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CAPITOL I

INTRODUCERE

Monografia  comunei  Nistoreşti  o  socotesc  ca  o  necesitate,  o  umilă

completare, un adaos la tot ce s-a scris despre întreg cuprinsul „ţinut Putna” de-a

lungul timpurilor, deoarece zona de care ne ocupăm, deşi cu un specific geografic,

istoric, economic, cultural bogat, a făcut obiectul doar a unor cercetări ocazionale

care nu au fost niciodată publicate individual în articole sau studii complexe.

Perpetuând o tradiţie românească, de a face cunoscut trecutul unui colţ de

ţară în contextul istoriei ţării şi de a umple un gol în cunoaşterea atât de necesară a

tot ce este românesc, am încercat să valorificăm cea mai mare parte a izvoarelor

istorice într-o lucrare mai complexă, singura de altfel a acestui „ţinut”.
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Soluţionarea  acestor  multiple  probleme,  implicând  gama  largă  de

manifestare  a  creaţiei  umane,  pe un anumit  spaţiu  şi  un cadru cronologic  bine

determinat, constituie, credem noi, o provocare pentru orice nou iniţiat în tainele

istoriei.

Lucrarea de faţă nu îşi propune să treacă în revistă întreaga problematică a

acestei localităţi, ci amintind principalele informaţii emise şi pe baza descoperirilor

recente,  unele  proprii,  va  încerca  să  expună  evoluţia  istorică  a  aşezării  şi,  în

special, a evenimentelor importante ce i-au marcat existenţa.

Am  încercat  să  depăşim  stadiul  de  simplă  descriere  şi  prezentare  a

informaţiilor urmărind să evidenţiem, uneori, caracteristicile lor sociale şi istorice,

precum  şi  integrarea  lor  în  întreg  complexul  structurilor  culturale  din  epoca

respectivă.

Preocuparea noastră, în această primă monografie a localităţii, a fost de a fi

cules, de a fi  înregistrat şi de a fi  transmis, odată cu fiecare pagină, o cantitate

maximă  de  informaţii  verificabile,  astfel  încât  să  se  poată  desprinde,  în  mod

concret, drumul istoric parcurs de acest teritoriu în decursul existenţei sale.

Ne dăm seama că nu am reuşit să cuprindem decât foarte puţin din ceea ce

s-a  petrecut  în  timp  aici,  considerând  cuprinsul  lucrării  doar  un  început,  un

deschizător de drumuri pentru cei dornici de a-şi cunoaşte locurile şi de a-şi aduce

contribuţia  la  completarea  tezaurului  de  date.  Evenimentele  istorice  legate  de

Nistoreşti, fiind numeroase, rămâne doar ca ele să fie scoase la lumină treptat, în

continuare.

Pentru  elaborarea  acestei  lucrări  am  folosit,  atât  cât  a  fost  posibil,

materialele publicate în reviste şi studii de specialitate, la care am adăugat acele

materiale şi  informaţii  inedite,  oferite de diverse persoane, specialişti  şi  oameni

obişnuiţi, cărora le mulţumim pe această cale.

Ne simţim astfel răspunzători de a aminti că în demersul nostru am fost

sprijiniţi în permanenţă de colectivul Muzeului Judeţean Vrancea, care ne-au pus la

dispoziţie materialele aflate în patrimoniul acestuia.
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Amintim de asemenea ajutorul acordat de sătenii: Radu Aga, Mihai Hanu,

Mariţa  Cornea,  Stanciu  Ion  în  identificarea  materialului  etnografic  al  zonei  şi

informaţii pentru perioada 1944 – 1989.

Conştienţi  de  la  început  de  dificultatea  studierii  cât  mai  amănunţite  şi

corecte a acestei teme, pe cât de vastă pe atât de complexă, sperăm că observaţiile

şi completările noastre să ajute la o mai bună cunoaştere a localităţii Nistoreşti.

CAPITOL II

ISTORICUL CERCETĂRILOR

Nicolae Iorga, referindu-se la Vrancea arhaică, arăta în 1912 că acest ţinut

păstoresc  nu  era  nici  până  atunci  cercetat  în  viaţa  sa  „de  o  covârşitoare

importanţă”.  Marele nostru istoric avea dreptate;  străveche regiune sub raportul

„studiilor referitoare la istoria şi transformările ei, reprezenta o pată albă ale cărei

goluri se cereau cât mai curând umplute”.1

O încercare  oficială  din  partea  Prefecturii  Putna  pentru  întocmirea  unei

monografii a fiecărei colectivităţi din judeţ, se desfăşoară între anii 1904 – 1907,

când „se apelează de către prefectul H.H. Săveanu la învăţătorii, notarii, preoţii
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satului, ca cei mai cunoscători ai trecutului locului şi cu capacitatea de a întocmi

astfel de lucrări … să se obosească într-o astfel de lucrare …”.2

Echipa de studenţi condusă de profesorul Gusti, sosită în Vrancea în anul

1927, a dat totuşi impulsul iniţial unei mişcări care a stârnit interes şi a însemnat

punctul  de plecare în organizarea unor cercetări  şi  studii  cu ajutorul  cărora s-a

putut desluşi, cel puţin în parte, faţa ascunsă a acestei regiuni.

În anul 1928 se cere oficial o „monografie agricolă” care nu se întocmeşte.3

În  perioada  interbelică,  de  o  incontestabilă  importanţă  sunt  cercetările

juristului şi istoricului Aurel Sava care s-au concretizat în tipărirea a două volume

de documente privind regiunea Putnei în 1929 – 1931.4

De  asemenea,  „zonei  Nistoreştilor”  i-a  fost  dedicată  o  mică  parte  din

lucrarea lui Simion Hârnea din 1930, care sublinia rolul acestor locuri în cadrul

obştii vrâncene.5

Începând din 1946, regiunea a fost cuprinsă în cercetările efectuate de H.H.

Stahl  privind  satele  devălmaşe  din  Vrancea.6 Împreună  cu  C.  Constantinescu–

Mirceşti  şi  I.  Dragomirescu,  el  aduce  importante  contribuţii  la  descoperirea  şi

publicarea  unor  vechi  documente,  lămurirea  unor  controverse  istoriografice  şi

îmbogăţirea studiilor de toponimie locală.7

Teritoriul aflat în studiu este menţionat şi în numeroasele lucrări de Nicolae

Al.  Rădulescu,  Romulus  Vulcănescu,  Iorgu  Iordan,  Simion  Mehedinţi,  Emil

Giurgea, Ioana Ştefănescu, Paul Decei care au lăsat unele mărturii în articolele şi

lucrările de specialitate.

Documentele de la Ion Neculce, Miron Costin, Axinte Uricariul, Dimitrie

Cantemir sau cele din colecţii ori lucrări cum ar fi cel ale lui Ion Ionescu de la

Brad, Ilie Pisovschi, M. Costăchescu, M. Mihordea, Şt. Stoenescu, H.H. Stahl, Gh.

Untaru, Ad. Căpăţână, C.C. Giurescu întregesc, cu unele erori, cunoaşterea unor

fapte de istorie de aici.

În  1995  profesorul  Cezar  Cherciu  consemnează  în  lucrarea  sa  „rolul

important al instituţiilor statului modern care s-au născut anevoie, dar durabil, şi pe
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aceste  meleaguri:  şcoala,  biserica,  administraţia  cu  oamenii  lor  şi  munca  lor

benefică dezvoltării societăţii putnene”.8

Considerăm  că  aceste  cercetări  întreprinse  în  această  parte  a  spaţiului

vrâncean, deşi insuficiente, au o importanţă deosebită la aprofundarea cunoaşterii

unor probleme esenţiale ale istoriei naţionale.

NOTE

1. Iorga, N., Istoria prin călătorii, Bucureşti, 1921, pag. 57

2. Arhivele Statului, Vrancea, fiind Prefectura Putna, ds. 58/1904, pag. 341

3. Ibidem, ds. 67/1928, pag. 105

4. Sava, A., Documente putnene, vol. I (1929), Focşani, vol. II (1931) Chişinău

5. Hârnea, S., Ţara Vrancei, Bucureşti, 1930

6. Stahl,  H.H.,  Sociologia satului  devălmaş,  Bucureşti,  1946;  Contribuţii  la

studiul satelor devălmaşe româneşti, 1951, vol. I, Bucureşti

7. Constantinescu-Mirceşti, C., Dragomirescu, I., Marele proces al Vrancei, în

Studii şi Articole ale Istoriei, vol. VII, 1965
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8. Cherciu, C., Vrancea şi Ţinutul Putnei, U n secol de istorie 1820-1920, Ed.

