ritului 
funerar, însă amintirea ritului uzitat anterior a persistat, aşa cum ne-o 
dovedeşte următorul fragment:

După  moartea  cuiva,  în  seara  din  ajunul  zilei  când  urmează  să  se  facă 
înmormântarea,  se  adună  tineri  şi  tinere  şi  fac  un  foc  dinaintea  casei 
răposatului  şi  joacă şi  chiuie în  jurul  acestui   foc  aproape  toată  noaptea, 
rămăşiţe de-ale păgânismului şi pentru că îi  vedeau pe schismatici făcând 
astfel, dar cu mila lui Dumnezeu s-a pus atâta străduinţă încât s-au lăsat de 
acest obicei şi eu îndeosebi le-am pus în vedere spre a-i înfricoşa că nu le 
mai îngrop morţii dacă nu se lasă de asemenea fapte, şi pentru cuvântul că, în 
afară  de  aceasta,  în  întuneric  se  mai  întâmplau  multe  lucruri 
necuviincioase135.

La prima vedere, acest text nu spune nimic deosebit; el vorbeşte doar 
de  supravieţuirea  unui  ritual  păgân,  a  cărui  semnificaţie  este 
nedesluşită.  Ceea  ce  atrage  atenţia,  dincolo  de  prezenţa  focului  şi  a 
celor care dansează în jurul său, este faptul că acest ritual se desfăşoară 
în  faţa  casei  răposatului.  Această  practică  aminteşte,  pe  undeva,  de 
obiceiul  romanilor  de  a  se  înmormânta  in  agris  suis136,  îngroparea 
morţilor în gospodărie  fiind o practică arhaică destul de răspândită în 

132 AECI, Corespondenţa de la parohia Săbăoani, Ds. 1/1846, doc. 302.
133 D-tru Mărtinaş, Originea ceangăilor, p. 155, nota [29].
134 Philippe Ariès, Omul în faţa morţii, I, p. 45.
135 Călători, IX, p. 353.
136 Philippe Ariès, op. cit., p. 58.
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spaţiul  românesc137 şi  ea  nu  se  datorează  deloc  dificultăţii  de 
transportare a morţilor la cimitir.

 Coincidenţa  locului  de desfăşurare  al  celor  două practici  nu 
pune în mod automat semnul egalităţii între ele, în primul caz, focul şi 
dansul ritual sugerează incineraţia, în vreme ce în cel de-al doilea este 
vorba de inhumaţie. Un studiu al istoricului clujean Ioan F. Pascu ne 
ajută însă să rezolvăm această dilemă. Potrivit acestuia, convertirea la 
creştinism  nu  a  condus,  în  mod  automat,  la  dispariţia  practicii 
incineraţiei, predominantă în spaţiul românesc, aceasta continuând să 
existe, până prin secolul X138. 

Amintirea unei asemenea situaţii pare a fi surprinsă în ritualul 
de care ne ocupăm, care exprimă parcă un sincretism al mai multor 
rituri  funerare.  Impunerea ca ritual unic  a  inhumaţiei  nu a  exclus şi 
folosirea  elementelor  focului  în  cadrul  acestui  ritual,  aşa  cum  o 
dovedeşte prezenţa cărbunilor în sepulturi. Prezenţa acestor cărbuni a 
fost interpretată ca dovadă a legăturii dintre incineraţie şi inhumaţie şi 
ca expresie a credinţei în rolul purificator al focului. O altă explicaţie, 
că aceştia ar proveni din cădelniţele preoţilor139, nu o contrazice deloc 
pe cea anterioară, preoţii fiind la fel de ataşaţi de credinţele populare, 
excepţie făcând doar misionarii catolici. În necropola de la Săbăoani, a 
fost  descoperită  prezenţa  cărbunilor  în  majoritatea  mormintelor140 şi, 
dacă ne gândim că la unele dintre aceste înmormântări  au participat 
misionari catolici, care nu ar fi „scăpat” cărbunii din cădelniţă nici dacă 
ar fi fost picuraţi cu ceară, înseamnă că explicaţia acestui fenomen este 
alta. 

La  începutul  secolului  XVIII,  Erasmus  Heinrich  von 
Weismantel  observa existenţa, în Moldova,  a obiceiului ca rudele să 
presoare  noaptea  cărbuni  aprinşi  pe  mormântul  defunctului,  iar 
explicaţia oferită de el este nevoia de lumină a răposatului, „pentru a 
137 Demografie şi etnografie, p. 319-320.
138 Ioan F. Pascu,  Religie oficială şi religie cotidiană la începuturile Transilvaniei  
medievale,  în  Viaţă  privată,  mentalităţi  colective  şi  imaginar  social  în 
Transilvania, coord. Sorin Mitu şi Florin Gogâltan, Oradea-Cluj, 1995-1996, p. 143-
144. Autorul îşi întemeiează concluziile în special pe analiza unor elemente folclorice 
şi a terminologiei legate de înhumare, care nu este de origine latină.
139Nelu Zugravu,  Geneza creştinismului  popular  al  românilor,  Bucureşti,  1997,  p. 
500.  
140 D. Hordilă, op. cit., p. 67.
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vedea şi noaptea îi dau o lumânare în mână, şi mai aduc la sfârşitul 
nopţii tăciuni aprinşi de la care să-şi poată aprinde lumânarea”141. Dacă 
facem corelaţia între cele două ritualuri descrise ajungem la concluzia 
că  punerea  cărbunilor,  în  mormânt,  avea  loc  în  noaptea  precedentă 
înhumării, şi de aceea ei se află sub cadavru, aşa cum o arată necropola 
de la Săbăoani,  iar  aceşti  cărbuni proveneau, în acest  caz,  din focul 
aprins în faţa casei răposatului. Folosirea focului ca element purificator 
poate fi pusă atât pe seama unei remanenţe ancestrale, cât şi pe seama 
contaminării  cu  populaţii  care  practicau  acest  rit142,  dar  ceea  ce  ne 
interesează pe noi  de fapt  este că oamenii  noştri  habar nu aveau de 
aceste lucruri şi ei nu făceau altceva decât să respecte „obiceiul”.

Supravieţuirea  unor  asemenea  practici  a  fost  posibilă  în 
condiţiile unei infime implicări a Bisericii în ceremonialul funerar. Pe 
parcursul secolului XVIII, odată cu procesul de aculturaţie, asistăm la 
eradicarea unor asemenea obiceiuri arhaice, proces care va conduce şi 
la o schimbare a atitudinii locuitorilor faţă de moarte, la capătul căruia 
frica de morţi va fi înlocuită cu frica de moarte. 

Oamenii vor purta, de acum încolo, tot mai mult grija propriului 
suflet, însă frica de morţi şi respectul faţă de înaintaşi vor face ca unele 
practici  să  fie  menţinute.  Preoţii  se  vor  implica  şi  mai  mult  în 
ceremonialul  funerar;  prezenţa  lor  la  funeralii  devine  extrem  de 
importată, iar acestea nu se mai pot desfăşura fără acordul lor. Îi vom 
găsi,  de  acum  încolo,  la  căpătâiul  bolnavilor,  acordând  maslul  şi 
vorbindu-le credincioşilor despre Purgatoriu, noţiuni cu care enoriaşii 
lor nu erau prea familiarizaţi. 

Nu ştim cum a fost receptată această ultimă noţiune, dar putem 
face o comparaţie cu modul în care ea a fost receptată în Occident, în 
faza  ei  primară.  Până  la  catehizarea  post-tridentină şi  în  pofida mai 
multor veacuri de teologie, creştinii admiteau în mod fortuit şi existenţa 
unui  spaţiu  intermediar,  cu  rol  probatoriu,  nici  Infern,  nici  Paradis, 
unde rugăciunile şi operele lor de binefacere, ca şi indulgenţele obţinute 
de ei puteau interveni în favoarea celor ce aşteptau acolo. Acest spaţiu 
era plăsmuit atât de vechile credinţe păgâne, credinţa într-o perioadă 
141 Călători, VIII, p. 363. 
142 Nelu Zugravu,  op. cit.,  p.  496. Folosirea de către unii membri ai comunităţilor 
nord-dunărene a ritului funerar al incineraţiei şi convieţuirea acestuia cu înhumaţia au 
lăsat  urme adânci  în memoria colectivă românească,  însă semnificaţiile  iniţiale  au 
suferit o  transformare completă.
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fericită  înaintea  intrării  în  Paradis,  cât  şi  de  viziunile  sensibilităţii 
monastice medievale; el era deopotrivă locul în care rătăceau umbrele 
neîmpăcate şi locul unde păcătosul, prin smerenia sa, putea scăpa de 
moartea  veşnică.  De  asemenea,  unii  morţi  bântuiau  adesea  locul 
păcatelor sau al decesului lor şi le apăreau celor vii, cel puţin în vis, 
spre a le cere liturghii şi rugăciuni143. 

Din cele enumerate până acum, se poate observa o asemănare cu 
„marele drum”, care este şi  el  un spaţiu tranzitoriu,  însă ceea ce ne 
scapă este modul în care elementele teologice au fost altoite pe acest 
substrat.  Nu avem surse care să ne edifice asupra impactului acestei 
noţiuni,  în perioada de care ne ocupăm, însă în perioada interbelică, 
Purgatoriul  pătrunsese adânc în imaginarul colectiv, de vreme ce, în 
satele de care ne ocupăm, existau femei-medium care realizau legătura 
dintre  cei  vii  şi  morţii  lor  din  Purgatoriu,  aceştia  transmiţând,  prin 
intermediul  lor,  timpul  pe  care  îl  mai  aveau  de  petrecut  aici,  ca  şi 
numărul de slujbe şi de rugăciuni necesar pentru izbăvirea sufletelor 
lor.

Mult  mai  bine  putem  surprinde  impactul  pe  care  l-a  produs 
acordarea maslului, mai ales că Extrema Uncţiune venea pe un teren cu 
totul nou şi inexistenţa unei sensibilităţi, pe care să se plieze, a generat 
reacţii diferite. Aşa, de pildă, unii au văzut în Sfânta Ungere un fel de 
sărut al morţii; ei credeau dă din momentul în care li se aplică ungerea, 
trebuie neapărat să şi moară. De aceea, mulţi evitau să primească acest 
sacrament,  iar,  dacă  misionarul  insista,  ei  considerau  că  acesta  le 
doreşte moartea. Alţii, dimpotrivă, erau atât de încredinţaţi de efectele 
miraculoase ale sacramentului încât încetau să mai danseze, în semn de 
preţuire acordată ungerii pe care au primit-o pe picioare144.

Prezenţa misionarilor, în permanenţă, în mijlocul oamenilor va 
determina  acceptarea  acestei  taine,  şi  va  duce  şi  la  o  modificare  a 
atitudinii  faţă  de  moarte;  de  acum  înainte,  nu  se  mai  moare  în 
indiferenţă, ci în ultimele momente ale vieţii se încearcă o apropiere de 
Dumnezeu. Graţie manuscrisului atribuit lui Francesco Antonio Mauro, 
putem reconstitui ultimele clipe ale unui muribund, dar şi felul în care 
se desfăşoară, acum, înmormântările145. 
143 Philippe Ariès, op. cit., p. 209.
144 Călători, IX, p. 352.
145 Diverse materie in lingua moldava, p. 93-102.
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În primul rând, se evidenţiază figura misionarului, devenită tot 
mai populară. Însoţit de dascăl sau singur, în căruţă sau pe jos, cu un 
băţ  în  mână  pentru  a  se  apăra  de  câini,  misionarul  îşi  face  simţită 
prezenţa pe uliţele satului, indiferent dacă e zi sau noapte, pentru a da 
curs  solicitărilor  venite  din  partea  credincioşilor.  Dar,  mai  bine,  să 
urmărim pas cu pas desfăşurarea acestui eveniment.

Într-o dimineaţă, un om se înfăţişează la casa parohială, pentru 
a-l informa pe preot că un om aflat în pragul morţii pofteşte să-l vadă 
numaidecât. Imediat preotul îi porunceşte dascălului să înhame caii şi 
să pregătească toate cele necesare. Sosirea preotului, la casa unde un 
oarecare  Ianoş  zace  grav  bolnav,  produce  uşurare  atât  membrilor 
familiei, cât şi suferindului, începând din acest moment, el poate muri 
liniştit, pentru că sosirea preotului înseamnă salvarea sufletului său. 

Urmează  apoi  confesiunea  bolnavului,  care  are  drept  scop 
detaşarea  sa  de  toate  cele  lumeşti.  Administrarea  împărtăşaniei 
consfinţeşte  această  degajare,  bolnavul  trăieşte  acest  moment  cu 
exaltare, la această contribuind şi rugăciunea de mulţumire pe care o 
rosteşte după preot:

Mulzemesk Sfenzieitali Domnezeule mieu de dragoste, kare ai aretat mie en 
ceasul  aesta.  Mulzemesk Sfenzieitali  che mi ai  dat  mie vreme cha se me 
spovedujesk,  sci  m’ai  bocorat  ku  sfintul  trup  a  sfenzietali;  sci  nu  m’ai 
prepedit pentru fere de legile mele.
Unde as fi jeu acu de mai fi trimis mie o morte grabnica, cum m’ar fi casut?
As fi prepedit en vecii, as fi osendit en vecii, as fi epreuna ku dracii en vecii 
en  fokul  cel  nestins  al  Iadului.  Engiaba  ai  fi  patimit  sci  morit  pe  cruce 
Sfenziata pentru mine, n’ar fi mai mult nedesde ka se me scol din robie a 
Iadului. As fi blestemat en vecii de la Dumnezeu tatul, dela Sfenzieta sci de 
la  Duchul  Sfent.  As fi  blastemat  en vecii  dela  Sfinta  Maria  Maica  a  lui 
Dumnezeu, blastemat dela Sfinzii tozi, sci de la Engerul, karele ai dat mie ka 
se  me  pesaske  la  tote  cheile  mele.  Mare  ii  dare  sci  nespose,  sci  fer  de 
asemenare mila a Sfenzietali kare ai fakut mie astezi. Ieu nu sent vrednik ka 
se  te  mulzumesk.  Se  te  mulzemeaske  Maica  Precesta,  se  te  mulzemaske 
sfinzii al cerului pentru mine146.