Neuron, Focşani, 1995

CAPITOL III

CADRUL FIZICO-GEOGRAFIC

Zona geografică luată în studiu face parte din judeţul Vrancea, fiind situată

în  partea  de  vest  a  acestuia,  între  paralele  45047’  latitudine  nordică  şi  45051’

latitudine nordică şi meridianele de 26022’ longitudine estică şi 26044’ longitudine

estică.

Comuna  Nistoreşti  este  localizată  la  contactul  Subcarpaţilor  Curburii  –

Depresiunea Vrancei cu Carpaţii Curburii – Munţii Vrancei, poziţie care determină

o mare varietate a reliefului, dar în acelaşi timp o unitate armonioasă.
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Legăturile structurale strânse între munţi şi Subcarpaţi îngreunează trasarea

unei limite clare puse totuşi în evidenţă prin denivelări altitudinale de 300 – 600

metri, acel compartiment de înălţimi joase, muncei1 şi prin aliniamentul aproape

neîntrerupt al depresiunilor subcarpatice.2

Din punct de vedere geologic delimităm mai multe unităţi structurale ce se

succed de la  vest  la  est.  Unitatea orogenului  carpatic formată  din zona flişului

paleogen în cadrul căruia se pun în evidenţă Pânza de Tarcău, Pânza de Vrancea şi

Pânza Marginală.  Pânza de Tarcău ocupă bazinul Zăbala şi  o parte a bazinului

Nărujii şi se compune din faciesul gresiei de Tarcău, intercalat cu faciesul gresiei

de Fusaru şi cu cel bituminos de la Kliwa.3

Pe unitatea de Tarcău domină culmile largi, nivelate de eroziune, iar pe cea

marginală,  forme  structurale  de  tip  hogbecksuri.4 Unitatea  de  Vrancea  fiind

acoperită de Pânza de Tarcău apare sub forma unei semisfere.  Structura acestei

pânze, respectiv cutele sinclinale şi anticlinale cu frecvente fracturi, se reflectă prin

suprafeţele structurale şi aliniamente de creste ce apar la periferia munţilor.5

Unitatea  neogenă  subcarpatică  este  compusă  din  două  zone

morfostructurale  ce  se  succed  de  la  marginea  munţilor  către  est.  Zona  internă

miocenă,  cutată  puternic  sub  formă  de  solzi,  este  alcătuită  predominant  din

formaţiuni helvetiene (gresii, şisturi, gipsuri), iar în zona externă sarmato-pliocen-

cuaternară este formată din aliniamente parţiale de sarmaţian (gresii, marne, şisturi

argiloase), meoţian, dacian şi cuaternar (pietrişuri, nisipuri, diferite lössoide).6

Caracteristic zonei aflate în atenţia noastră, ca de altfel întregilor Carpaţi ai

Curburii  este lipsa rocilor  cristaline şi  eruptive,  varietatea mare a culoarelor  de

vale, precum şi gamei largi de resurse ale solului şi subsolului.7

Trebuie amintite, de asemenea, câteva trăsături distincte care dau o notă de

individualitate zonei subcarpatice şi care au permis popularea lor timpurie.

În  primul  rând,  frecvenţa  văilor  transversale,  cu  caracter  de  defileu,  în

alternanţă cu sectoare longitudinale ce au aspect de veritabile culoare depresionare.

Apoi  lărgimea  excepţională  a  văilor  în  cuprinsul  luncii  şi,  nu  în  ultimul  rând,
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amintim  contribuţia  activă  a  diapirismului  în  formarea  structurilor  anticlinale

datorită plasticităţii sării, împinsă local până la suprafaţă.8

Marea fragmentare a reliefului se explică prin lipsa şisturilor cristaline şi

prezenţa flişului carpatic.

Menţionăm, de asemenea, că cea mai mare parte a zonei se încadrează în

aria epicentrală a Vrancei, căreia îi corespunde cea mai intensă seismicitate de pe

teritoriul României.9

Pe fondul climatului temperat continental apar influenţele maselor de aer

vestice  ce  pătrund  peste  înălţimile  sub  2000  metri  ale  munţilor,  dar  mai  ales

influenţele est-europene, de ariditate, ce dau un caracter continental mai accentuat

zonelor cu altitudini scăzute.10

Prin poziţie şi modul de dispunere (deschidere largă sub formă de pâlnie

spre  vest),  Carpaţii  Curburii  prezintă  cele  mai  favorabile  condiţii  ascensiunii

forţate,  pe  pantele  interne,  a  aerului  umed  şi  răcoros  din  vest  şi  a  deversării

acestuia pe pantele externe către Carpaţii Curburii, cu proprietăţi mult modificate,

uscat şi încălzit.11

Particularitatea climatică esenţială a compartimentului  subcarpatic constă

în apariţia maselor de aer föehnice, ca şi a unor topoclimate de adăpost specifice

depresiunilor.12

Temperatura aerului înregistrează valori medii anuale cuprinse între 4–50C

pe culmile carpatice şi 7 – 80C în depresiuni. Alternarea de arii depresionare şi

culmi de dealuri înalte,  aliniate pe direcţia nord-sud, creează condiţii  favorabile

producerii unor inversiuni termice.13

Precipitaţiile atmosferice ajung la cantităţi  de 800-900mm/an în Carpaţii

Curburii  externe  şi  500-600mm/an  în  cadrul  Subcarpaţilor.  Aceste  variaţii

climatice determină diferenţieri însemnate asupra întregului peisaj geografic, atât

în zona montană, cât şi în cadrul Subcarpaţilor.14

Reţeaua  hidrografică  este  foarte  dezvoltată  în  zona  Carpaţilor  şi

Subcarpaţilor Curburii, având o densitate de 0,1-0,9km/km2.15
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Întreaga regiune fiind alcătuită din roci uşor friabile cu o tectonică activă şi

cu o structură variată, orientarea şi forma văilor sunt diferite de la un loc la altul.16

De sub vârful Goru (1783m) îşi are originea principalul râu al regiunii, cu o

lungime de 29km şi care drenează un bazin cu o suprafaţă de 166km2. Împreună cu

mulţimea sa de afluenţi (Pârâul Mişina, Pârâul Secătura, Pârâul Bălosul etc.) este

tributar  râului  Zăbala,  care  îşi  are  izvoarele  tot  pe  teritoriul  administrativ  al

comunei Nistoreşti.17 Năruja, căci despre acest râu est vorba, reprezintă axa pe care

s-au format majoritatea aşezărilor din regiune de-a lungul timpului.

Acesta are o direcţie de scurgere în general NV-SE, fiind afectat de viituri

scurte mai ales în perioada martie – iunie şi august – septembrie, cu amplitudine şi

cu putere mare de transport.

Trebuie amintit faptul că râurile care fragmentează Subcarpaţii Curburii au

cea mai mare turbiditate din ţară, depăşind 25000g/m3. 

Majoritatea  râurilor  au  o  alimentare  predominant  pluvială  şi  mai  puţin

subterană.18

Precizăm, de asemenea, principala apă stătătoare din regiune, Lacul Negru,

declarat, datorită bogăţiei endemismelor vegetale, rezervaţie naturală.

Vegetaţia „este consecinţa directă a condiţiilor climatice” din aceste regiuni

geografice.19 În ceea ce priveşte formarea actualelor asociaţii vegetale remarcăm

faptul că cea mai mare parte îşi are originea în flora terţiară.

Astăzi,  în  urma  evoluţiei  îndelungate,  se  observă  dispunerea  pe  etaje

altitudinale, simţindu-se efectele intervenţiei antropice asupra întregii zone.

Întâlnim astfel o treaptă montană înaltă ce corespunde etajului subalpin cu

pajişti  alcătuite  din  graminee  (Festuca  supina,  Poa  media,  Agrotis  rupestris).

Treapta inferioară este domeniul pădurilor de conifere, unde predomină pădurile de

molid (Picea excelsa) în amestec cu brad (Abies alba) şi fag (Fagus silvatica). La

limita cu Subcarpaţii, pe treapta montană joasă, apare peisajul nemoral al pădurilor

de foioase.
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Acesta  se  dezvoltă  inclusiv  în  cadrul  Subcarpaţilor,  unde ocupă 2/3 din

culmile deluroase ale acestora, fiind format din fag (Fagus silvatica), paltinul de

munte (Acer pseudoplatanus), tei (Tilia cordata) etc.20

În  depresiunea  Vrancei  şi  pe  terasele  largi  ale  râurilor,  condiţiile  sunt

favorabile  dezvoltării  pădurilor  de  amestec  de  stejar  (Quercus  robur),  frasin

(Fraxinus excelsior), ulm (Ulmus montana) etc.

Latura externă a Subcarpaţilor este expusă atât influenţelor fitogeografice

estice,  continentale,  cât  şi  celor  sudice,  vegetaţia  prezentând astfel  o  mai  mare

complexitate. Aici apar specii ca: sângerul (Cornus sanguineea), cornul (Cornus

mas), alunul (Corylus avellona) etc.21

Poziţia geografică, particularităţile reliefului şi ale învelişului vegetal şi-au

pus amprenta asupra compoziţiei şi răspândiri faunei. Aceasta are o repartiţie în

altitudine corespunzătoare în general extinderii etajelor vegetale. 

Astfel,  în pădurile montane întâlnim specii  ca ursul (Ursus arctos), râsul

(Lynx lynx) etc. În cadrul pădurilor din zonele deluroase întâlnim specii pătrunse

atât din zonele montane, cât şi din cele de stepă şi silvostepă. Un fapt deosebit care

atestă particularităţile climatice din regiunile deluroase este prezenţa unor specii

submediteraneene relicte (broasca ţestoasă).22

Se poate  afirma  că  în  această  zonă  geografică  există  o  faună  destul  de

variată  atât  ca  repartiţie  geografică  cât  şi  ca  ecologie,  a  cărei  amprentă  a  fost

accentuată şi de dezechilibrele provocate de activităţile umane mai evidente aici

decât la munte.

Factorii pedogenetici, caracteristici Carpaţilor şi Subcarpaţilor Curburii au

dus la apariţia unei mari diversităţi de soluri.

În cadrul regiunii montane propriu-zise, învelişul de sol este alcătuit din

cambisoluri 58,8%, spodosoluri 21,2%, argiluvisoluri 10,6%. În aceste regiuni a

flişului, pe culmile înalte sunt răspândite soluri brune feriiluviale, podzoluri brune

acide, brune eumezobazice şi fitosolurile.23

Pe arii restrânse, mai ales în cadrul depresiunii, apar şi soluri holomorfe,

hidromorfe, litomorfe şi regosoluri.24
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În  brâul  dealurilor  subcarpatice  întâlnim  soluri  brune-luvice,  brune

eumezobazice şi luvisoluri albice.25

Datorită alcătuirii geologice şi fragmentării reliefului sunt foarte frecvente

procesele de eroziune şi alunecările de teren.

Principalele  resurse  ale  solului  acestei  regiuni  sunt  pajiştile  subalpine,

fâneţele,  pădurile  de  răşinoase  şi  fag,  terenurile  agricole  fiind  restrânse  ca

suprafaţă.

Cele  mai  importante  resurse  minerale  sunt  localizate  în  aria  dealurilor

subcarpatice,  fiind  reprezentate  prin  roci  de  construcţie,  sare,  argile,  izvoare

minerale (Valea Neagră). Datorită marii dezvoltări a cuverturii sedimentare, rocile

de construcţie  se  întâlnesc  din abundenţă:  gresii,  conglomerate,  marne,  gipsuri,

pietrişuri şi nisipuri.

Toate acestea au constituit premise pentru popularea intensă a întregii zone

de la Curbura Carpaţilor încă din cele mai vechi timpuri.

Marele geograf Simion Mehedinţi, originar din Soveja, spunea:

„Regiunea dintre Munţii Vrancei şi cotul Dunării la Galaţi e pământul cel

mai  însemnat  pentru  viaţa  statului  român  …  în  toată  întinderea  pământului

românesc nu e o regiune mai semnificativă din punct de vedere antropogeografic şi

istoric.”26
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CAPITOL IV

EVOLUŢIA ISTORICĂ

IV. 1. ELEMENTE DE ARHEOLOGIE PREISTORICĂ 

ŞI ANTICĂ 

Teritoriul din bazinul hidrografic al Putnei şi afluenţilor săi, prin structura,

clima şi bogăţia sa naturală a oferit condiţii favorabile pentru desfăşurarea vieţii

omului încă din epoca nouă a pietrei (neolitic).

21



Cu toate că teritoriul luat în studiu nu a constituit obiectul unor cercetări

arheologice  sistematice,  aici  au  fost  semnalate  unele  descoperiri  arheologice

întâmplătoare  sau  în  urma  unor  expediţii  periegheze  efectuate  de  cercetătorii

vrânceni.

În  categoria  izvoarelor  arheologice  din  epoca  pietrei  poate  fi  încadrată

descoperirea realizată de profesorul Constantin Gogoriţă în zona „Lunca Manii”.1

După toate caracteristice se pare că aparţine neoliticului.  Cu certitudine această

datare poate fi făcută doar prin analize viitoare de laborator.

Cercetările  noastre  de  suprafaţă  (periegheze)  efectuate  în  ultimii  ani  au

încercat să extindă cadrul foarte restrâns al descoperirilor arheologice din această

parte a Vrancei.

Astfel, pe terasa dreaptă a râului Năruja, numită Lunca Manii, între satul

Bâtcari  şi  cătunul  Podul  Roiş  au  fost  identificate  fragmente  ceramice  (fig.3.1).

Acestea  au  apărut  pe  latura  nordică  într-o  deschidere  oferită  de  abruptul  de

desprindere a unei alunecări în care se poate constata existenţa în profilul solului a

unor nivele stratigrafice. Tot în acest perimetru au mai fost semnalate descoperiri

spontane, multe din piese fiind „pierdute”datorită lucrărilor agricole.2

Piesele ceramice descoperite (doar fragmente)  sunt lucrate atât din pastă

grosieră  pastă  brună  fără  luciu,  dar  în  special  din  pastă  fină  de  culoare  brun-

negricioasă sau brun-cărămizie cu luciu puternic.

Analiza  comparativă  a  acestor  izvoare  arheologice  le  încadrează  în

inventarul caracteristic culturilor Bronzului Mijlociu din această regiune a ţării şi

anume Cultura Monteoru.

După calităţile  pastei,  forma şi  motivele  decorative  a  acestor  fragmente

ceramice  presupunem  că  acest  material  arheologic  aparţine  tipologic  fazei

Monteoru Ic2.3

În continuare vom prezenta câteva din categoriile ceramice descoperite ce

se află în colecţia şcolii:
- vase  borcan  de  dimensiuni  mijlocii,  având  corpul  drept  şi  marginea

întărită şi lăţită (fig.3.3). Pasta este brună, mată, cu o compoziţie mai
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puţin omogenă, de culoare brun-cenuşie. Se observă prezenţa unui brâu

aplicat  pe  gâtul  vasului,  realizat  prin  secţionarea  unei  linii  în  relief,

asemenea unei „lame de ferăstrău”.
- vase  sac  cu  buza  îngustă  foarte  puţin  trasă  în  afară  şi  cu  marginea

crestată (fig.3.4). Corpul este puţin bombat la mijloc, strângându-se la

gură asemenea unui sac. Pasta este brună, mată având culoarea brună.
- ceştile au fost descoperite fragmentar (fig. 3.2). Acestea sunt lucrate din

pastă  fină,  omogenă,  cu  nisip  fin  în  compoziţie.  Au  culoarea

negricioasă, gura largă, gâtul drept şi scund, corpul bombat şi nu prea

înalt, iar fundul adâncit în interior. Torţile sunt prevăzute cu şa şi prag,

trase în afară aşa încât ele să cadă oblic faţă de corpul vasului. Ceaşca

este decorată cu două linii în relief ce marchează linia dintre corp şi gât.

De asemenea, se constată prezenţa pe faţa interioară a torţilor a altor

două linii în relief dispuse orizontal.