Prin simplitatea ei, ca şi prin formele preluate din vorbirea populară, 
această  rugăciune  are  menirea  de  a  răscoli  adânc  conştiinţa 
muribundului şi a celor aflaţi în jurul său. În mod indirect, acestora li se 
relevă faptul că, până în urmă cu câteva momente, mai precis până la 
intrarea preotului pe uşă, muribundul s-a aflat în pericolul de a cădea în 

146 Ibidem, p. 92-93.
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robia Iadului şi doar providenţa dumnezeiască, manifestată prin sosirea 
preotului la timp, a condus la înlăturarea lui.

Ceremonialul  continuă prin  acordarea  maslului,  nu înainte  ca 
preotul  să  obţină  pentru  aceasta  încuviinţarea  muribundului  şi  să 
reamintească utilitatea acestuia:

Sfintul  mir  foloseste  sci  pentru  iertare  a  pecatelor  celor  karele  nu  sent  de 
moarte,  foloseste  pentru  ispasenie  al  sufletului,  sci  pentru  sanetate  al 
trupului147.

După  ungerea  cu  mir,  preotul  aşează  în  mâinile  muribundului 
crucifixul, care va rămâne în mâinile sale chiar şi după moarte. Practic, 
crucifixul aşezat în mâinile mortului va duce la eliminare „obolului lui 
Charon”, chiar dacă se mai găsesc monede şi în morminte aparţinând 
secolului al XIX-lea148. Chiar şi după ce şi-a îndeplinit datoria, preotul 
mai rămâne pentru un timp în casa muribundului, fiindu-i oferit un loc 
în  care  să  se  odihnească,  în  timp  ce  membrii  familiei  continuă  să 
vegheze la căpătâiul bolnavului. În momentul în care starea acestuia se 
agravează, preotul este trezit, pentru a priveghea asupra ultimelor clipe 
ale muribundului. 

Preotul îl încurajează şi, în acelaşi timp, prin cuvintele pe care 
muribundul le rosteşte după el, face ca atenţia acestuia să nu se abată de 
la cele sfinte:

Ianos, aide, nu te lassa; cata pe restegnitul, zi: en menele tale Doamne dau 
sufletul mieu, Iesus, Maria, Ioseph.
Entru tine Domne am nedesduit, nu me voi rosigna en vecii.
Maica Precesta nu me lassa, agiutama.
Miluestete de mine Domne dupa mare mila ta, sci dupa mulzime endurerilor 
tale sterge fere de lege me.
Iesus, Iesus, nu te endura de sufletul mieu149.

Rostind aceste cuvinte şi sărutând într-una răstignitul, muribundul, în 
cele din urmă, „îşi dă sufletul”. Desfăşurarea întregului ceremonial, ne 
arată că avem de a face cu o ars moriendi, în care preotul deţine rolul 
principal, prin medierea comuniunii dintre muribund şi divinitate. 

Deşi  nu  trebuie  să  considerăm  că  în  toate  cazurile  lucrurile 
urmau aceeaşi  turnură,  trebuie să  observăm că,  la  sfârşitul  secolului 
XVIII,  această  ars  moriendi este  deja  consacrată.  Dacă  analizăm 

147 Ibidem, p. 93.
148 D. Hordilă, op. cit., p. 69.
149 Diverse materie in lingua moldava, p. 94.

245



                                                 STRUCTURI MENTALE

decesele înregistrate în parohia Răchiteni pentru această perioadă, vom 
observa că majoritatea decedaţilor au primit ungerea cu maslu, uneori 
cu câteva zile înainte de data morţii sau chiar cu două-trei săptămâni 
anterior acestei date150.

Rolul  preotului  nu  se  opreşte  aici,  el  se  implică  şi  în 
ceremonialul înhumării, pe care o dirijează, prin indicaţiile pe care le dă 
dascălului şi gropnicerilor. Oficierea liturghiei devine punctul central al 
ceremoniei  înhumaţiei,  din  acest  moment  înhumarea  fără  preot  şi 
liturghie devenind o ruşine pentru familia decedatului. După oficierea 
înhumaţiei,  preotul  este  invitat  de  familia  răposatului  să  participe la 
praznic,  unde  participanţii  închină  în  memoria  decedatului  şi  în 
sănătatea  preotului151.  Acest  obicei  este  singurul  care  nu  a  avut  de 
suferit transformări, deşi s-au depus eforturi în acest sens: „s-a făcut cât 
s-a putut pentru a stârpi această rătăcire, dar în unele locuri s-a păstrat, 
mai ales acolo unde locuiesc amestecaţi cu schismaticii şi se vede că 
toate sunt din deşertăciune căci li s-a arătat că dacă vor să facă ceva 
pentru sufletul răposatului, să împartă o pomană de aceasta, fie în bani, 
fie în haine sau alte lucruri celor mai săraci, fără asemenea ceremonie, 
dar ei răspund că aşa-i obiceiul”152. 

Nu putem preciza  ce  înseamnă cu  exactitate  formularea  „s-a 
făcut  cât  s-a  putut”,  cert  este  că  unii  misionari  nu considerau deloc 
acest  obicei  ca  fiind  periculos  sau  contrar  dogmelor  bisericeşti,  şi, 
tocmai de aceea, participau la asemenea evenimente. Au existat însă şi 
preoţi zeloşi care au încercat suprimarea obiceiului, prin boicotarea lui 
şi prin impunerea interdicţiei dascălului de a participa la eveniment, aşa 
cum s-a întâmplat la Săbăoani în secolul XIX. Abia în aceste cazuri, 
vom găsi invocarea cu dârzenie a „obiceiului”, a cărui înlăturare nu ar 
însemna doar înlăturarea unei practici, ci prăbuşirea unui întreg sistem 
de valori: „Ear din causa opririi meselor pentru răposaţi, lumea după 
datina strămoşească, nici nu mai gândeşte că are să moară”153.

În aceste condiţii, Biserica a fost nevoită să accepte un anumit 
sincretism,  mulţumindu-se  să  exercite  controlul  asupra  unor  forme 
necanonice de manifestare din cadrul ritualului funerar, ceea ce iarăşi 

150 AECI, Liber matrices, f. 253-254v.
151 Diverse materie in lingua moldava, p. 100.
152 Călători, IX, p. 353.
153 AECI, Corespondenţa de la parohia Săbăoani, Ds. 1/1846, doc. 302.
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reprezintă o caracteristică a catolicismului moldovenesc, evoluţia post-
tridentină nefiind soldată cu aceleaşi rezultate ca în Apus. În plus, unele 
practici cum ar fi „datul găinii peste groapă” sau diversele daruri făcute 
de  credincioşi  preotului,  reprezentau  o  sursă  de  venituri  pentru 
misionari, de care nu prea aveau motive să se lipsească.

Exemplul cel mai potrivit, pentru ilustrarea acestui sincretism, îl 
constituie  Ziua  Morţilor,  o  sărbătoare  ce  constituia  la  originile  ei  o 
expresie  a  fricii  de  morţi  şi  care  aminteşte  de  practicile  antice.  În 
antichitate,  oamenii  cinsteau  mormintele,  pentru  că  le  era  frică  de 
reîntoarcerea morţilor,  iar  cultul  pe care  îl  consacrau mormintelor şi 
strămoşilor, avea drept scop să împiedice revenirea defuncţilor, care-i 
putea tulbura pe cei vii154. 

Creştinare acestui obicei nu a adus schimbări deosebite, aşa cum 
putem constata în cazul oamenilor noştri. La jumătatea secolului XVII, 
Bandini  observa  că  pomenirea  morţilor  se  face  prin  aşezarea  pe 
mormânt a trei făclii răsucite, având fiecare câte un ban, o pâine şi vin, 
iar  aceste  ofrande  sunt  luate  de  cel  care  oficiază  pomenirea155.  La 
jumătatea secolului XVIII, lucrurile stau cam la fel, deoarece nu putem 
constata decât lipsa vinului: „În ziua morţilor când se fac pomenirile la 
cimitir,  cine are oarecare stare pune o pâine şi o monedă mică cu o 
lumânare  aprinsă,  care  monedă  se  ridică  la  valoarea  de  7  quattrini 
papali, numite de popor para; aceasta o pun pe mormântul fiecăruia din 
morţii  lor  şi  după terminarea slujbei,  misionarul  ia două părţi,  iar  o 
parte o dă dascălului”156.

Şi iată cum arată acelaşi obicei, la începutul secolului XX:
Toamna,  la  ziua  morţilor,  preotul  face  la  fiecare  mormânt,  care  are 
representant,  câte  o  rugăciune  de  2 minute.  De exemplu:  Anton are tată, 
mamă, 2 surori şi 3 fraţi morţi, adică şapte morminte. Femeia lui Anton se 
pune în genunchi la un mormânt cu o lumânare, o găină, un colac sau pâne şi 
cu cel puţin 10-20 bani, până la un leu, după putere. După ce preotul a făcut 
rugăciunea, femeia trece la al doilea mormânt tot cu câte atâtea daruri, apoi 
la al treilea mormânt, iarăşi cu câte atâtea daruri şi aşa mai departe până la 
fine. Prin urmare creştinul care face 7 rugăciuni pentru cei 7 morţi, trebuie să 
aibă 7 lumânări, 7 colaci, 7 găini şi cel puţin de 7 ori câte 10-20 bani157.

154 Philippe Ariès, op. cit., p. 46.
155 Codex Bandinus, p. CLVI.
156 Călători, IX, p. 353.
157 I.N. Ciocan, op. cit., p. 25-26; 40; 50; 67.
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Nu  felul  în  care  au  alternat  aceste  daruri  de-a  lungul  timpului  ne 
interesează,  ci  felul  în  care  s-a  transformat  semnificaţia  obiceiului. 
Astfel, dacă iniţial ofranda era cea destinată mortului, semnificaţia ei 
este preluată de rugăciunile preotului sau ale dascălului, iar ea nu mai 
înseamnă decât contravaloarea acestora.

O altă trăsătură a catolicismului moldovenesc post-tridentin o 
constituie continuarea înhumărilor  apud ecclesiam.  Dacă în Occident 
noile exigenţe au dus la scoaterea cimitirului în afara spaţiului public158, 
precum şi  la  revalorizarea  rolului  acestora159,  în  spaţiul  nostru,  doar 
această ultimă parte este valabilă. 

Dacă pe parcursul secolului XVII, unele cimitire, cum ar fi cel 
din Huşi sau Galaţi,  erau locuri  de organizare ale unor petreceri sau 
chiar  veritabile  iarmaroace,  în  secolul  următor,  lucrurile  se  vor 
schimba. „Acuma, se îngroapă morţii în afara bisericii, în cimitir, care, 
de cele mai multe ori, este închis cu vreo împrejmuire de lemn; fiecare 
este îngropat într-un sicriu de lemn şi deasupra mormântului ei pun o 
cruce de lemn sau de piatră, câte odată cu o inscripţie a răposatului”160. 

În cazul parohiei  Săbăoani şi  mai  apoi a  celei  din Răchiteni, 
mutarea cimitirului în afara satelor ar fi  fost  posibilă, în primul caz, 
datorită renunţării la vechea biserică, iar în al doilea odată cu surparea 
malului Siretului161, care a determinat strămutarea bisericii, însă acest 
lucru nu s-a dorit. Deşi vechiul cimitir de la Săbăoani a mai funcţionat 
o perioadă şi aceasta datorită faptului că oamenii nu se puteau despărţi 
aşa de uşor de rudele lor decedate, o necropolă nouă a fost înfiinţată în 
noua vatră a satului. 

Fie că locuitorii nu acceptau ideea de a fi înmormântaţi într-o 
margine  de  sat,  fie  preoţii  considerau  că  pot  supraveghea  mai  bine 
desfăşurarea ceremonialului înhumării, cert este că abia secolul XX a 
consemnat despărţirea cimitirului de biserică şi chiar şi atunci s-a avut 
în vedere ca distanţa dintre cele două să nu fie prea mare.

158 Philippe Ariès, Omul în faţa morţii, II, p. 35-38.
159 Ibidem, p. 354-357.
160 Călători, IX, p. 353.
161 Doboş, Răchiteni, p. 38-39.

248



                                                                    

                        VI         

                        STRUCTURI DE SOCIABILITATE

Sociabilitatea,  ca structură a cotidianului,  trebuie privită  ca o 
înglobare a mai multor tipuri de solidaritate stabilite pe diverse criterii. 
Dacă lăsăm la o parte chestiunile ce privesc activitatea profesională, 
avem de-a face cu forme de sociabilitate multiple, care se stabilesc în 
funcţie de formele de expresie, de la cele globale, care includ pe toţi 
membrii  comunităţii,  şi  până  la  sociabilitatea  feminină  sau  cea  a 
tinerilor. Desigur, tot ca forme de sociabilitate am putea considera şi 
acele evenimete ocazionale în care se întâlnesc solidarităţile grupurilor 
familiale,  cum ar  fi  nunţile,  botezurile  sau  înmormântările.  Însă  nu 
asupra acestor forme dorim să insistăm aici,  ci asupra acelora cu un 
cadru mai larg şi pe care le-am numi forme de sociabilitate stabile.

Sociabilitatea joacă un rol  hotărâtor  în  orice tip  de societate, 
valenţele  pe  care  ea  le  deţine  având  un  impact  hotărâtor  asupra 
structurilor cotidianului şi a individului. Angajarea familiei în formele 
de  sociabilitate  nu  este  doar  o  expresie  a  nevoii  de  comunicare,  ci 
răspunde unei nevoi de recunoştere şi apreciere a identităţii, obţinută 
prin competiţia cu alte familii.  Însă nu toate formele de sociabilitate 
sunt destinate acestei competiţii sau au un rol formativ ; există anumite 
forme care transgresează cadrul comunitar  sau chiar pe cel regional, 
forme  care  asigură  comunicarea  între  oameni  aflaţi  la  distanţe 
apreciabile din punct de vedere geografic.

1. Liturghia 

Reprezintă principala formă de sociabilitate globală, centrată pe 
casa comună, adică pe biserică, pe asistenţa la slujbă şi,  într-o mare 
măsură,  pe  întâlnirile  şi  pe  adunările  dinainte  şi  de  după  slujbă. 
Obligaţia de a asista la liturghie duminicile şi în zilele de sărbătoare, 
caracterizează, prin excelenţă, apartenenţa la Biserica romană. Absenţa 
la aceată liturghie este considerată a fi un păcat grav, care poate fi însă 
răscumpărat prin pietatea individuală: „Chend n-am putut nic decum se 
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mergh la liturghie n-am fakut a casa, au unde eram, oscenascele ka se 
fie  en  loc  de  liturgia”1.  În  ansamblu,  liturghia  grupează  mai  multe 
aspecte,  de  care  ne  vom  ocupa  în  cele  ce  urmează.  Formă  de 
manifestare  a  pietăţii  colective,  dar  care  accentuează  şi  pietatea 
individuală, liturghia trebuie privită şi din punct de vedere al impactului 
său  asupra  credincioşilor,  al  tipului  de  ceremonial  liturgic  şi  al 
terminologiei  uzitate.  Datorită  perioadelor  de  absenteism  ale  unui 
paroh, în parohia Săbăoani, pe parcursul secolului al XVII-lea, fapt ce 
implică oficierea unei liturghii la intervale de timp neregulate, cel mai 
scurt  interval  fiind  de  două  săptămâni,  aceasta  capătă  un  caracter 
sărbătoresc. În lipsa unui preot, protagonistul  principal este dascălul, 
care  oficiază  o  slujbă  alcătuită  din  cânturi  bisericeşti  şi  rugăciuni, 
rostite,  după  caz,  în  limba  latină,  română  sau  maghiară.  Datorită 
dascălilor,  limba  maghiară  a  fost  multă  vreme  folosită  în  bisericile 
moldoveneşti,  aceştia investind-o cu atributele unei adevărate  lingua 
sacra şi continuând să se folosească de ea chiar şi în condiţiile în care 
credincioşii nu înţelegeau această limbă.

Pe  baza  documentelor  de  care  dispunem,  putem  reconstitui 
desfăşurarea unui astfel de eveniment. Dascălul „deschide biserica şi 
sună clopotul ca să adune pe acei puţini poporeni cu putinţă”2. Acest 
semnal este receptat imediat de locuitori, având în vedere distanţa mică 
dintre sate, care se îndreaptă spre biserica din Săbăoani. Atunci când în 
parohie se află un preot, dascălul primeşte ordinul de la acesta: „Dute 
dascăle de trage clopotul. Trage sci de liturghia ka se stie norodul che 
Preutul îi aice, che aice s-a face liturgia”. Pregătirile pentru oficierea 
liturghiei revin atât în sarcina preotului, cât şi a dascălului. Al treilea 
semnal  al  clopotului  marchează  începutul  liturghiei,  dar  înaintea 
începerii  ceremonialului  propriu-zis mai există câteva etape:  „-Cauta 
Dascale en Biserica de jeste cineva de spoveduit./ Nui nime, Părinte. 
/Să mai aşteptăm ka se se stringa norodul”. După expirarea timpului de 
aşteptare, preotul dă semnalul începerii liturghiei: „Aide se entrem en 
Biserica, se gatest oltarul, ka se facem liturgia”3. 

Celebrarea liturghiei îi are ca protagonişti principali pe dascăl şi 
preot,  dar  pe  noi  ne  interesează  în  mai  mare  măsură  participarea 
1 Diverse materie in lingua moldava, p. 82.
2 Călători, VII, p. 117.
3 Diverse materie in lingua moldava, p. 95.
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credincioşilor la liturghie. La prima vedere, s-ar părea că enoriaşii sunt 
nişte participanţi pasivi, care nu pricep mare lucru, deoarece slujba este 
oficiată în limba latină, iar cântările dascălului sunt fie în latină, fie în 
ungureşte,  abia  la  începutul  secolului  al  XIX-lea,  impunându-se  în 
ceremonialul  liturgic  obligativitatea  de  a  se  cânta  şi  în  româneşte4. 
Această dispoziţie nu a fost un act arbitrar ci o necesitate. În condiţiile 
în care marea majoritate a locuitorilor nu vorbeau decât limba română 
(ne referim aici la locuitorii satelor de care ne ocupăm) o asemenea 
dispoziţie era absolut firească. Muzica bisericească a exercitat însă o 
atracţie deosebită pentru credincioşi, aceasta şi ca o consecinţă a lipsei 
de preoţi ; promotorii cântului bisericesc sunt dascălii, care prin rolul 
lor important contribuie la popularizarea acestui gen de manifestare. 

În Moldova, s-au bucurat de o largă popularitate  Cantionalele 
lui  Ioan  Căian,  în  acest  sens  stau  mărturie  numeroasele  exemplare 
descoperite, unul dintre acestea fiind descoperit la Teţcani5.  Cântând 
alături de dascăl, credincioşii învaţă aceste cântece şi, în acest mod, ele 
depăşesc sfera liturgicului. Aspectul a fost sesizat de folclorişti, care au 
semnalat  folosirea  unor  piese  din  Cantionale  în  satele  Gherăieşti, 
Teţcani etc6. Aceste piese erau traduse de către dascăli în limba română, 
devenind  astfel  accesibile  şi  marii  mase  a  credincioşilor7.  Spre 
deosebire de cultul catolic occidental, unde nu există cântece bisericeşti 
de  sursă  populară,  în  Moldova,  prin  influenţă  transilvană,  a  pătruns 
acest  gen  de  muzică  bisericească,  care  influenţa  serios  desfăşurarea 
ritualului liturgic. De aceea, a interzis Bandini preotului din Bacău să 
oficieze  ritualul  învierii  după  obiceiurile  bisericii  de  până  atunci, 
obligându-l  să  slujească  după  ritul  latin  din  Occident.  Introducerea 
obligativităţii  cântării  în limba latină a modificat  repertoriul  liturgic, 
impunând părţile componente ale liturghiei latine cum ar fi:  Introitus,  
Kyrie, Gloria, Credo, Graduale, Sanctus şi Agnus Dei8. 

În ciuda impactului pe care îl  are muzica bisericească,  ea nu 
reuşeşte să atragă participarea la liturghie a tuturor credincioşlor, mai 
ales că, prin însăşi armonia ei, muzica produce o stare de visare. Acest 

4 Iorga, Studii şi documente, I–II, p. 201, nr. CLIV.
5 Vasile Mocanu, Ioan Căian, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1973, p. 143.
6 Ibidem, p. 138.
7 Ferenc Pozsony, Ceangăii din Moldova, Cluj, 2002, p. 89.
8 Cf. V. Mocanu, op. cit., p. 142.

252



                                              PURGATORIUM MISSIONARIORUM

fapt explică cel mai bine de ce la spovadă apar confesiuni de genul : 
„De trei ori ascoltend sfinta liturgie am ghendit ajurile”9.

Liturghia duminicală oferă momente în care este captată atenţia 
întregii asistenţe. Rolul cel mai important îl joacă predica care constă 
din explicarea pe înţelesul tuturor  a textului din Evanghelie citit în ziua 
respectivă sau câteva teme legate de morala creştină, destinate instruirii 
şi  lămurii  credincioşilor.  Importanţa  pe  care  predica  o  are  pentru 
catolicii moldoveni a fost observată şi de Bandini: „a asculta liturghia 
fără predică e pentru dânşii fără nici o valoare şi mulţi preferă predica 
înaintea liturghiei”10. Urmează apoi înştiinţările referitoare la sărbători, 
posturi,  eventual  strigarea  unei  căsătorii  sau  citirea  unei  dispoziţii 
episcopale. După cum se poate vedea, momentele, în care participarea 
devine colectivă şi  atenţia este mai încordată, sunt cele care nu aparţin 
liturghiei propriu-zise. 

Terminologia liturgică uzitată de credincioşi scoate în evidenţă 
specificul cultului catolic din Moldova. Pentru credincioşi liturghia este 
sluzbî, împărtăşania se mai numeşte şi  pricisture,  predica se numeşte 
căzanie, iar preotul  căzănuiesci11.  Terminologia religioasă de origine 
slavonă  folosită  de  catolicii  moldoveni  ar  putea  fi  pusă  pe  seama 
influenţei ortodoxismului, aşa cum considerau şi unii dintre misionari. 
În realitate, este vorba de existenţa unui substrat comun, păstrat încă 
din perioada creştinismului popular, şi care se manifestă nu doar prin 
terminologie,  ci  şi  prin  existenţa  unor  datini  şi  ritualuri  necreştine, 
comune întregului spaţiu românesc. Lipsa de înţelegere manifestată de 
misionarul  occidental  faţă  de  asemenea  practici,  din  punctul  său  de 
vedere,  păgâne,  nu  reprezintă  altceva  decât  distanţa  culturală  dintre 
creştinismul  popular  şi  Biserica  romană  post-tridentină.  Intrasigenţa 
manifestată de unii dintre aceştia în combaterea acestor practici, nu a 
dus la eradicarea lor în totalitate,  ci  mai  degrabă la scoaterea lor în 
evidenţă.

Deşi este o formă de sociabilitate globală, liturghia nu anulează 
sociabilităţile pe sexe. Bărbaţii se aşează în faţă, în apropierea altarului, 
în  vreme  ce  femeile  ocupă  spaţiul  de  la  intrarea  bisericii. 

9 Diverse materie in lingua moldava, p. 84.
10 Codex Bandinus, p. 192.
11 D. Mărtinaş,  Originea ceangăilor, p. 88- 89. Terminologia religioasă de sorginte 
slavonă se observă şi în Diverse materie in lingua moldava, passim.
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Marginalizarea femeilor este evidentă, în perioadele ciclului menstrual 
le este interzis accesul în biserică, iar lehuzele, după un anumit timp, 
dau preotului la reintrarea lor în biserică, ca taxă, o găină12.  Această 
separaţie  se  manifestă  şi  după  terminarea  liturghiei.  Preocupaţi  de 
decizia  politică,  bărbaţii  caută,  dacă  nu  implicarea,  cel  puţin 
participarea la discuţiile ce privesc interesul general al comunităţii, în 
vreme ce femeile, mai puţin preocupate de aceste probleme, se folosesc 
de prilej pentru a afla ultimele noutăţi, precum şi pentru a împărtăşi 
altora informaţiile pe care le deţin.

           

                                  2. Pelerinajele

Discuţia  despre pelerinaje  în  spaţiul  românesc ar  putea părea 
inoportună, deoarece, despre existenţa acestei forme de devoţiune, la 
noi  nu  prea  s-a  vorbit.  Evident,  nu  discutăm  aici  despre  marile 
pelerinaje  din  Evul  Mediu,  care  vizau  Ierusalimul,  Roma  sau 
Compostella,  ci  de  acele  pelerinaje  „naţionale”,  care  aveau  să  fie 
consacrate de reforma tridentină13.  În această categorie se încadrează 
procesiunile  ce  se  desfăşoară  pe  plan  local,  în  cazul  satelor  noastre 
cunoscute  sub  denumirea  de  bolciuri,  la  care  participă  întreaga 
comunitate şi care se desfăşoară într-un loc considerat sacru, marcat de 
regulă prin amplasarea a trei cruci.

Existau însă şi forme mai ample de pelerinaj, în care accentul 
cade pe pietatea individuală, la care participarea era condiţionată de o 
situaţie materială bună, cel în cauză trebuind să-şi suporte cheltuielile 
de drum şi de hrană. În Moldova, nu existau biserici catolice care să 
posede  moaşte  şi  nici  spaţii  care  să  conserve  o  tradiţie  apostolică, 
existau însă locuri unde miracolul era la el acasă. 

Marco Bandini este cel care descrie cel mai amplu un astfel de 
loc de pelerinaj, care se desfăşura cu ocazia Rusaliilor, la Stăneşti, în 
apropierea târgului Trotuş14. Acest loc, ca şi momentul desfăşurării, nu 
era  ales  întâmplător.  Coborârea  Sfântului  Duh,  care  în  popor  a 
continuat  să  fie  numită  Rusaliile,  suprapunea  antica  sărbătoare  a 

12 Călători, IX, p. 354.
13 Istoria vieţii private, IV, p. 114-115.
14 Codex Bandinus, p. 32-34.
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« trandafirilor »  (Rosalia),  o  veche  sărbătoare  moştenită  din  tradiţia 
romană15. Undeva, în vârful muntelui, a existat o bisericuţă de lemn, 
închinată Sfinţilor Cosma şi Damian16, dărâmată de mai multe ori, dar 
reclădită  de  fiecare  dată,  deoarece  se  consideră  că,  în  acest  loc,  se 
întâmplă minuni. 