După cum se  poate  constata,  materialul  arheologic  este  destul  de bogat

reprezentând o dovadă a populării intense a acestui teritoriu în Bronzul Mijlociu.

Premisele  acestei  populări  au  constat  desigur  în  formele  de  relief  prielnice

dezvoltării habitatului, cât şi resurselor de sare prezente la contactul depresiunii

Vrancei cu dealurile subcarpatice.

Dacă  mai  târziu,  în  evul  mediu  şi  epoca  modernă,  „Drumul  Sării”  este

cunoscut prin diverse documente4, este firesc ca şi aceste comunităţi preistorice să

se fixeze în apropierea acestor resurse.

Această  aşezare  putea  fi  deosebit  de  prielnică  pentru  schimburile

economice intertribale.

Izvoarele  arheologice  caracteristice  epocii  antice  sunt  reprezentate  prin

descoperirile  efectuate  de  localnici  (vase  mari  de  provizii  -  chiupuri)  aflate  în

colecţia Muzeului judeţean de istorie Vrancea.

Arheologul  vrâncean  Victor  Bobi  include  în  studiul  său  referitor  la

popularea spaţiului vrâncean în secolele III î.Hr. – V d.Hr. şi această zonă.
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IV.2. ASPECTE DE ISTORIE MEDIEVALĂ

Se pare că o anumită  rezonanţă a cuvântului  „Vrancea” a avut darul  să

menţină  o  atmosferă  de  basm  şi  legendă  izvorâtă  din  adâncuri  şi  să  creeze,

totodată,  la  unii  cercetători,  o  optică  prin  care  privesc  trecutul  transfigurat  al

acestei regiuni. Stahl, referindu-se la originile Vrancei, arată că este vorba de un

mic stat ţărănesc autonom care n-a putut să ia naştere decât înainte de întemeierea

Moldovei şi Ţării Româneşti.5 Acelaşi autor mai presupune că autonomia locală a

Vrancei scade pe cât trece vremea, ceea ce ne obligă să admitem, potrivit acestei

afirmaţii,  că arhaica regiune a pătruns în cuprinsul  statului  autohton cu o largă

autonomie şi numai mai târziu, din motive pe care nu le cunoaştem, şi-a restrâns

preţioasele  privilegii.  Tot  acest  autor  mai  susţine  că  Vrancea  ar  fi  trecut  în

stăpânirea Moldovei abia sub Ştefan cel Mare care, cucerind-o, îi lasă o autonomie

ce îi permite să păstreze intacte vechile sale forme de viaţă socială.6

Dar aceste probleme au fost lămurite: documente cunoscute fac dovada că

domni ai Moldovei dinaintea lui Ştefan cel Mare acordă unor boieri privilegii în

satele din cuprinsul regiunii vrâncene, care apare în felul acesta moldovenească de

la începuturile ei.

În ceea ce priveşte autonomia locală a Vrancei care, după teoriile amintite,

ar fi  existat din perioada antestatală şi  care „scade pe măsură ce trece vremea”

realităţile  ne  indică  desfăşurarea  unui  proces  ce  se  manifestă  în  alt  sens:

nesemnificativă în secolele XV – XVII, când nici un act nu ne-o indică, autonomia

vrânceană îşi precizează şi clarifică existenţa în secolul al XVIII-lea, când are loc

împărţirea munţilor  pe sate şi  culminează în secolul  al  XIX-lea prin spiritul  de

organizare şi  solidaritate  de care dau dovadă vrâncenii  în  timpul  procesului  cu

vistiernicul Roznoveanu.

În sfârşit, tot H.H. Stahl ajunge la concluzia că în Vrancea arhaică exista o

formă de organizare a obştii pe care o numeşte „devălmăşie absolută” şi care prin

structura sa amintea de vestigiile străvechi ale satului românesc.
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În acest tip de devălmăşie absolută, care nu cunoaşte forma „umblătoare pe

bătrâni”  sau  indiviziunea  succesorală,  Stahl  găseşte  o  populaţie  omogenă,

nediferenţiată şi un climat social cu un trecut excepţional de limpede, netulburat de

încercările boiereşti de a cotropi sate în această regiune.

Vrancea, în izolarea ei dintotdeauna, se identifică cu aceste realităţi care o

înfăţişează lipsită de condiţiile necesare pentru a fi putut să alcătuiască un stat, fie

el cât de mic, înainte de face parte din Moldova. Se pare că toţi cei care susţin

existenţa  unei faze republicane a Vrancei  sunt inspiraţi  de afirmaţiile  făcute  de

Dimitrie  Cantemir.  Acesta,  în  cunoscuta  sa  lucrare  „Descriptio  Moldaviae”,

vorbind despre cele trei ţinuturi ale Moldovei, Câmpulung, Tigheciul şi Vrancea,

spune: „Cele ce am arătat despre supuşii Moldovei nu trebuie să se aplice ţăranilor

din trei ţinuturi ale Moldovei, care este drept nu sunt nobili, totuşi nu ascultă de

nici un boier şi  alcătuiesc un fel de republică”.7 De reţinut că eruditul domn al

Moldovei când vorbeşte despre cele trei ţinuturi, arată că ele alcătuiesc „un fel de

republică”,  exprimare  la  figurat  care  dă  alt  sens  cuvântului,  deosebit  de  cel

obişnuit.

Potrivit  tradiţiei  istorice,  Ştefan  cel  Mare,  domnul  Moldovei  cel  mai

cunoscut  şi  iubit  de  locuitorii  Vrancei,  acordă  în  urma  ajutorului  acordat  la

Războieni în 1476 de feciorii babei Vrâncioaia munţii din zona vestică a Vrancei

arhaice. Nistor primeşte partea sa de lângă cea a fratelui său Spulber şi împreună

cu ceilalţi stăpânesc o zonă sălbatică, pustie, nefiind amintită nici o aşezare umană.

Abia în anul 1507 este semnalat documentar „siliştea ce se numeşte Păuleşti”.8

Lipsa  documentelor  istorice  privind  prezenţa  în  aceste  timpuri  a  unor

aşezări pe valea Nărujei au dat ocazia lansării mai multor speculaţii care cu greu

rezistă criticii istorice.

Zonei  i  s-a  atribuit  o  activitate  pastorală,  o  zonă  de  adăpost  în  cazul

invaziilor tătare, dar şi un cadru propice pentru întemeierea unor aşezări de răzeşi

liberi cu un spor demografic prin aportul celor din satele închinate mai de la şes.9

La mijlocul  secolului  al  XVIII-lea unele documente  controversate atestă

existenţa trocului dintre locuitorii localnici. Astfel, într-un zapis din 1742 se arată
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că Anghelina, fata Maricăi Lupeică, vinde de veci lui Săcăluş din Herăstrău „o

blană de pământ săpătură, pentru un sucman nou”. Pentru a aprecia raportul dintre

valoarea bunurilor, trebuie să cunoaştem că o blană de arătură avea o suprafaţă

echivalentă cu o falce moldovenească, adică un hectar şi jumătate (1,43ha)

Schimbul acesta indică nu numai lipsa de valoare a pământului la acea dată,

dar şi faptul că încă din acel timp apar diferenţieri evidente, sub aspect material,

între locuitorii satelor vrâncene. Acelaşi Săcăluş din satul Herăstrău mai cumpără

în acelaşi an de la Ştefan Bejeniu încă o blană de pământ „pentru bani gata un leu

bătut”.10

Insuficienta cunoaştere a zonei prin prezenţa unor documente autentice face

ca şi tradiţia populară să fie interpretată uneori eronat, iar alteori în exces.