Acest spaţiu era  considerat  ca fiind o punte de legătură între 
lumea  terestră  şi  cea  transcedentală,  locuitorii  din  zonă,  chiar  şi 
ortodocşi,  povesteau  despre  procesiuni  nocturne,  cu  făclii  a  căror 
lumină era strălucitoare, însoţite de cântece interpretate de nişte glasuri 
dulci  şi  armonioase.  Calea  pe  care  se  desfăşurau  aceste  procesiuni 
miraculoase a fost marcată de localnici cu cruci, iar pelerinii refăceau 
acest itinerariu. 

La aceste procesiuni participau nu doar catolici ci şi ortodocşi 
atraşi de miracolele care se petreceau şi despre care ei înşişi depuneau 
mărturie  că  le-au  văzut.  Un  astfel  de  miracol  s-a  petrecut  în  1637, 
atunci când participanţii la pelerinaj au putut vedea biserica antrenată 
într-o mişcare circulară, la sfârşitul căreia uşa de la intrarea bisericii nu 
mai nu se mai afla în partea de apus ci spre răsărit. Dacă ar fi să-i dăm 
crezare întru totul lui Bandini, exista o adevărată dispută între catolici 
şi ortodocşi, pentru revendicarea acestui loc sacru. Aceştia din urmă ar 
fi construit chiar o biserică la poalele muntelui, sperând ca în acest fel 
să atragă protecţia celor doi sfinţi.

15 Nelu  Zugravu, Geneza creştinismului popular, Bucureşti, 1997, p. 191.
16 Foarte interesant cultul acestor sfinţi despre care se cunosc foarte puţine lucruri. 
Legenda, fără vreo certificare istorică, îi  consideră pe cei doi ca fiind medici şi le 
atribuie  numeroase  vindecări  miraculoase.  Cultul  lor  ia  amploare  în  perioada 
Renaşterii, în special la Florenţa, acolo unde mai mulţi membri ai familiei Medici au 
purtat numele Cosimo. Ar fi interesant un studiu asupra cultului celor doi sfinţi pe 
teritoriul românesc, mai ales că ei sunt celebraţi atât de catolici cât şi de ortodocşi. 
Interesant este, în cazul de faţă, momentul în care are loc celebrarea adică de Rusalii, 
or, Biserica ortodoxă îi celebrează în august iar cea catolică la sfârşitul lui septembrie. 
Numele celor doi sfinţi este pomenit şi în descântece, aşa cum este cazul următorului 
descântec  de şarpe:  „Amin,  amin:  doao  ori  Cozma şi  Damian.  Să  mânecă  Maica 
Sfântă Mariia, duminică de dimineaţa la fântână şi găsi pe Spinărăulu şăzând pe piatră 
veninatu,  topsecatu,  pelinatu,  ciumăratu.  Iar  maica  Sântă  Marie  îi  zise:  ce  şăzi, 
spinărăule, pă piatră veninatu, topsecatu, pelinatu? Elu zise: o că voiu şădia, c-am 
muşcat  pe   cutare  sau  vita  cutăruia.  Ci  te  du  la  cutare  ...  bun  descântătoriu  să-i 
descânte  în  oală  noao  cu  lemnu de  cornu  sau  de  alunu,  să  fie  leac.  Amin.”  (M. 
Costăchescu, Inscripţii şi notiţe de pe cărţi, în IN, fasc. 4, 1924, p. 236). 
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Pelerinajul din 1647 a adunat mai mult de 3000 de persoane, 
cifră care ar fi fost mult mai mare dacă inundaţiile nu ar fi înrăutăţit 
starea drumurilor. Procesiunea a început în seara din ajunul Rusaliilor. 
Mulţimea  a  apărut  din  mai  multe  părţi,  purtând  un  număr  de  cinci 
icoane şi organizaţi în două grupuri, cel al femeilor şi cel al bărbaţilor. 
Fiecare  grup  avea  cântăreţi  care  intona,  în  limba  maghiară  (graiul 
unguresc  ceangău),  cântări  despre  venirea  Sfântului  Duh,  despre 
bucuriile  Fericitei  Fecioare  Maria,  despre  Apostoli  şi  despre  Sfinţii 
Cosma şi Damian. După terminarea slujbei de seară, s-a ţinut o predică 
despre obiceiul şi folosul pelerinajelor, iar apoi mulţi dintre participanţi 
s-au spovedit, între aceştia fiind şi dintre aceia care nu s-au confesat 
niciodată.  Nu au lipsit  nici  vindecările miraculoase.  Mulţi  dintre  cei 
prezenţi sufereau de infirmităţi şi veniseră cu speranţa de a se vindeca, 
întrucât se credea că cei  care promit doar că vor vizita acest  loc îşi 
recapătă în scurt timp sănătatea. În fine, după căderea nopţii, s-a produs 
un nou miracol, deoarece unii au putut să vadă desfăşurarea procesiunii 
divine, care venea ca o acceptare a rugilor credincioşilor.

 În  1680,  procesiunea  a  durat  trei  zile  în  şir,  iar  numărul 
participanţilor a atins cifra de 30 00017. Un număr atât de mare ne face 
să credem că printre participanţi s-au putut afla şi credincioşi din satele 
de care ne ocupăm, deşi indicii în acest sens s-ar putea să nu găsim 
niciodată.  Totuşi,  prezenţa  în  onomastica  sătenilor  noştri  a  numelor 
Cosma  şi  Damian  constituie  o  dovadă,  cel  puţin  pentru  faptul  că 
figurile sfinţilor cu aceste nume erau prezente în imaginarul oamenilor 
noştri. 

Aceste  procesiuni  nu  erau  doar  simple  reuniuni  religioase, 
manifestările depăşind acest cadru. Aici nu se adunau doar credincioşi 
însoţiţi de preoţii şi dascălii lor, ci şi lăutari sau cerşetori. Liturghia era 
cântată de cei mai vestiţi dascăli, care cu aceste ocazii se întreceau în 
măiestrie, cel cu vocea cea mai tăioasă era eroul zilei. După liturghie, 
apăreau rachiul  îndulcit,  cozonacii  şi  alte  bunătăţi  culinare ţărăneşti. 
Seara, se organizau jocuri, terminate, de obicei, cu bătăi şi scandaluri18.

17 Cf. V. Mocanu, op. cit., p. 140.
18 Ibidem.  Astfel  de evenimente au fost consemnate în protocoalele mănăstirii  din 
Şumuleu.
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                                              3. Cârciuma

La prima vedere, cârciuma ar putea părea un spaţiu exclusiv de 
manifestare  al  sociabilităţii  masculine.  În  realitate,  ea  este  deschisă 
reprezentanţilor ambelor sexe, modul de funcţionare al acesteia fiind 
total diferit de cârciuma modernă. Ea capătă valoare cu predilecţie în 
zilele de sărbătoare. Până la începutul secolului trecut, se mai păstra 
încă obiceiul ca duminica, după liturghie, soţul împreună cu soţia să 
meargă la cârciumă, unde, pe muzica lăutarilor, satul petrecea cu dans 
şi băutură – unii îşi aduceau de acasă şi mâncare - până noaptea târziu. 
Acest  obicei  este  surprins  şi  în  relatările  misionarilor,  uneori  ca  o 
indignare,  alteori  ca  menţiune  a  unei  stări  de  fapt.  Astfel,  Bandini 
consemnează apetenţa moldovenilor, fie aceştia catolici sau ortodocşi, 
de a-şi petrece sărbătorile „cu joc şi cu paharele pline de vin şi atunci se 
dedau cel mai mult la toate voluptăţile vieţii şi ale trupului”19, fără a 
preciza însă locul în care se petrec acestea. 

Ceva  mai  atent  la  detalii  şi  contrariat  de  dihotomia  sărăcie-
veselie,  Paul  Beke  notează:  „Cu  toate  acestea  oamenii  sunt  atât  de 
veseli, chiar şi în această sărăcie, încât nu am văzut niciodată oameni 
asemenea lor de veseli; căci după ce au plătit orişicum dările, de cum s-
a ivit o zi de sărbătoare, aleargă împreună la crâşmă pentru a se înveseli 
împreună, şi acolo scârţâind mai degrabă decât cântând din cimpoi, din 
fluiere  şi  cobze,  îngână  cântece,  saltă  şi  joacă  cu  foc”20.  Această 
atmosferă  de  entuziasm general  are  însă  şi  o  altă  explicaţie.  Tot  în 
apropierea cârciumii,  se desfăşura şi  hora satului,  de aceea dansurile 
trebuie puse cu precădere pe seama tinerilor. 

Bineînţeles,  odată  cu  întărirea  autorităţii  lor,  parohii  au  luat 
măsuri  pentru  înlăturarea  acestei  situaţii.  La  jumătatea  secolului  al 
XVIII-lea,  Giovanni  Maria  Ausilia  nota:  „Mai  joacă  încă  şi  prin 
cârciumi,  aceste  rătăciri  fiindu-ne  cunoscute,  ele  sunt  tot  mai  mult 
stăvilite de noi”21 . Victoria preoţilor nu a fost decât una parţială. Ei au 
reuşit să mute hora satului, aducând-o într-un spaţiu pe care îl puteau 
supraveghea,  de  regulă,  în  faţa  casei  parohiale22,  dar  cârciuma  a 

19 Codex Bandinus, p. CLVII ; Călători, V, p. 344.
20 Călători, V, p. 279.
21 Călători, IX, p. 315.
22 I. N. Ciocan, Monografia creştinilor catolici din judeţul Roman, p. 20. 
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continuat să joace un rol  important în viaţa satului.  Chiar dacă hora 
atrage întreaga suflare  a  satului,  după terminarea acesteia,  sătenii  se 
îndreaptă spre cârciumă, iar în perioadele de post aceasta scapă de orice 
concurenţă. Încercările unor parohi de a dispune închiderea cârciumilor 
la sărbători au fost prost primite de credincioşi23, obiceiul dovedindu-se 
a fi puternic înrădăcinat. 

Cârciuma aparţinea stăpânului  moşiei,  care  arenda dreptul de 
folosinţă,  cu obligaţia  de  a  vinde doar  vinul  din producţia  acestuia. 
Cârciumarul nu era în mod obligatoriu un localnic. Dacă, în secolul al 
XIX-lea,  întâlnim în aceste  sate,  de regulă,  cârciumari  evrei,  pentru 
perioada anterioară, lucrurile nu sunt tot atât de clare. Totuşi, prezenţa 
la Săbăoani, în 1643, a unei „case de schismatici”24 cu cinci suflete, ne-
ar putea face să credem că avem de-a face cu cârciumarul din acea 
vreme şi cu familia lui. Existenţa unor astfel de situaţii nu se explică 
prin aversiunea sătenilor faţă de această meserie sau prin predilecţia 
stăpânilor faţă de anumite persoane, explicaţia cea mai probabilă este 
imposibilitatea achitării arendei. 

Tentaţia de a-şi însuşi veniturile pe care le aduce o cârciumă nu 
i-a ocolit  pe unii locuitorii din satele noastre. Fie datorită unei cereri 
mai  mari  decât  oferta  sau  folosindu-se  de  o  reţea  clientelară,  ei 
acţionează în detrimentul cârciumii stăpânului, care ori se loveşte de o 
stare  de  boicot  ori  spargerea  monopolului  îi  provoacă  pagube 
însemnate.  În  1766,  domnul  Grigore  Alexandru  Ghica  ia  măsuri 
împotriva unor săteni din Săbăoani, care „ţin orândă acolo în sat şi vând 
vin şi din pricina lor stă vinul mănăstirii nevândut”. Domnul hotărăşte 
ca aceştia „să nu mai vândă vin pe moşia mănăstirii, iar altă băutură să 
vândă”25. 

Porunca domnească nu a fost respectată cu sfinţenie, locuitorii 
din Săbăoani au continuat să aducă vin, conflictul fiind redeschis, în 
1781. De data aceasta, se ajunge la o înţelegere între săteni şi vechilul 
mănăstirii, încheiată în faţa ispravnicului de Roman, prin care sătenii se 
angajează a nu mai vinde „nici un pic de băutură fără ştirea vechilului 
mănăstirii şi fără voia stăpânilor moşiei”26 . 

23 AECI, Corespondenţa de la parohia Săbăoani, Ds. 1/1846, doc. nr. 302.
24 Călători, V, p. 184.
25 Documente privind relaţiile agrare în secolul XVIII, p. 418, nr. 412.
26 Ibidem, p. 510, nr. 518.
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O situaţie asemănătoare se înregistrează şi  la Răchiteni,  după 
cum ne informează o anaforală a marilor boieri din 1760: „puindu-şi 
egumenul  la  crâşma  sa  acolo  în  sat  vinul  să  să  vândă,  au  adus  şi 
oamenii aceştia câteva poloboace de vinu acolo în sat şi începând să 
vândă nu i-au îngăduit egumenul să vândă ei până nu s-a vinde vinul 
mănăstirii”27.  Stabilit  prin  poruncă  domnească,  monopolul  stăpânilor 
asupra  vânzării  băuturilor  alcoolice  se  dovedeşte  a  fi  imposibil  de 
eludat. Rămâne însă şi o palidă consolare pentru sătenii interesaţi de un 
astfel de negoţ: „iar după ce s-a vinde vinul mănăstirii şi n-a mai pune 
egumenul alt vinu acolo în sat, atunci vor vinde şi ei vinul lor ce vor 
avea, şi pe cât vin or vinde va lua egumenul venitul mănăstirii pe vasul 
ce s-a vinde după hotărârea testamentului”28. 

Cârciuma nu înseamnă doar sociabilitate şi veselie, ci şi viciu. 
Ar fi o greşeală din partea noastră să încercăm izolarea acestui fenomen 
doar în cadru spaţiului nostru de referinţă, deşi unele studii istorice29 

sau antropologice30 au scos în evidenţă acest lucru. Consumul exagerat 
de alcool este un fenomen cu o largă răspândire în spaţiul românesc, în 
multitudinea  aspectelor  sale,  de  la  aspectele  vitejeşti  descrise  de 
Dimitrie  Cantemir  şi  până  la  miraculoasele  reţete  împotriva  beţiei31. 
Păcatul  beţiei,  blamat  de  discursul  ecleziastic,  este  conştientizat  de 
credincioşi, care şi-l asumă, mulţumindu-se însă doar cu mărturisirea 
lui.  Consumul  de  alcool  este  perceput  în  mod  diferit,  în  funcţie  de 

27 ASB, Manuscrise, nr. 578, f. 259.
28 Ibidem.
29 Radu Rosetti, Despre unguri şi episcopiile catolice din Moldova, în AARMSI, secţ. 
II, t. XXVII, 1905, p. 248.
30 Dan Botezatu,  Date antropologice privind unele comunităţi catolice din Moldova, 
în BI, nr. 1, 2000, p. 113.
31 Tratamentul pentru renunţarea la acest viciu nu era la îndemâna oricui, având în 
vedere costurile pe care le implică o astfel de reţetă miraculoasă. Iată şi ce cuprindea 
o astfel de reţetă: “Să se ducă în târgu să cumpere o giuncă care va să aibă ghiţăl 
întrânsa şi de va găsî întrânsa cel ghiţăl să-l scoată şi să cumpere di nouă parali rachiu 
şi să tulburi rachiul cu maţâli şi să şi ţii nouă zile şi apoi să li bee nouă zile câte un 
păhăruţ că să va izbăvi de beţâi” (ASI, Manuscrise, nr. 41, f. 87v). Alcolismul făcea 
ravagii şi la case mai mari. Constantin Paladi, fratele marelui vistier Teodor Paladi, a 
fost  nevoit  să  divorţeze de prima sa  soţie  datorită  obiceiului  acesteia  de a  umbla 
“biiată, că nu lipseşte zi şi noapte ca să nu să nu să îmbete de vin, vutcă, rachiu, ce-i 
iese înainte […] şi au ieşit la meidian, de n-au rămas nu om de cinste să nu o ştie, ci şi 
toţi cei proşti” (I. Tanoviceanu, Un zapis curios, în Arhiva, nr. 1, 1889, p. 55).
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caracterul  fiecăruia,  mergând de la  autoblamare şi  până la  forme de 
justificare. „M-am embatat reu, sci la bezie am sodoit pe alzi”, aşa sună 
o mărturisire, probabil, una dintre cele mai frecvente. Un altul, mult 
mai stăpân pe sine, va spune: „Am fust ku kief, dar nu kierdus minte”. 
Un altul va recunoaşte că a continuat să persiste în lăcomia de a bea: 
„Năravul de beţie  nu m-am silit sel lass”. Trecând  peste lăcomia lui, 
un altul va descoperi principalul vinovat pentru situaţia sa, cârciuma: 
„Dar d`aku nu voi merge mai mult la crisma”32.

         

4. Hora satului

Termenul  ca  atare  nu  era  folosit  de  oamenii  noştri;  aceştia 
foloseau  termenul  de  gioc,  pentru  a  desemna  atât  petrecerea 
duminicală,  cât  şi  pe  celelalte,  organizate  cu  prilejul  principalelor 
sărbători  din  an.  Deşi  la  eveniment  participa  întreaga  suflare  a 
comunităţii,  actorii  principali  erau  tinerii  ajunşi  la  vârsta  căsătoriei, 
hora duminicală constituind din această perspectivă creuzetul în care se 
formau viitoarele familii.

Nu  vom  insista  asupra  aspectelor  legate  de  dansuri  sau  de 
provenienţa acestora din vechi ritualuri  agrare şi  culte ale fertilităţii, 
aspecte  pe care  le  vom lăsa pe seama etnologilor  şi  a  folcloriştilor. 
Prioritară pentru atenţia noastră rămâne participarea întregii comunităţi 
la  eveniment,  participarea  care  se  orientează  în  funcţie  de  formele 
obişnuite ale sociabilităţii, aşa încât grupurile se formează în funcţie de 
vârstă,  sex,  statul  familial  şi  social.  Dintre  aceste  grupuri,  grupul 
flăcăilor şi cel al fetelor concentrează întreaga atenţie, fiecare mişcare 
sau  gest  al  fiecăruia  dintre  aceştia  fiind  atent  supravegheat.  Rolul 
principal le revine flăcăilor, care au sarcina de a invita fetele la joc. 

Ar fi naiv din partea noastră să credem că totul se desfăşura în 
cea mai perfectă armonie, aşa cum ar putea reieşi din cele de mai sus. 
Dimpotrivă,  am  putea  spune  că  gelozia  sau  concurenţa  pentru  o 
anumită fată făceau ca manifestările violente să fie destul de frecvente; 
însă  lipsa  documentelor  ne  împiedică  să  insistăm  mai  mult  asupra 
acestui subiect. Poate tocmai de aceea îi vom găsi pe preoţi implicaţi în 

32 Diverse materie in lingua moldava, p. 81-82.
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încercarea de a impune un control asupra acestei manifestări, care într-o 
anumită măsură le-a şi reuşit. Cel mai important pas în această direcţie 
a fost mutarea locului de desfăşurare în curtea parohiei sau a bisericii33, 
şi, chiar dacă autoritatea laică le-a garantat pe unele, cum ar fi jocurile 
dintre  Crăciun  şi  Bobotează34,  preoţii  au  obţinut  controlul  asupra 
acestor manifestări, aşa încât s-a ajuns ca acestea să nu se mai poată 
desfăşura fără aprobarea lor prealabilă35. 

Tot  aici,  se  impune  să  amintim  şi  existenţa  unor  forme  de 
sociabilitate destinate băieţilor. Prima dintre ele este reprezentată de aşa 
numitul  „joc  băieţesc”,  o  instituţie  premaritală,  care  are  drept  scop 
pregătirea băieţilor pentru debutul în hora satului, având în vedere rolul 
important care le revine acestora. Cea de a doua, ceata masculină, joacă 
un rol  important în cadrul sărbătorilor de iarnă. Ceata masculină era 
una din formele prin care generaţia adulţilor instruia, înainte de a primi 
în  rândurile  ei,  generaţia  tânără.  Fenomenul  a  avut  o  răspândire 
universală, fiind cercetat atât la popoarele primitive, cât şi la popoarele 
europene contemporane. Concluzia care se degajă în urma studiilor este 
că aceste organizaţii juvenile reprezintă de fapt relicte ale unor vechi 
rituri de iniţiere masculină36.

     
                               5. Şezătoarea

Spre deosebire  de formele de care ne-am ocupat  până acum, 
şezătoarea  este  o  formă  de  sociabilitate  feminină,  o  instituţie 
premaritală care are drept scop pregătirea fetelor în vederea măritişului. 
În  cadrul  şezătorilor,  fetele  îşi  pregăteau zestrea şi,  tot  aici,  căpătau 
noţiuni din sfera vieţii intime, cunoştinţe referitoare la plante şi felul în 
care puteau fi utilizate, farmece şi descântece37, într-un cuvânt, această 
şcoală  a  fetelor  le  familiariza  pe  tinere  cu  rolul  pe  care  aveau  să-l 
îndeplinească în viaţă.

33 I.N. Ciocan, Monografia creştinilor catolici din judeţul Roman, p. 48.
34 Iorga, Studii şi documente, I-II, p. 149.
35 I.N. Ciocan, loc. cit.
36 Vladimir  Trebici,  Ion  Ghinoiu,  Demografie  şi  etnografie,  Ed.  Ştiinţifică  şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 259.
37 Ibidem, p. 258.
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Şezătoarea  reprezintă,  în  acelaşi  timp,  un  loc  în  care  circulă 
informaţia,  noutatea.  Aici,  se află lucruri  pe care nimeni nu ar avea 
îndrăzneala de a le rosti în altă parte, dar pe care curiozitatea feminină 
le exploatează din plin în acest spaţiu. Fie în acest cadru, fie în altul, 
această practică generează, ulterior, mărturisiri de genul: „Părinte am 
morgoit, am vorbit pe alzi de reu, dar n’am stricat cinste nimeruje” sau 
„Auzind entr’o casa vorovele rele le am spus la alzi”38.   

                                
  
                                   6. Iarmarocul

Această formă de sociabilitate, cunoscută în special sub numele 
de bâlci, poate fi considerată o împreunare a mai multor forme despre 
care deja am discutat. Iarmarocul este deopotrivă sărbătoare religioasă, 
loc de întâlnire, horă a mai multor sate şi punct comercial. La această 
sărbătoare, aşteptată cu nerăbdare, participarea nu este condiţionată nici 
de sex şi nici de vârstă. Bîlciul se organiza cu prilejul hramului unei 
biserici şi de aceea el nu trebuie confundat cu iarmaroacele ocazionale, 
care  aveau  caracter  preponderent  comercial.  Cum,  până  în  secolul 
XVIII, satele de care ne ocupăm nu au avut decât o singură biserică, 
această sărbătoare trebuie să fi fost una foarte importantă, aspect ce ar 
explica păstrarea ei până în zilele noastre.

Atracţiile pe care le oferă iarmarocul sunt multiple; ele merg de 
la  slujba  religioasă  şi  până  la  petrecerea  din  iarmaroc,  adresată,  în 
primul  rând,  tinerilor,  cărora  le  oferă  posibilitatea  de  a-şi  alege 
perechea dintr-un alt sat, ca o măsură împotriva unei endogamii prea 
accentuate. Elementul inedit pe care această sărbătoare îl oferă tinerilor 
este scrânciobul, atracţia pe care acesta o reprezintă fiind evidenţiată şi 
de  contele  d’Hauterive :  « Plăcerile  lor  şi  le  găsesc  în  danţuri  şi  în 
scrâncioburi, şi această din urmă petrecere îi face să se ia la întrecere 
într-un chip foarte vioi. Pun la mezat dreptul de a se învârti împrejurul 
unei roate alături de o vecină care le place şi lupta se aprinde până într-
atâta, încât jertfesc pentru deşertăciunea de a izbândi tot ce au agonisit 
într-un an »39. 

38 Diverse materie in lingua moldava, p. 84.
39 Starea Moldovei la 1787, p. 91.
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Din păcate, nu avem suficiente documente care să ne permită 
intruziunea  în  atmosfera  unei  astfel  de  sărbători,  dar  credem  că 
pasiunile  descrise  mai  jos se  soldau uneori  cu conflicte  violente,  de 
vreme  ce  reprezentanţii  Bisericii  considerau  scrânciobul  ca  fiind 
perniciosa animae et corpora 40. S-ar părea chiar că aceştia erau dispuşi 
să  lupte  pentru estomparea  iarmaroacelor,  de  vreme ce,  în  1778,  se 
dădea  instrucţiunea  ca  « preoţii  să  nu  meargă  să  facă  slujbe  la 
bâlciuri »41.  S-ar  părea  că  această  dispoziţie  se  datora  evenimentele 
produse în astfel de prilejuri, faptul că mulţi catolici, în special tinerii, 
se îmbătau şi se luau la ceartă42. Deşi s-a mers până acolo încât li se 
interzicea participarea celor care locuiau în jurul satului în care avea loc 
bâlciul, desfiinţarea acestei sărbători nu a fost posibilă, ea menţinându-
se până în zilele noastre, chiar dacă importanţa ei nu mai este cea de 
odinioară.             

40 Iorga, Studii şi documente, I-II, p. 116.
41 Ibidem.
42 Cf. Fabian Doboş,  Viaţa religioasă a catolicilor din Săbăoani, în Săbăoani – file 
de istorie, coord. Fabian Doboş, Iaşi, 2002, p. 109.
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Istoria comunităţilor catolice din Moldova constituie un subiect 
interesant şi foarte puţin atins de cercetarea istorică. Aşa cum am putut 
arăta în cuprinsul lucrării de faţă, cercetarea trecutului satelor catolice 
scoate la lumină aspecte inedite şi a căror existenţă nu era nici măcar 
bănuită. Ne referim, aici, la pelerinaje, aculturaţie religioasă, dar şi la 
structura menajurilor sau sexualitatea în lumea rurală. Din acest punct 
de vedere, cercetarea istoriei catolicilor moldoveni poate fi şi o punte 
de  legătură  cu  istoriografia  europeană.  Legaţi  prin  confesiune  de 
Occidentul  european,  catolicii  moldoveni  conservă  şi  un  puternic 
substrat  cultural  ante-creştin,  specific  românesc,  realizând,  astfel,  o 
simbioză  extrem  de  interesantă  pentru  istoricul  interesat  de  noile 
direcţii  istoriografice,  de  care  istoriografia  noastră  a  fost  mult  timp 
văduvită.  Adaptarea  unor  metode  de  cercetare  şi  a  unor  concluzii 
aparţinând  unor  istorici  occidentali,  chiar  dacă  valabilitatea  lor  este 
doar  parţială,  se  poate  face  prin  acest  filtru,  fără  riscul  de  a  fi 
considerată o formă fără fond.