IV.3. ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ ÎNFĂŢIŞATĂ DE

DOCUMENTELE EPOCILOR

Domnul învăţat al Moldovei, Dimitrie Cantemir, în Descrierea Moldovei

considera Vrancea „a doua republică, dar mai mică din Moldova este Vrancea din

ţinutul Putnei … Ea are douăsprezece sate şi numără două mii de case … locuitorii

se mulţumesc cu creşterea oilor şi nu cunosc plugul. Ei de asemenea plătesc în

fiecare an domnului un impozit anumit şi hotărât, se conduc după regulile lor şi

refuză poruncile domnitorului şi pe judecătorii săi”.11

Din „Condica luizilor” publicată de Petre Poni rezultă că „în 1817 erau în

Vrancea 15 sate”, în Catagrafia Cnejei Moldovei din 1831 sunt date 25 de sate, iar

în Catagrafia Moldovei din 1870 „sunt precizate 20 de sate”.12

Satul Nistoreşti este menţionat documentar pentru prima dată în 1792, satul

Herăstrău în 1817, primul fiind semnalat şi în „Condica luizilor” din 1803.13

În 1820 „Herăstrăul avea 56 birnici, iar în 1829 doar 39; privind numărul

de familii – în 1820 erau 64, iar în 1829, acestea au atins 72”.14 La 21 iulie 1823

cele două localităţi sunt amintite în manuscrisul 330 aflat la Academia Română ca
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sate  ale  Ocolului  Vrancea  din  Ţinutul  Putnei.  Interesant  este  faptul  că  printre

numele contribuabililor, ruptaşilor şi altor categorii fiscale şi sociale sunt amintiţi

şi locuitorii din zona aflată în studiu.15

Un moment important în evoluţia acestor localităţi ca parte componentă a

Vrancei  îl  reprezintă  momentul  cotropirii  satelor  vrâncene  de  către  Constantin

Ipsilanti, domnul Moldovei şi vistiernicul Roset – Roznoveanu.

Cum s-au putut petrece faptele care au dus pe neaşteptate la suprimarea

libertăţilor într-o regiune ai cărei locuitori se mândreau cu privilegiile străvechi

moştenite, după tradiţie şi legendă, de la Ştefan cel Mare?

În  anul  1801  Constantin  Ipsilanti,  domnul  Moldovei,  face  danie  lui

Iordache Roset – Roznoveanu, mare vistier al ţării, „tot locul Vrancei ce este cu

sate pe dânsul şi care a rămas din vechile vremi, dreaptă moşie domnească, nedată

nimănui”.16

Afirmaţia făcută în actul de danie cu scopul de a justifica abuzul domnesc,

nu corespunde realităţii  deoarece satele  vrâncene,  nu numai  că nu aparţinuseră

niciodată în ansamblul lor domniei,  dar se bucurau şi de unele privilegii care îl

făcuseră pe Dimitrie Cantemir să sublinieze caracterul de republică al regiunii.

În realitate, dania făcută nu era decât un act camuflat al domnului Moldovei

care îşi rezervase alături de Roznoveanu jumătate din drepturile de participare la

exploatarea  Vrancei.  Există  mărturia  lui  Iordache Roset,  de  la  începutul  anului

1801, prin care acesta recunoştea că o „jumătate din moşia Vrancei a domnului

Constantin Ipsilanti, i-a fost donată cu condiţia să lucreze şi jumătatea domnului,

iar  când  domnul  ar  vrea  să  ia  jumătatea  vistiernicului,  acesta  să  nu  pretindă

nimic”.17

Cotropirea satelor vrâncene fusese un act precedat  de operaţii  menite să

paralizeze  de  la  început  orice  încercare  de  rezistenţă  din  partea  locuitorilor

vrânceni. Faptul a fost posibil datorită legăturilor pe care Roznoveanu le avea cu

căminarul Pruncu, starostele de Putna, care era totodată ruda şi omul de afaceri al

marelui  vistiernic.  În baza acestor  legături,  căminarul  Pruncu devine unealta de

care  se  serveşte  Roznoveanu  pentru  deposedarea  vrâncenilor  de  străvechile  lor
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drepturi.  Sub pretextul  unei  acţiuni  care  ar  fi  avut  ca  scop  verificarea  actelor,

Pruncu,  în  calitatea  lui  de  staroste  de  Putna,  care  avea  în  subordine  şi  Ocolul

Vrancea, strânge de la locuitori documentele „prin mijlocire şi înşelătorie”, cum

vor mărturisi  aceştia  mai  târziu în jalba înaintată Divanului,  şi  trimiţându-le cu

consimţământul domnului Moldovei lui Roznoveanu, marele vistier, în mod perfid,

le găseşte „netrebnice” şi dispune distrugerea lor.18

După sfârşitul domniei lui Ipsilanti şi scurta domnie a lui Alexandru Şuţu,

actul de danie al Vrancei trebuia conformat printr-un hrisov de întărire al noului

domn Alexandru Moruzi.  După prealabile discuţii  între Ipsilanti,  care era acum

domn  în  Ţara  Românească  şi  Alexandru  Moruzi  s-a  convenit  ca  în  schimbul

reconfirmării daniei, acesta din urmă să devină al treilea proprietar şi copărtaş la

exploatarea Vrancei.19

În  anul  1803  vrâncenii  primesc  vestea  de  necrezut  că  printr-o  simplă

hotărâre a domnului Moldovei au intrat sub umilitoarea stăpânire boierească. În

această împărţire a plaiurilor luminoase, cântecul „Mioriţei”, simbol al libertăţilor

străvechi, a amuţit deodată şi „o atmosferă cernită coboară peste întregul ţinut”.20

„Într-o zi de la sfârşitul lui septembrie 1803 începură să-şi facă apariţia prin

satele  vrâncene  feciorii  boieşti,  zapciii,  dragomanii  şi  orândătorii  îşi  ocupară

locurile  atribuite  pentru  dijmuirea  veniturilor”.21 Obligaţiile  pe  care  le  impun

locuitorilor sunt atât de grele, încât satele vrâncene care oferiseră în trecut cea mai

mare  stabilitate  sub  raportul  mişcărilor  de  populaţie,  cunosc  acum  exodul

bejeniţilor care nu mai pot suporta „boierescul”.

În timpul anului 1808 situaţiile înregistrează numai în satul Nistoreşti 27%

fugari din locuitorii aşezării.22 Roznoveanu este nevoit în 1812 să intervină către

Miloşevici,  preşedintele  Divanului  din  ambele  principate,  cerând  să  dispună

aducerea cu forţa a vrâncenilor fugiţi în Valahia.

Vrâncenii încep contra lui Roznoveanu un lung şi costisitor proces pe care

îl vor câştiga în 1814, când apare hrisovul lui Scarlat Callimachi. Cântând „Hora

mare  a  Vrancei”,  răzeşii  dau  foc  cârciumilor  boiereşti,  gonesc  pe  slujbaşii

cotropitorilor şi caută să şteargă toate urmele lăsate de nefastul regim. A fost cea
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mai  întunecată  pagină  din  istoria  arhaicei  regiuni,  dar  şi  prilej  de  a  cunoaşte

virtuţile acestor răzeşi care au rămas neclintiţi în hotărârea de a înfrunta şi de a-şi

recăpăta drepturile uzurpate.23

Însă  sfârşitul  domniei  lui  Scarlat  Callimachi  şi  sosirea  la  Iaşi  a  lui

Alexandru  Ipsilanti,  conducătorul  Eteriei,  pune  din  nou  în  pericol  libertatea

vrâncenilor, dar după 1821 în noua atmosferă care reflectă tendinţe noi de reforme

sociale, problema revizuirii procesului Vrancei nu se mai pune.24

Revenirea  economică  puternică  a  localităţilor  este  scoasă  în  evidenţă

dintr-un document din 14 mai 1827 care arată că „birul pe sfertul al treilea (aprilie,

mai,  iunie  1827)  era  de  276  lei  pentru  satul  Nistoreşti  şi  162  lei  pentru  satul

Herăstrău”.25 

Interesantă este şi întâlnirea din 1840 (25 iunie) între reprezentanţii obştii

vrâncene.  La „învoială” au participat  membrii  de seamă ai  obştii  care  hotărăsc

anularea  oricăror  datorii  a  unui  sat  faţă  de  altul.  Pădurile  rămân  în  folosinţă

generală a locuitorilor satelor vrâncene. „Vrancea o moşie este … şi munţii pentru

păşunatul oilor sunt împărţiţi pe hotarele satelor, iar codrii ei sunt pentru păşunatul