De  asemenea,  comunităţile  în  cauză  prezintă  o  importantă 
particularitate, foarte bine conservată şi care deţine rolul primordial în 
definirea raporturilor  identitare.  Aceste comunităţi  sunt  întemeiate  şi 
organizate  pe  baze  confesionale,  religia  catolică  fiind  liantul  care 
realizează  solidaritatea dintre  membri  şi  care,  totodată,  le  conferă şi 
identitatea. Membrii acestor comunităţi nu formează un grup etnic, aşa 
cum greşit  (şi  uneori  tendenţios)  s-a  afirmat,  ci  unul  religios.  Dacă, 
pentru perioada de care ne ocupăm, acest lucru era clar şi necontestat 
de  nimeni,  epoca  naţionalismelor  va  modifica  radical  o  astfel  de 
viziune, mai ales în discursul politic şi în cel ştiinţific.

Un larg spaţiu al lucrării este dedicat stăpânilor pe care, de-a 
lungul timpului, i-au avut satele de care ne ocupăm. Atenţia acordată 
acestora  nu  este  deloc  întâmplătoare,  pentru  că  ei  au  un  rol  foarte 
important  în  ceea  ce  priveşte  dinamica  şi  evoluţia  unei  aşezări. 
Pământul,  elementul  comun al  celor  două  categorii  sociale,  poate  fi 
privit ca singurul mijloc de asigurare a hranei, deci al existenţei, dar, 
totodată,  el  poate  fi  privit  şi  ca  simbol  al  importanţei  sociale  şi 
prosperităţii;  tocmai  de  aceea,  pământul  generează  două  tipuri  de 
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solidaritate  distincte.  La primul  pol,  avem de-a face cu solidaritatea 
sătenilor, în care familia şi comunitatea rurală se întrepătrund, îl prind 
pe  individ  ca  într-o  carapace,  limitându-i  drastic  libertatea,  dar 
oferindu-i,  în  schimb,  sentimentul  de  protecţie.  La  polul  opus,  vom 
întâlni solidaritatea stăpânilor, exprimată cel mai pregnant prin dreptul 
de  preemţiune.  La  nivelul  elitei  sociale,  solidaritatea  de  neam  o 
determină pe cea economică, dar relaţia este valabilă şi în sens invers, 
prosperitatea  economică  constituind  un  element  important  al 
patrimoniului social şi simbolic al unei familii.
 În ciuda rolurilor sociale distincte pe care le deţin, între săteni şi 
stăpâni se creează o anumită solidaritate; relaţia care se stabileşte între 
aceştia  face  ca  destinul  lor  să  se  împletească,  unele  din  necazurile 
stăpânilor  devenind  şi  necazurile  sătenilor,  după  cum  greutăţile 
sătenilor  se  vor  repercuta,  din  punct  de  vedere  financiar,  şi  asupra 
stăpânilor. Mergând pe aceeaşi filieră, vom adăuga că existenţa unui sat 
bine populat este condiţionată de protecţia  unui stăpân puternic. Atunci 
când, datorită unor împărţiri succesive, numărul de stăpâni ai unui sat 
creşte, iar poziţia socială a acestora este destul de nesemnificativă, satul 
se va depopula, locuitorii fiind atraşi de protecţia pe care o poate oferi 
un  stăpân  puternic,  aceasta  în  cazul  în  care  nu  trece,  cu  totul,  prin 
cumpărare, în posesia unui  astfel de stăpân.

Observăm că satele de care ne ocupăm au avut parte de stăpâni 
importanţi  atât  ca poziţie socială cât  şi  politică,  fapt  ce reprezintă o 
constantă  în  evoluţia  proprietăţii.  Unele  sate  au  aparţinut  unor 
importante familii boiereşti, cum ar fi familiile Hăbăşescu, Prăjescu şi 
Cantemir,  altele  unor  importante  centre  ale  ortodoxiei,  cum  ar  fi 
Episcopia  Romanului,  Mănăstirea  Trei  Ierarhi,  Mănăstirea  Secu  şi 
Mănăstirea Galata. Acest fapt a avut un efect benefic asupra locuitorilor 
din aceste sate, stăpânii îngrijindu-se ca supuşii lor să beneficieze de un 
tratament fiscal privilegiat,  de protecţie împotriva abuzurilor, aspecte 
cu un rol foarte important în evoluţia demografică. Aşa, de pildă, la 
Răchiteni,  după  cumpărarea  satului  de  către  Vasile  Lupu,  populaţia 
satului se dublează în doar câţiva ani. Chiar dacă unele dintre sate au 
aparţinut  unor  mănăstiri  ortodoxe,  trebuie  să  facem  precizarea  că 
acestea  nu  au  întreprins  nici  cea  mai  mică  acţiune  de  prozelitism, 
lăsându-le  locuitorilor  deplina  libertate  religioasă,  ba  mai  mult,  au 
vegheat ca această libertate să nu fie ştirbită nici de alţii. Intervenţia 
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mitropolitului  Varlaam  în  conflictul  dintre  sătenii  din  Săbăoani  şi 
episcopul  Marco  Bandini  dovedeşte  acest  lucru.  Reacţia  promtă  a 
mitropolitului, atunci când i-a fost adus la cunoştinţă faptul că biserica 
din  Săbăoani  a  fost  jefuită  de  bunuri,  denotă  grija  pentru  nevoile 
spirituale ale supuşilor, chiar dacă aceştia erau de altă religie.

 Însă,  oricât  de  puternici  şi  binevoitori  ar  fi  fost  stăpânii, 
evoluţia unei comunităţi rurale este influenţată şi de alţi factori, care nu 
pot  fi  controlaţi.  Ne  referim  aici  la  capriciile  climatice,  războaie, 
calamităţi şi epidemii, crize cerealiere şi perioade de foamete, factori 
care acţionează asupra fondului demic, iar consecinţele acţiunii lor se 
fac simţite şi la nivelul mentalului colectiv. Supravieţuirea unor rituri 
ancestrale legate de combaterea unor anumite epidemii, desacralizarea 
morţii,  sub influenţa unor circumstanţe identice,  alegerea benevolă a 
robiei, iată numai câteva exemple în acest sens. 

Dar dependenţa omului  de cadrul  natural  şi  istoric,  de climă, 
hotărâtoare  pentru  starea  recoltelor,  şi  molimele  care  decimează 
şeptelul,  se  reflectă  cel  mai  bine  prin  intermediul  indicatorilor 
demografici.  Graficul evoluţiei demografice, pentru satele de care ne 
ocupăm,  prezintă  creşteri  şi  descreşteri,  uneori  spectaculoase, 
suprapuse temporal şi determinate de factorii pe care i-am amintit. Din 
punct  de  vedere  cronologic,  prima  jumătate  a  secolului  XVII  este 
marcată de o perioadă de scădere a fondului demic, urmează o perioadă 
care corespunde domniei lui Vasile Lupu în care se înregistreză creşteri 
semnificative, după care descreşterea se accentuează, devenind tot mai 
pronunţată spre sfârşitul acestui secol. Secolul XVIII se caracterizează 
printr-o  creştere  demografică  constantă,  ale  cărei  proporţii  devin  tot 
mai mari spre sfârşitul acestui secol, anunţând parcă intrarea în epoca 
suprapopulării rurale. Creşterea demografică şi contextul socio-istoric 
au avut importante consecinţe asupra aspectului mediului înconjurător 
şi a produs mutaţii la nivelul structurilor cotidianului. 

Un loc important în cadrul acestui studiu îl ocupă structurile de 
organizare,  mergând de  la  cele  primare  şi  până la  structura globală, 
parohia,  care  încadrează  satele  aflate  în  atenţia  noastră.  Formele  de 
organizare se află în strânsă legătură cu condiţiile economice, sociale şi 
politice  ale  zonei,  ele  răspund atât  cerinţelor  locale  cât  şi  celor  ale 
puterii  centrale.  Însumarea  lor,  într-un  cadru  comunitar,  nu  viciază 
specificitatea  acestora;  formele  de  producţie  îşi  păstrează 

10
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caracteristicile,  la  fel  şi  cele  de  ordin  fiscal,  peste  toate  acestea 
suprapunându-se  latura  spirituală.  Avem,  astfel,  de-a  face  cu  nişte 
comunităţi  săteşti,  cu  necesităţi  economice  distincte,  fiecare  sat 
administrându-şi resursele şi obligaţiile independent de celelalte, peste 
care se suprapune comunitatea spirituală, dublată şi de existenţa unor 
legături de rudenie.

 Analiza structurilor primare a arătat că, în cazul satelor noastre, 
rolul  predominant  este  deţinut  de familia  nucleară,  fapt  ce  confirmă 
estimările  specialiştilor  referitoare  la  predominanţa  acestui  model  în 
spaţiul românesc. De asemenea, situaţia satelor noastre se încadrează în 
termenii  constatării  lui  André  Burguière,  potrivit  căruia  modelul 
nuclear  domină  incontestabil  în  comunităţile  ţărăneşti  din  zonele  de 
openfield, în care se combină agricultura de subzistenţă şi deschiderea 
spre economia de piaţă, întreţinând relaţii  intense şi vechi cu mediul 
urban. Un rol important revine şi sistemului de numire, prin rolul de 
clasificator social pe care acesta îl deţine şi prin manipulările la care 
este supus. Pe această bază, am putut identifica o organizare în cercuri 
concentrice,  care  evidenţiază  foarte  bine  categoria  nou-veniţilor  şi 
vechile familii. 

Un rol important în coagularea acestei aglomeraţii de populaţie, 
pe care o reprezintă satele de care ne ocupăm, l-a reprezentat parohia, 
organizată în jurul bisericii din Săbăoani. Această biserică, construită 
pe  la  începutul  secolului  XV,  a  reprezentat  un  important  edificiu 
ecleziastic, comparabil cu oricare altul din Moldova acelor vremuri. 

Nu  puteam  neglija  într-un  studiu  dedicat  unor  „comunităţi 
tăcute” structurile de putere şi ierarhiile locale, dată fiind importanţa 
acestora  în  desfăşurarea  vieţii  cotidiene.  Comunitatea  catolică   din 
parohia  Săbăoani  este  departe  de  a  oferi  aspectul  unei  comunităţi 
omogene,  egalitare,  în  interiorul  său  funcţionând  anumite  sisteme 
ierarhice care fac distincţia  între membrii săi, plecând de la cele care 
au  la  bază  structurile  de  rudenie  şi  până  la  cele  care  reprezintă 
autoritatea laică sau pe cea religioasă, ultimele două fiind primordiale. 
Întemeiată pe frica şi respectul pe care locuitorii le datorează domnului 
ţării şi stăpânului de moşie, autoritatea care reprezintă puterea laică, se 
cantonează,  la  nivelul  diviziunii  teritoriale  sat-moşie,  prin 
reprezentanţii  locali  permanenţi  şi  prin  cei  ocazionali,  care  operează 
doar în interiorul acestui cadru. 

11
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Bazată pe frica de Dumnezeu şi centrată pe lăcaşul bisericesc, 
autoritatea  religioasă  se  suprapune  peste  aceste  diviziuni,  tinde  să 
înglobeze sau să anihileze alte tipuri de autoritate, folosindu-se de atuul 
pe care îl are la dispoziţie şi anume, mântuirea sufletelor credincioşilor. 

Însă, identificarea ierarhiilor locale sub forma unor instituţii cu 
profiluri clare şi domenii de acţiune clar delimitate este imposibil de 
realizat,  deoarece  autoritatea,  cea  care  asigură  ascendentul  asupra 
celorlalţi,  se ordonează în funcţie de moment, sub acţiunea directă a 
unui vast sistem cutumiar, care o desemnează nominativ, dar care nu îi 
oferă implicit şi suportul cantitativ, iar sistemele ierarhice se contopesc 
în structurile cotidianului, fiind destul de greu de surprins în amploarea 
şi importanţa lor. 

De la locul pe care îl ocupă fiecare, în timpul liturghiei şi până 
la hora satului, totul se face în baza unei ierarhii de mult stabilite şi de 
necontestat.  Există  familii  vechi  şi  familii  de  nou-veniţi,  familii 
înstărite şi familii sărace, oameni aflaţi  în slujba stăpânului de moşie şi 
băjenari, posluşnici şi vecini, meşteşugari şi feciori de biserică, oameni 
care prin statutul lor se diferenţiază, nu însă într-o asemenea manieră 
încât să ducă la formarea unor caste. 

De  aceea,  în  anumite  perioade,  ierarhiile  locale  se  modifică 
(deşi  în  aparenţă  ele  rămân aceleaşi),  iar,  prin  nedelimitarea clară  a 
domeniilor de acţiune, structurile de putere se întrepătrund, se anulează 
şi se completează reciproc, în funcţie de moment. De asemenea, trebuie 
remarcată şi existenţa unor autorităţi a căror exercitare nu se desfăşoară 
într-un  cadru  instituţional,  cum  ar  fi  de  pildă  autoritatea  pe  care 
prestigiul  personal  o  conferă unui  individ,  şi  care  sunt  imposibil  de 
identificat. O evoluţie interesantă cunoaştea autoritatea parohială, care, 
pe  parcursul  perioadei  de  care  ne  ocupăm, se  va  transforma dintr-o 
autoritate provizorie în una suverană, în detrimentul celorlalte autorităţi 
locale.  Cel  mai  mult  a  avut  de  suferit  de  pe  urma  acestui  proces 
autoritatea  dascălului,  care,  pentru  multă  vreme,  a  deţinut  un  rol 
primordial,  fapt  ilustrat  de  conflictul  dintre  dascălul  Andrei  şi 
arhiepiscopul Marco Bandini. 

O asemenea transformare nu ar fi fost posibilă dacă ea nu ar fi 
fost rezultatul unui proces de acultaraţie religioasă, derulat pe parcursul 
a două secole, dar ale cărui rezultate devin vizibile abia pe parcursul 
secolului XVIII, proces care a produs o metamorfozare, în primul rând, 

12



                                                         LIVIU PILAT

a structurilor mentale. Aducerea mulţimilor la un nivel cât mai apropiat 
de  dogmele  bisericii,  prin  combaterea  practicilor  provenite  din 
substratul ante-creştin, a fost posibilă prin folosirea unei pedagogii a 
fricii care a marcat profund conştiinţele. Interesant este că acest proces 
a fost derulat în limba română, aşa cum o demonstrează catehismele 
tipărite şi manuscrisele care ni s-au păstrat, fapt care dovedeşte, o dată 
în plus, că termenul de „ungur”, sinonim cu catolic, este departe de a 
constitui o realitate etnică. Dacă privim şi la obiceiurile ante-creştine 
care  fac  obiectul  aculturaţiei,  putem  observa  că  ele  aparţin 
creştinismului popular specific spaţiului românesc. Aceste elemente ne 
permit să afirmăm, fără echivoc, apartenenţa locuitorilor din satele 
de care ne ocupăm la etnos – ul românesc, prin etnos înţelegând un 
grup evoluat de-a lungul timpului cu un sistem semiotic comun (limba, 
cultura, ritualurile funerare şi obiceiurile). 

Aceaşi similititudine o regăsim şi în ceea ce priveşte structurile 
de  sociabilitate.  Sociabilitatea,  ca  structură  a  cotidianului,  trebuie 
privită  ca o înglobare a mai multor tipuri  de solidaritate  stabilite  pe 
diverse criterii. Dacă lăsăm la o parte chestiunile ce privesc activitatea 
profesională, avem de-a face cu forme de sociabilitate multiple, care se 
stabilesc  în  funcţie  de  formele  de  expresie,  de  la  cele  globale,  care 
includ pe toţi membrii comunităţii, şi până la sociabilitatea feminină 
sau cea a tinerilor. Sociabilitatea joacă un rol hotărâtor în orice tip de 
societate,  valenţele  pe  care  ea  le  deţine  având  un  impact  hotărâtor 
asupra structurilor cotidianului şi a individului. Angajarea familiei în 
formele de sociabilitate nu este doar o expresie a nevoii de comunicare, 
ci răspunde unei nevoi de recunoştere şi apreciere a identităţii, obţinută 
prin competiţia cu alte familii.  Însă nu toate formele de sociabilitate 
sunt destinate acestei competiţii sau au un rol formativ ; există anumite 
forme care transgresează cadrul comunitar  sau chiar pe cel regional, 
forme  care  asigură  comunicarea  între  oameni  aflaţi  la  distanţe 
apreciabile din punct de vedere geografic.

Deşi am încercat o tratare cât mai exhaustivă a subiectului, în 
ceea  ce  ne  priveşte,  considerăm  cercetarea  trecutului  acestor  sate 
departe  de  a  fi  încheiată.  Descoperirea  unor  documente  inedite,  în 
Arhivele Vaticanului sau în alte arhive străine, ar putea aduce elemente 
noi sau ar permite abordarea unor probleme care nu au fost atinse în 
această  lucrare.  Şi  arhivele  româneşti  ar  putea  conţine  astfel  de 
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documente, numai că,  aici,  situaţia este ceva mai specială.  Studierea 
primelor condici parohiale ar putea oferi date foarte interesante, numai 
că,  din  păcate,  multe  dintre  aceste  condici  zac  neinventariate  în 
depozitele arhivelor, uneori în condiţii destul de improprii.

De  asemenea,  unele  fenomene  ale  căror  contururi  le-am 
întrezărit în această lucrare ar putea constitui subiectul unor cercetări 
mai detaliate. Un exemplu, în acest sens, l-ar putea constitui mişcările 
demografice  care  se  produc  între  sate  şi  oraşe.  Dacă,  pe  parcursul 
secolului XVII, vom găsi orăşeni care se stabilesc în sate, la începutul 
secolului următor, asistăm la o inversare a fenomenului. 

Istoria  comunităţilor  catolice  din  Moldova  va  trebui  să  fie  
considerată o parte importantă a istoriei acestei provincii româneşti şi  
tratată ca atare. În acest fel ne vom putea apropia mai mult de modul 
de  viaţă  al  celor  de  altădată,  vom putea  cunoaşte  mai  bine  trecutul 
satelor şi târgurilor moldoveneşti. Ne surprinde faptul că un asemenea 
domeniu de cercetare, vast şi complex, dar care poate oferi rezultate pe 
măsura  străduinţelor,  a  putut  scăpa  atenţiei  istoricilor  români,  fie 
aceştia adepţi ai istoriei tradiţionale sau ai „noii istorii”. Dacă, multă 
vreme, lipsa de documente a fost  o scuză veridică,  ea nu mai poate 
rezista  în condiţiile în  care un material  documentar  destul  de bogat, 
cum este cel privitor la comunităţile catolice, a fost îndelung neglijat.

Aspectele  pe  care  le-am  enumerat  deschid  un  nou  teren 
istoriografic care va trebui defrişat, căci el va oferi răspunsuri, dar va 
stârni  şi  noi  întrebări.  Reconstituirea  trecutului,  în  plenitudinea 
aspectelor sale, nu poate neglija „comunităţile tăcute”, aceşti anonimi ai 
istoriei,  atât  de  nesemnificativi  sub  raport  evenimenţial,  dar  atât  de 
importanţi pentru devenirea noastră. Pentru că, să nu uităm, satul este 
locul în care s-a născut „veşnicia”.
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CONCLUZII ale cărţii:
Comunităţi tăcute. 

Satele din parohia Săbăoani (secolele XVII – XVIII)

Istoria comunităţilor catolice din Moldova constituie un subiect 
interesant şi foarte puţin atins de cercetarea istorică. Aşa cum am putut 
arăta în cuprinsul lucrării de faţă, cercetarea trecutului satelor catolice 
scoate la lumină aspecte inedite şi a căror existenţă nu era nici măcar 
bănuită. Ne referim, aici, la pelerinaje, aculturaţie religioasă, dar şi la 
structura menajurilor sau sexualitatea în lumea rurală. Din acest punct 
de vedere, cercetarea istoriei catolicilor moldoveni poate fi şi o punte 
de  legătură  cu  istoriografia  europeană.  Legaţi  prin  confesiune  de 
Occidentul  european,  catolicii  moldoveni  conservă  şi  un  puternic 
substrat  cultural  ante-creştin,  specific  românesc,  realizând,  astfel,  o 
simbioză  extrem  de  interesantă  pentru  istoricul  interesat  de  noile 
direcţii  istoriografice,  de  care  istoriografia  noastră  a  fost  mult  timp 
văduvită.  Adaptarea  unor  metode  de  cercetare  şi  a  unor  concluzii 
aparţinând  unor  istorici  occidentali,  chiar  dacă  valabilitatea  lor  este 
doar  parţială,  se  poate  face  prin  acest  filtru,  fără  riscul  de  a  fi 
considerată o formă fără fond.

De  asemenea,  comunităţile  în  cauză  prezintă  o  importantă 
particularitate, foarte bine conservată şi care deţine rolul primordial în 
definirea raporturilor  identitare.  Aceste comunităţi  sunt  întemeiate  şi 
organizate  pe  baze  confesionale,  religia  catolică  fiind  liantul  care 
realizează  solidaritatea dintre  membri  şi  care,  totodată,  le  conferă şi 
identitatea. Membrii acestor comunităţi nu formează un grup etnic, aşa 
cum greşit  (şi  uneori  tendenţios)  s-a  afirmat,  ci  unul  religios.  Dacă, 
pentru perioada de care ne ocupăm, acest lucru era clar şi necontestat 
de  nimeni,  epoca  naţionalismelor  va  modifica  radical  o  astfel  de 
viziune, mai ales în discursul politic şi în cel ştiinţific.

Un larg spaţiu al lucrării este dedicat stăpânilor pe care, de-a 
lungul timpului, i-au avut satele de care ne ocupăm. Atenţia acordată 
acestora  nu  este  deloc  întâmplătoare,  pentru  că  ei  au  un  rol  foarte 
important  în  ceea  ce  priveşte  dinamica  şi  evoluţia  unei  aşezări. 
Pământul,  elementul  comun al  celor  două  categorii  sociale,  poate  fi 
privit ca singurul mijloc de asigurare a hranei, deci al existenţei, dar, 
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totodată,  el  poate  fi  privit  şi  ca  simbol  al  importanţei  sociale  şi 
prosperităţii;  tocmai  de  aceea,  pământul  generează  două  tipuri  de 
solidaritate  distincte.  La primul  pol,  avem de-a face cu solidaritatea 
sătenilor, în care familia şi comunitatea rurală se întrepătrund, îl prind 
pe  individ  ca  într-o  carapace,  limitându-i  drastic  libertatea,  dar 
oferindu-i,  în  schimb,  sentimentul  de  protecţie.  La  polul  opus,  vom 
întâlni solidaritatea stăpânilor, exprimată cel mai pregnant prin dreptul 
de  preemţiune.  La  nivelul  elitei  sociale,  solidaritatea  de  neam  o 
determină pe cea economică, dar relaţia este valabilă şi în sens invers, 
prosperitatea  economică  constituind  un  element  important  al 
patrimoniului social şi simbolic al unei familii.
 În ciuda rolurilor sociale distincte pe care le deţin, între săteni şi 
stăpâni se creează o anumită solidaritate; relaţia care se stabileşte între 
aceştia  face  ca  destinul  lor  să  se  împletească,  unele  din  necazurile 
stăpânilor  devenind  şi  necazurile  sătenilor,  după  cum  greutăţile 
sătenilor  se  vor  repercuta,  din  punct  de  vedere  financiar,  şi  asupra 
stăpânilor. Mergând pe aceeaşi filieră, vom adăuga că existenţa unui sat 
bine populat este condiţionată de protecţia  unui stăpân puternic. Atunci 
când, datorită unor împărţiri succesive, numărul de stăpâni ai unui sat 
creşte, iar poziţia socială a acestora este destul de nesemnificativă, satul 
se va depopula, locuitorii fiind atraşi de protecţia pe care o poate oferi 
un  stăpân  puternic,  aceasta  în  cazul  în  care  nu  trece,  cu  totul,  prin 
cumpărare, în posesia unui  astfel de stăpân.

Observăm că satele de care ne ocupăm au avut parte de stăpâni 
importanţi  atât  ca poziţie socială cât  şi  politică,  fapt  ce reprezintă o 
constantă  în  evoluţia  proprietăţii.  Unele  sate  au  aparţinut  unor 
importante familii boiereşti, cum ar fi familiile Hăbăşescu, Prăjescu şi 
Cantemir,  altele  unor  importante  centre  ale  ortodoxiei,  cum  ar  fi 
Episcopia  Romanului,  Mănăstirea  Trei  Ierarhi,  Mănăstirea  Secu  şi 
Mănăstirea Galata. Acest fapt a avut un efect benefic asupra locuitorilor 
din aceste sate, stăpânii îngrijindu-se ca supuşii lor să beneficieze de un 
tratament fiscal privilegiat,  de protecţie împotriva abuzurilor, aspecte 
cu un rol foarte important în evoluţia demografică. Aşa, de pildă, la 
Răchiteni,  după  cumpărarea  satului  de  către  Vasile  Lupu,  populaţia 
satului se dublează în doar câţiva ani. Chiar dacă unele dintre sate au 
aparţinut  unor  mănăstiri  ortodoxe,  trebuie  să  facem  precizarea  că 
acestea  nu  au  întreprins  nici  cea  mai  mică  acţiune  de  prozelitism, 
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lăsându-le  locuitorilor  deplina  libertate  religioasă,  ba  mai  mult,  au 
vegheat ca această libertate să nu fie ştirbită nici de alţii. Intervenţia 
mitropolitului  Varlaam  în  conflictul  dintre  sătenii  din  Săbăoani  şi 
episcopul  Marco  Bandini  dovedeşte  acest  lucru.  Reacţia  promtă  a 
mitropolitului, atunci când i-a fost adus la cunoştinţă faptul că biserica 
din  Săbăoani  a  fost  jefuită  de  bunuri,  denotă  grija  pentru  nevoile 
spirituale ale supuşilor, chiar dacă aceştia erau de altă religie.

 Însă,  oricât  de  puternici  şi  binevoitori  ar  fi  fost  stăpânii, 
evoluţia unei comunităţi rurale este influenţată şi de alţi factori, care nu 
pot  fi  controlaţi.  Ne  referim  aici  la  capriciile  climatice,  războaie, 
calamităţi şi epidemii, crize cerealiere şi perioade de foamete, factori 
care acţionează asupra fondului demic, iar consecinţele acţiunii lor se 
fac simţite şi la nivelul mentalului colectiv. Supravieţuirea unor rituri 
ancestrale legate de combaterea unor anumite epidemii, desacralizarea 
morţii,  sub influenţa unor circumstanţe identice,  alegerea benevolă a 
robiei, iată numai câteva exemple în acest sens. 