şi lemnele trebuincioase în apropierea lor au fost slobozi din vechime şi neopriţi

satelor ce sunt în mijlocul şi marginile înalte ale Vrancei”.26

Juristul Aurel Sava, bun cunoscător al obştei din Vrancea, apreciază această

întâlnire  „ca  tendinţă  de  desfacere  a  obştei  vrâncene  în  obşti  săteşti”

deschizându-se astfel drumul acaparării în special a pădurilor şi vânatului de către

străini.27

În privinţa pazei acestei avuţii vornicul de Vrancea, Toma Stelian, raporta

Starostiei Putna că „în Vrancea a sosit un detaşament de 14 cazaci care au ordin să

păzească plaiul Vrancei cu ajutorul plăieşilor şi a Vornicului de Vrancea. Pentru

aceasta satul Tulnici numeşte 3 oameni cu caii lor. Cazacii s-au retras din zonă, dar

oamenii locului au continuat activitatea începută.”28

Evenimentele revoluţionare din 1848 – 1849 nu au ocolit nici acest spaţiu

al  Vrancei.  Din  condica  bisericii  „Sfinţii  Voievozi”  din  Herăstrău  reţinem:  „în

cursul anului acesta,  au bătut ruşii  pe Găvetin ungurul şi  tot atunci au izbucnit
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oastea Rusiei şi pe aice” apoi „la Plaiul Lăpuşului unde se hotărăşte Lăpuşul cu

Mişina au îngropat rusul balerca cu praf de puşcă şi dându-i foc fitilului atât s-au

strămutat pământul … şi au făcut un bohnit încât s-au auzit cale de 6 ceasuri de

drum. Au aşezat atunci ruşii la noi în ţară de la 1848 şi până la 1854.”29

Din „Manualul administrativ al Moldovei” aflăm lucruri interesante privind

exploatarea şi regimul preferenţial de folosire al ocnelor de sare pentru vrânceni.

„Sarea  din  vechile  timpuri  şi  până  astăzi  a  fost  proprietate  domnească.  Numai

domnia  putea  să  deschidă  ocne  şi  să  le  exploateze,  fie  prin  administraţie  „în

credinţă”,  cum se  spunea  atunci,  fie  prin  arendaşi  ori  antreprenori,  plătindu-se

despăgubiri proprietarilor suprafeţelor”.30

Numai  vrâncenii  aveau  dreptul  să  exploateze  singuri  sarea  pentru

trebuinţele lor: „Locuitorii din Vrancea sunt slobozi a scoate sare de acolo pentru

însuşi a lor trebuinţă, fără a îndrăzni să vândă sare peste hotar sau aici în ţară, căci

dovedindu-se o asemenea faptă nu numai să plătească cu îndoit preţul ocnei, suta

de  oca  de  sare,  ce  s-ar  dovedi  că  au  vândut,  dar  încă  pe  cutezători  să  se

pedepsească, lipsindu-i pe toţi cu totul de pronomia aceasta”.31

Amintim că localităţile Nistoreşti, Herăstrău şi celelalte de pe Valea Nărujii

utilizau  „vâna  de  sare  de  pe  Dealul  Ţipăului,  Valea  Neagră  şi  Mişina  sau  o

transportau pe cea de la Valea Sării”.32

Secularizarea averilor mânăstireşti efectuată de Alexandru I. Cuza în 1863

duce la anumite schimbări economice şi sociale în zona Nistoreştilor. Alături de

Lepşa,  Varniţa,  Tarniţa,  Scânteia  şi  Schitul  Valea  Neagră  pierde  o  parte  din

proprietăţi,  iar  ţiganii  mânăstirii  „îşi  schimbă munca”.  Precizăm faptul  că acest

schit nu şi-a întrerupt funcţionarea ca alte aşezări monahale.33

Spre  sfârşitul  domniei  lui  Cuza  s-au  creat  primele  unităţi  de  grăniceri,

aşezate  în zona de frontieră a  celor  trei  ţări  româneşti.  În zona Vrancea a fost

repartizată Compania a IV-a din bateria a V-a a diviziei III  teritoriale.  Această

companie totaliza 251 de oameni, care erau dispuşi în satele de graniţă (inclusiv

Nistoreşti şi Herăstrău) fiind preferaţi „oamenii locului pentru a uşura legăturile cu

ceilalţi localnici”.34
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Formele de organizare primitivă ale devălmăşiei locale, izolarea regiunii de

centrele aglomerate, bogăţia pădurilor şi a păşunilor, masivele de sare întâlnite la

tot pasul precum şi faptul că regiunea reprezenta, din timpuri străvechi, locul de

convergenţă  a  unui  important  număr  de  turme  transhumante  venite  din

Transilvania,  toţi  aceşti  factori  au  determinat  evoluţia  şi  caracterul  economiei

vrâncene în timpurile trecute.

Stăpânirea proprietăţii în comun şi dreptul de exploatare nelimitată pe care

îl avea fiecare băştinaş în pădurea devălmaşă creează raporturi cu care cu greu le

poate înţelege un om din afara comunităţii vrâncene. Pe bună dreptate se constată

că în Vrancea a vinde lemnul  din pădure (transportat  acasă),  înseamnă a vinde

numai  munca prestată  nu şi  lemnul,  dat  fiind că asupra lemnului  avea drept  şi

cumpărătorul.35

Această zonă a fost considerată din vechile timpuri ca un loc izolat şi ferit

de primejdii, unde lumea putea să trăiască la adăpost şi în mare siguranţă. Unii

deţinători  de  bunuri  de  mare  valoare  nu  pregetau  să  încredinţeze,  în  timpuri

nesigure, unor oameni de aici, banii şi odoarele de care dispuneau, pentru a fi puse

la adăpost.

Un anume Panoit, neguţător, se plânge domnului Moldovei că în vremurile

tulburi  din  acei  ani  a  dat  spre  păstrare  unui  popă Dima  din  Vrancea,  „de  sub

munte”,  „cinci  sute  de  galbeni  de  aur  şi  nouă  inele  de  aur  şi  o  zgardă  de

mărgăritare împletită şi un şirag iarăşi de mărgăritare şi două perechi de sarfi de

aur”, dar evlaviosul părinte „au tărăgănat banii şi au zis că nu i-am dat nimica”.36

La mijlocul secolului al XIX-lea, satele vrâncene mai sunt înconjurate de

păduri nesfârşite,  iar locuitorii de aici, în virtutea străvechilor drepturi, continuă

acţiunea  de  defrişare,  în  urma  căreia  rămân  proprietarii  locului  „destupat”  din

codru. Opreliştile faţă de încercarea străinilor de a pătrunde în aceste locuri s-au

înăsprit  mult,  excepţie  făcând  doar  oierii  transilvăneni  întotdeauna  primiţi  cu

căldură  de  locuitorii  vrânceni.  Vasta  întindere  a  munţilor  acoperită  cu  păduri

rămâne în folosinţă exclusivă a satelor în prima jumătate a secolului.
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Când  s-a  început  în  Vrancea  împărţirea  munţilor  pe  sate,  din  anumite

calcule şi pentru a se evita situaţiile prea complicate, s-a dat prioritate aşezărilor

vechi,  adică satelor matcă.  În felul acesta s-a ajuns cu timpul ca două sau mai

multe  sate  să  stăpânească  în  indiviziune  acelaşi  munte.  Numărul  satelor  nou

apărute în cadrul Ocolului vrâncean este confirmat într-un act de însăşi delegaţii

care discută şi hotărăsc drepturile în munte ale locuitorilor băştinaşi: „am aruncat

pe paisprezece hotare precum au fost şi din vechi că dacă n-ar fi fost şi alţi oameni

străini prin satele Vrancei, am fi făcut aruncătoarea munţilor pe 25 de sate, carele

acum se află”.37

Raporturile dintre unitatea nou formată şi aşezarea veche din care acesta a

roit,  vor  fi  normale  atât  timp cât  prefacerile  economice  nu vor  ridica valoarea

pădurilor şi a păşunilor. După ce aceste prefaceri vor fi resimţite şi aici, o sumă de

neînţelegeri vor apare însă între cele două categorii de sate, iar cătunul nou format

va iniţia o  serie  de acţiuni  menite  să-i  înlesnească  ieşirea de sub tutela satului

matcă şi recunoaşterea unui hotar propriu.

Un document din anul 1865 motivează în felul acesta pretenţiile formulate

de noile cătune alcătuite prin roire: „De vreme ce în urmă s-au deosebit cu birul de

s-au  numit  sat,  au  toată  dreptatea  de  a-şi  deosebi  atât  munca  cât  şi  frunza  …

precum  de  pildă  Podurile  şi  Prisaca,  ce  au  fost  cătune  a  satului  Valea  Sării,

Bodiştea a satului Poiana şi Herăstrău a satului Spineşti”.38

Viaţa cotidiană a locuitorilor satelor, cu necazurile şi bucuriile lor, va fi în

curând marcată de evenimentele din anul 1877, an hotărâtor pentru viitorul statului

român.