Dar dependenţa omului  de cadrul  natural  şi  istoric,  de climă, 
hotărâtoare  pentru  starea  recoltelor,  şi  molimele  care  decimează 
şeptelul,  se  reflectă  cel  mai  bine  prin  intermediul  indicatorilor 
demografici.  Graficul evoluţiei demografice, pentru satele de care ne 
ocupăm,  prezintă  creşteri  şi  descreşteri,  uneori  spectaculoase, 
suprapuse temporal şi determinate de factorii pe care i-am amintit. Din 
punct  de  vedere  cronologic,  prima  jumătate  a  secolului  XVII  este 
marcată de o perioadă de scădere a fondului demic, urmează o perioadă 
care corespunde domniei lui Vasile Lupu în care se înregistreză creşteri 
semnificative, după care descreşterea se accentuează, devenind tot mai 
pronunţată spre sfârşitul acestui secol. Secolul XVIII se caracterizează 
printr-o  creştere  demografică  constantă,  ale  cărei  proporţii  devin  tot 
mai mari spre sfârşitul acestui secol, anunţând parcă intrarea în epoca 
suprapopulării rurale. Creşterea demografică şi contextul socio-istoric 
au avut importante consecinţe asupra aspectului mediului înconjurător 
şi a produs mutaţii la nivelul structurilor cotidianului. 

Un loc important în cadrul acestui studiu îl ocupă structurile de 
organizare,  mergând de  la  cele  primare  şi  până la  structura globală, 
parohia,  care  încadrează  satele  aflate  în  atenţia  noastră.  Formele  de 
organizare se află în strânsă legătură cu condiţiile economice, sociale şi 
politice  ale  zonei,  ele  răspund atât  cerinţelor  locale  cât  şi  celor  ale 
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puterii  centrale.  Însumarea  lor,  într-un  cadru  comunitar,  nu  viciază 
specificitatea  acestora;  formele  de  producţie  îşi  păstrează 
caracteristicile,  la  fel  şi  cele  de  ordin  fiscal,  peste  toate  acestea 
suprapunându-se  latura  spirituală.  Avem,  astfel,  de-a  face  cu  nişte 
comunităţi  săteşti,  cu  necesităţi  economice  distincte,  fiecare  sat 
administrându-şi resursele şi obligaţiile independent de celelalte, peste 
care se suprapune comunitatea spirituală, dublată şi de existenţa unor 
legături de rudenie.

 Analiza structurilor primare a arătat că, în cazul satelor noastre, 
rolul  predominant  este  deţinut  de familia  nucleară,  fapt  ce  confirmă 
estimările  specialiştilor  referitoare  la  predominanţa  acestui  model  în 
spaţiul românesc. De asemenea, situaţia satelor noastre se încadrează în 
termenii  constatării  lui  André  Burguière,  potrivit  căruia  modelul 
nuclear  domină  incontestabil  în  comunităţile  ţărăneşti  din  zonele  de 
openfield, în care se combină agricultura de subzistenţă şi deschiderea 
spre economia de piaţă, întreţinând relaţii  intense şi vechi cu mediul 
urban. Un rol important revine şi sistemului de numire, prin rolul de 
clasificator social pe care acesta îl deţine şi prin manipulările la care 
este supus. Pe această bază, am putut identifica o organizare în cercuri 
concentrice,  care  evidenţiază  foarte  bine  categoria  nou-veniţilor  şi 
vechile familii. 

Un rol important în coagularea acestei aglomeraţii de populaţie, 
pe care o reprezintă satele de care ne ocupăm, l-a reprezentat parohia, 
organizată în jurul bisericii din Săbăoani. Această biserică, construită 
pe  la  începutul  secolului  XV,  a  reprezentat  un  important  edificiu 
ecleziastic, comparabil cu oricare altul din Moldova acelor vremuri. 

Nu  puteam  neglija  într-un  studiu  dedicat  unor  „comunităţi 
tăcute” structurile de putere şi ierarhiile locale, dată fiind importanţa 
acestora  în  desfăşurarea  vieţii  cotidiene.  Comunitatea  catolică   din 
parohia  Săbăoani  este  departe  de  a  oferi  aspectul  unei  comunităţi 
omogene,  egalitare,  în  interiorul  său  funcţionând  anumite  sisteme 
ierarhice care fac distincţia  între membrii săi, plecând de la cele care 
au  la  bază  structurile  de  rudenie  şi  până  la  cele  care  reprezintă 
autoritatea laică sau pe cea religioasă, ultimele două fiind primordiale. 
Întemeiată pe frica şi respectul pe care locuitorii le datorează domnului 
ţării şi stăpânului de moşie, autoritatea care reprezintă puterea laică, se 
cantonează,  la  nivelul  diviziunii  teritoriale  sat-moşie,  prin 
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reprezentanţii  locali  permanenţi  şi  prin  cei  ocazionali,  care  operează 
doar în interiorul acestui cadru. 

Bazată pe frica de Dumnezeu şi centrată pe lăcaşul bisericesc, 
autoritatea  religioasă  se  suprapune  peste  aceste  diviziuni,  tinde  să 
înglobeze sau să anihileze alte tipuri de autoritate, folosindu-se de atuul 
pe care îl are la dispoziţie şi anume, mântuirea sufletelor credincioşilor. 

Însă, identificarea ierarhiilor locale sub forma unor instituţii cu 
profiluri clare şi domenii de acţiune clar delimitate este imposibil de 
realizat,  deoarece  autoritatea,  cea  care  asigură  ascendentul  asupra 
celorlalţi,  se ordonează în funcţie de moment, sub acţiunea directă a 
unui vast sistem cutumiar, care o desemnează nominativ, dar care nu îi 
oferă implicit şi suportul cantitativ, iar sistemele ierarhice se contopesc 
în structurile cotidianului, fiind destul de greu de surprins în amploarea 
şi importanţa lor. 

De la locul pe care îl ocupă fiecare, în timpul liturghiei şi până 
la hora satului, totul se face în baza unei ierarhii de mult stabilite şi de 
necontestat.  Există  familii  vechi  şi  familii  de  nou-veniţi,  familii 
înstărite şi familii sărace, oameni aflaţi  în slujba stăpânului de moşie şi 
băjenari, posluşnici şi vecini, meşteşugari şi feciori de biserică, oameni 
care prin statutul lor se diferenţiază, nu însă într-o asemenea manieră 
încât să ducă la formarea unor caste. 

De  aceea,  în  anumite  perioade,  ierarhiile  locale  se  modifică 
(deşi  în  aparenţă  ele  rămân aceleaşi),  iar,  prin  nedelimitarea clară  a 
domeniilor de acţiune, structurile de putere se întrepătrund, se anulează 
şi se completează reciproc, în funcţie de moment. De asemenea, trebuie 
remarcată şi existenţa unor autorităţi a căror exercitare nu se desfăşoară 
într-un  cadru  instituţional,  cum  ar  fi  de  pildă  autoritatea  pe  care 
prestigiul  personal  o  conferă unui  individ,  şi  care  sunt  imposibil  de 
identificat. O evoluţie interesantă cunoaştea autoritatea parohială, care, 
pe  parcursul  perioadei  de  care  ne  ocupăm, se  va  transforma dintr-o 
autoritate provizorie în una suverană, în detrimentul celorlalte autorităţi 
locale.  Cel  mai  mult  a  avut  de  suferit  de  pe  urma  acestui  proces 
autoritatea  dascălului,  care,  pentru  multă  vreme,  a  deţinut  un  rol 
primordial,  fapt  ilustrat  de  conflictul  dintre  dascălul  Andrei  şi 
arhiepiscopul Marco Bandini. 

O asemenea transformare nu ar fi fost posibilă dacă ea nu ar fi 
fost rezultatul unui proces de acultaraţie religioasă, derulat pe parcursul 
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a două secole, dar ale cărui rezultate devin vizibile abia pe parcursul 
secolului XVIII, proces care a produs o metamorfozare, în primul rând, 
a structurilor mentale. Aducerea mulţimilor la un nivel cât mai apropiat 
de  dogmele  bisericii,  prin  combaterea  practicilor  provenite  din 
substratul ante-creştin, a fost posibilă prin folosirea unei pedagogii a 
fricii care a marcat profund conştiinţele. Interesant este că acest proces 
a fost derulat în limba română, aşa cum o demonstrează catehismele 
tipărite şi manuscrisele care ni s-au păstrat, fapt care dovedeşte, o dată 
în plus, că termenul de „ungur”, sinonim cu catolic, este departe de a 
constitui o realitate etnică. Dacă privim şi la obiceiurile ante-creştine 
care  fac  obiectul  aculturaţiei,  putem  observa  că  ele  aparţin 
creştinismului popular specific spaţiului românesc. Aceste elemente ne 
permit să afirmăm, fără echivoc, apartenenţa locuitorilor din satele 
de care ne ocupăm la etnos – ul românesc, prin etnos înţelegând un 
grup evoluat de-a lungul timpului cu un sistem semiotic comun (limba, 
cultura, ritualurile funerare şi obiceiurile). 

Aceaşi similititudine o regăsim şi în ceea ce priveşte structurile 
de  sociabilitate.  Sociabilitatea,  ca  structură  a  cotidianului,  trebuie 
privită  ca o înglobare a mai multor tipuri  de solidaritate  stabilite  pe 
diverse criterii. Dacă lăsăm la o parte chestiunile ce privesc activitatea 
profesională, avem de-a face cu forme de sociabilitate multiple, care se 
stabilesc  în  funcţie  de  formele  de  expresie,  de  la  cele  globale,  care 
includ pe toţi membrii comunităţii, şi până la sociabilitatea feminină 
sau cea a tinerilor. Sociabilitatea joacă un rol hotărâtor în orice tip de 
societate,  valenţele  pe  care  ea  le  deţine  având  un  impact  hotărâtor 
asupra structurilor cotidianului şi a individului. Angajarea familiei în 
formele de sociabilitate nu este doar o expresie a nevoii de comunicare, 
ci răspunde unei nevoi de recunoştere şi apreciere a identităţii, obţinută 
prin competiţia cu alte familii.  Însă nu toate formele de sociabilitate 
sunt destinate acestei competiţii sau au un rol formativ ; există anumite 
forme care transgresează cadrul comunitar  sau chiar pe cel regional, 
forme  care  asigură  comunicarea  între  oameni  aflaţi  la  distanţe 
apreciabile din punct de vedere geografic.

Deşi am încercat o tratare cât mai exhaustivă a subiectului, în 
ceea  ce  ne  priveşte,  considerăm  cercetarea  trecutului  acestor  sate 
departe  de  a  fi  încheiată.  Descoperirea  unor  documente  inedite,  în 
Arhivele Vaticanului sau în alte arhive străine, ar putea aduce elemente 

20



                                                         LIVIU PILAT

noi sau ar permite abordarea unor probleme care nu au fost atinse în 
această  lucrare.  Şi  arhivele  româneşti  ar  putea  conţine  astfel  de 
documente, numai că,  aici,  situaţia este ceva mai specială.  Studierea 
primelor condici parohiale ar putea oferi date foarte interesante, numai 
că,  din  păcate,  multe  dintre  aceste  condici  zac  neinventariate  în 
depozitele arhivelor, uneori în condiţii destul de improprii.

De  asemenea,  unele  fenomene  ale  căror  contururi  le-am 
întrezărit în această lucrare ar putea constitui subiectul unor cercetări 
mai detaliate. Un exemplu, în acest sens, l-ar putea constitui mişcările 
demografice  care  se  produc  între  sate  şi  oraşe.  Dacă,  pe  parcursul 
secolului XVII, vom găsi orăşeni care se stabilesc în sate, la începutul 
secolului următor, asistăm la o inversare a fenomenului. 

Istoria  comunităţilor  catolice  din  Moldova  va  trebui  să  fie  
considerată o parte importantă a istoriei acestei provincii româneşti şi  
tratată ca atare. În acest fel ne vom putea apropia mai mult de modul 
de  viaţă  al  celor  de  altădată,  vom putea  cunoaşte  mai  bine  trecutul 
satelor şi târgurilor moldoveneşti. Ne surprinde faptul că un asemenea 
domeniu de cercetare, vast şi complex, dar care poate oferi rezultate pe 
măsura  străduinţelor,  a  putut  scăpa  atenţiei  istoricilor  români,  fie 
aceştia adepţi ai istoriei tradiţionale sau ai „noii istorii”. Dacă, multă 
vreme, lipsa de documente a fost  o scuză veridică,  ea nu mai poate 
rezista  în condiţiile în  care un material  documentar  destul  de bogat, 
cum este cel privitor la comunităţile catolice, a fost îndelung neglijat.

Aspectele  pe  care  le-am  enumerat  deschid  un  nou  teren 
istoriografic care va trebui defrişat, căci el va oferi răspunsuri, dar va 
stârni  şi  noi  întrebări.  Reconstituirea  trecutului,  în  plenitudinea 
aspectelor sale, nu poate neglija „comunităţile tăcute”, aceşti anonimi ai 
istoriei,  atât  de  nesemnificativi  sub  raport  evenimenţial,  dar  atât  de 
importanţi pentru devenirea noastră. Pentru că, să nu uităm, satul este 
locul în care s-a născut „veşnicia”.
LIVIU PILAT
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