IV.3.2. RĂZBOIUL DE INDEPENDENŢĂ (1877-1878)

Legea pentru organizarea armatei de la 1868 face ca o parte a locuitorilor

„din  zona  Nistoreştilor”,  în  contextul  evenimentelor  istorice  ale  vremii,  să  fie

prezenţi la data de 20 noiembrie 1876 în una din următoarele unităţi militare ale

diviziei IV Focşani: Brigada de infanterie în componenţa căreia intra Regimentul 5
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infanterie, Regimentul 7 şi 8 dorobanţi, Brigada de cavalerie cu Regimentele 7 şi 8

călăraşi; trei batalioane de artilerie formând Regimentul I artilerie, un detaşament

de geniu şi un serviciu de ambulanţă.39

În cadrul luptelor se remarcă contribuţia efectivă la cucerirea Nicopolelui a

Regimentului 5 infanterie Focşani, la a treia bătălie pentru cucerirea Plevnei din 22

iulie/3 august 1877 a Diviziei IV română. Adevăratul botez al focului l-au primit

vrâncenii din Regimentul  5 infanterie în faţa redutelor de la Griviţa în preajma

Plevnei când „… tânăra armată română nu înşela speranţele României …”.40 Mulţi

au murit în Valea Sângelui la cucerirea Rahovei.41

Pe  placa  monumentului  comemorativ  ridicat  prin  subscripţie  publică

putneană în strada Cuza Vodă, vis-a-vis de Tribunalul din Focşani sunt înscrişi:

soldat Rebega Gheorghe – Nistoreşti, soldat Ursu Ioan – Herăstrău, soldat Ţârdea

Ene  –  Herăstrău,  soldat  Ciută  Gavril  –  Herăstrău.  Monumentul  înfăţişează  o

fecioară (ţara) care îndeamnă la luptă un dorobanţ în plin atac. Pe faţa anterioară,

mai jos, este turnată în bronz o scenă de luptă de la Griviţa I, iar pe verso, tot pe

placa în bronz, numele ofiţerilor şi soldaţilor participanţi a căror jertfă va rămâne

nemuritoare, un exemplu pentru generaţii.

Foarte  interesant  pentru  cunoaşterea  evenimentelor  amintite  este

documentul din 21 februarie 1878: „Batalionul 1 din Regimentul 10 Putna, care a

fost comandat de eroul George Şonţu, a trecut Dunărea în ţară, iar la 28 februarie

va defila cu întreaga Divizie a II-a la Craiova”. Pentru eroismul şi sacrificiul lor în

luptele  de  pe  câmpiile  Bulgariei,  au  fost  avansaţi  la  gradul  de  sublocotenent

următorii  sergenţi  din  Regimentul  10  Putna:  Costin  Alexandru,  Costinescu

Constantin,  Ion Iancovescu,  Ghiţă  Nicolau,  Vlădescu Romeo.  Un număr  de 14

ofiţeri au primit decoraţii româneşti şi ruseşti. Locotenent-colonel Gh. Moldărescu

a primit „Steaua României” clasa V, „Virtutea Militară” clasa IV, „Sfânta Ana”

clasa II şi „Sfântul Stanislas” clasa II. La 30 iulie cu ocazia primirii ordinului de

deconcentrare,  generalul  Cerchez,  comandantul  Diviziei  a  II-a,  li  s-a  adresat:

„Ofiţeri, subofiţeri, caporali şi soldaţi din al 10-lea regiment de dorobanţi! Voi aţi

suferit greutăţile războiului cu multă, multă răbdare, acum vă întoarceţi la casele
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voastre  şi  în  mijlocul  familiilor  să  istorisiţi  copiilor  voştri  faptele  glorioase  şi

curajul  ce aţi  arătat  în acest  greu război;  îmi  pare rău că mă despart  de voi  şi

oricând mă voi întâlni cu voi, vă voi vedea ca pe fraţii mei! Să trăiţi!”

De la Goleşti s-au îmbarcat pe calea ferată până la Buzău, de aici pe jos

până la Râmnicu Sărat. După un repaus de două zile, duminică 6 august la ora 2 au

ajuns la bariera Focşaniului. Locuitorii din localităţile judeţului, într-un entuziasm

de nedescris, au primit pe eroii de la Plevna, Rahova, Nicopole şi Vidin, au salutat

eroii Regimentului 10 Putna, având drapelul de luptă încadrat cu o coroană. La 7

august, toate companiile au pornit spre reşedinţă, lăsând oamenii „la vatră, care la

Coteşti laVidra sau Herăstrău ”.42

  

IV.3.3.PRIMUL  RĂZBOI  MONDIAL Dacă  „Unirea  din  1859

condiţionase  independenţa,  după  1878  independenţa  era  condiţia  luptei  pentru

eliberarea întregului teritoriu naţional şi realizarea unităţii politice româneşti.

Perioada  primului  război  mondial  constituie  unul  din  acele  momente

istorice care s-au întipărit adânc în memoria omenirii atât prin amploare cât şi prin

consecinţe.43

Astfel,  România  mânată  de dorinţa  de a  contribui  la  grăbirea sfârşitului

conflictului  şi  sub imperiul  necesităţii  de a salvgarda interesele sale de rasă,  se

vede silită de a intra în linie alături de cei care îi pot asigura realizarea unităţii sale

naţionale”.44

Dacă mobilizaţii din comuna Nistoreşti au intrat în război în 14/27 – 15/28

august  1916,  prin  înaintarea  armatelor  române  în  Transilvania  până  la  4/17

septembrie 1916 sau prin frontul din Dobrogea, cunoscând şi înfruntând şi calvarul

unei retrageri până la fixarea unei linii de apărare în Munţii Vrancei pe apa Putnei

şi joncţiunea cu Oituz, fixarea acestei linii, constituie începutul participării efective

a populaţiei din zonă la activităţile frontului.
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Începutul operaţiunilor militare din Munţii Vrancei forţează evacuarea unei

părţi a populaţiei civile în zona montană. Cea mai mare parte însă a rămas în zona

învecinată  frontului  aducându-şi  contribuţia  la  alimentarea  cu  materiale  sau  la

sabotarea unor activităţi inamice din zona Valea Sării, Vidra, Măgura – Odobeşti.45

Dezmembrarea,  pribegia,  demoralizarea,  lipsurile  de  tot  felul,  teama  de

duşman, lipsa de coordonare şi îndrumare, lipsa de igienă şi asistenţă medicală, de

medicamente,  de  săpun  au  determinat  îmbolnăviri  epidemice  în  masă  de  febră

tifoidă, recurenţă, tifos exantematic, dizenterie etc.

Pentru o armată aflată de peste 2 ani în război, cea a Puterilor Centrale, şi

care era ţinută într-un regim sever de raţionalizare a mijloacelor de trai, bogăţiile

agro-alimentare ale României au creat năzuinţa satisfacerii nevoilor alimentare a

celor  de pe front  şi  chiar  pentru cei  de acasă.  În acest  scop s-au rechiziţionat,

confiscat  sau sechestrat  tot felul de produse, fapt pentru care s-a lovit  direct în

populaţie, pentru că privea sănătatea oamenilor şi posibilităţile de supravieţuire.

După  o  statistică  a  vremii,  numărul  vitelor  luate  cu  forţa  de  armatele

germane, în timpul ocupaţiei, amintea printre alte comune ale plăşii Vrancea din

judeţul  Putna  şi  localităţile  comunei  Nistoreşti  de  astăzi  de  la  care  au  fost

rechiziţionate 60 de vite, iar 3983 au fost luate cu forţa (2694 capete din Herăstrău

şi 1289 capete din Nistoreşti).46

Privaţi de dreptul de trecere dintr-o localitate în alta, locuitorii erau lipsiţi şi

de  posibilitatea  de  a-şi  procura  cele  necesare  traiului.  Simţind  nevoia  de  a  se

deplasa  în  diferite  sate  din  jur,  „câţiva  locuitori”  semnează  o  cerere  adresată

Prefecturii prin care se plâng că „toţi locuitorii din judeţele ocupate pot merge în

oricare parte a teritoriului ocupat fără un permis prealabil, afară de judeţul Putna.

Avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a interveni locului competent să ne bucurăm

şi noi de acelaşi avantaj”.47

Conştienţi  de  rolul  şi  importanţa  misiunii  lor  în  acţiunile  din  spatele

frontului, eroii vrânceni au acţionat stăpâniţi de sentimentul datoriei ostăşeşti, pe

cel de-al doilea front – din umbră – şi din sentimente sincere de dragoste pentru

patrie şi plaiurile natale.
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Între cei care au acţionat în zecile de localităţi amendate pentru „vătămarea

construcţiilor  telefonice”  se  numărau  şi  locuitorii  satelor  de  la  Valea  Nărujii,

condamnaţi  la  muncă  silnică  pentru  că  „intenţionat  au  tăiat  fire  de  telefon

germane”.48

Ţăranii din imediata apropiere a frontului se strecurau pe cărări neumblate

în  munţi,  ducând  cu  ei  informaţii  importante  pentru  armata  română.  Cea  mai

eficace reţea de spionaj a fost cea organizată de Vasile Chilian şi grupul său din

satele Vrancei care acţiona din Munţii Buzăului şi până în Munţii Vrancei.

Ţinutul  judeţului  Putna  şi  în  special  al  Vrancei,  în  partea  de  vest  a

judeţului, brăzdat de râpe şi pâraie, cu dealuri şi munţi împăduriţi a fost propice

pentru acţiuni de spionaj de mare amploare şi pentru înlesnirea trecerii frontului de

către  ostaşii  români,  rămaşi  în  teritoriul  ocupat  sau  evadaţi  din  lagărele  de

prizonieri  organizate  de germani.  De asemenea,  mai  existau  soldaţi  pierduţi  de

unităţile lor în timpul retragerii precipitate din toamna anului 1916. Cel mai bun

punct de trecere era cel din zona Vidra, deoarece Valea Putnei şi a afluenţilor săi

erau mai puţin păzite decât celelalte poteci din această parte a frontului.49

Urmând  drumul  spinos  al  munţilor  şi  al  prudenţei,  treceau  prin  satele

Păuleşti,  Nistoreşti,  Paltin,  Colacu  ajungând  la  Tichiriş  unde  intrau  în  grija

grupului lui Chilian.

În  1917,  sub  conducerea  experimentatului  strateg  german,  generalul

Mackensen supranumit  şi  „spărgătorul de fronturi”, care şi-a stabilit  punctul de

comandă la cota 1001 Măgura Odobeşti, se concentrează un grup format din două

armate a cărei coloană vertebrală o forma armata a IX-a germană.

În zona Nistoreşti pătrunse o parte a Grupului Gerox ce trebuia să înainteze

cu grosul prin pasul Oituz şi grupul Staals care trebuia să rupă frontul în stânga

Siretului. Însă salutul de rămas bun rostit de Mackensen la plecarea din Bucureşti

„La revedere peste două săptămâni la Iaşi!” nu a fost pe placul Armatei I române şi

Armatei a IV-a ruse.50

„Cititorule! Călătorule! Când paşii de vor duce în Vrancea, la poarta Ţării

Vrancei  te  va  întâmpina  monumentul  eroilor  ridicat  de  vrânceni  în  zilele  de

36



sârguinţă şi muncă ale prefectului Nicolae N. Săveanu. Pe placa frontală stă scris:

«Pe aceste locuri în anul 1917 a fost viforul războiului pentru întregirea neamului.

Pe acest deal al Vidrei se aflau oştile noastre; în faţă, peste apa Putnei, era armata

română.  În  teritoriul  ocupat  rămăseseră  surprinşi  de  năvala  inamicului  mii  de

oşteni  români.  În  zile  şi  nopţi  de-a  rândul  ei  fură  trecuţi  dincoace  prin  locuri

ascunse, printre reţele, tranşee sub focul aprig de obuze şi mitralii,  îndrumaţi şi

călăuziţi de vrânceni, locuitori din aceste sate.»”.51

Sfârşitul  războiului  pune în  evidenţă  prin intermediul  documentelor,  noi

mărturii legate de „pătimirile” locuitorilor acestor pământuri. Din plasa Vrancei au

fost  ridicaţi  abuziv  de  către  inamic  şi  duşi  la  muncă  pentru  nevoile  frontului

cetăţeni ce au muncit în regim de lagăr între 25 şi 180 de zile. Locuitorii revoltaţi

din comuna Nistoreşti, „Constantin I.F. Cosma fiind închis la Nehoiu Buzău, iar

Dinu Baciu, Ion St. Stoian au executat 12-16 luni în lagărul german Awelberg”.52

S-au aplicat amenzi dure autorităţilor şi locuitorilor. Localitatea Nistoreşti a

plătit 300 de lei.53 Rapoartele primăriilor abundă în exemple de rechiziţii forţate,

închisoarea,  deportarea,  munca  forţată  şi  chiar  execuţii  aplicate  de  inamic

locuitorilor care şi-au dovedit dârzenia, împotrivirea şi chiar eroismul.

Această  perioadă  a  primei  conflagraţii  mondiale  rămâne  în  conştiinţa

contemporanilor şi a urmaşilor ca o etapă dificilă în consolidarea statului român,

dar care a fost răsplătită Marea Unire din 1918 care „a alinat uşor durerea celor

mulţi şi suferinzi de patimile războiului”.54

IV.3.4. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

A doua conflagraţie mondială a cuprins în mrejele sale şi România, situată

strategic în calea intereselor marilor puteri europene.

Războiul, în prima sa parte, s-a manifestat pentru români prin numeroase

presiuni  economice,  constând  în  rechiziţii  necesare  nevoilor  frontului.

Evenimentele  politice  ce  au  avut  loc  în  special  după  1940  nu  au  ocolit  prin

implicaţiile lor acest colţ de ţară.
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Astfel,  cedarea  teritoriilor  româneşti  în  1940,  instaurarea  regimului

antonescian, dar mai ales rebeliunea legionară din 1941 au lăsat urme asupra zonei

în cauză. Unii refugiaţi din Basarabia ocupată au ajuns până aici, iar mulţi locuitori

consideraţi susţinători ai legionarilor au fost implicaţi în evenimentele din ianuarie

1941.  Noua  orientare  geo-politică  a  ţării  a  fost  primită  de  masele  largi  ale

populaţiei  cu  foarte  multă  speranţă,  fiindcă  urmărea  întregirea  ţării.55 Astăzi

veteranii  îşi  aduc  aminte  cu  entuziasm  de  momentele  când,  înregimentaţi  în

efectivele  Armatelor  3  şi  4  române  s-au  angajat  în  războiul  împotriva  Uniunii

Sovietice cu scopul de a elibera teritoriile răpite în iunie 1940. Unii chiar oferă

adevărate lecţii de istorie detaliind evenimente din grupul de armate „Generalul

Antonescu” şi aliaţilor de atunci. Armata 11 germană condusă de generalul Eugen

von  Schobert,  generalii  Petre  Dumitrescu  şi  Nicolae  Ciupercă  au  rămas  vii  în

memoria subordonaţilor.56

Printre cei 90.000 de militari pierduţi de armata română în luptele pentru

Odesa  figurează  şi  combatanţii  proveniţi  din  această  regiune  a  Vrancei.57 De

asemenea,  în luptele din zona Crimeii,  Cuban, Cotul Donului – Stalingrad sunt

înregistraţi morţi, răniţi sau prizonieri din Nistoreşti.

Povestirile  culese  de  la  veterani  sunt  neaşteptat  de  precise,  putând  fi

comparate  cu documentele  oficiale  ale  unor  personalităţi  ale  epocii  ce  prezintă

realităţile  frontului.  Astfel  scrisoarea  din  13  martie  1943  adresată  generalului

german  Von  Richthofen  de  către  Antonescu  înfăţişează  aceleaşi  condiţii  ale

frontului descrise de un participant la lupte: „Am trimis tot ceea ce aveam mai bun

ca trupă, cadre şi material în cele mai îndepărtate regiuni ale frontului de est, în

Caucaz, la Stalingrad şi pe Don … Împrejurările au făcut ca armatele noastre a

III-a şi a IV-a să primească primul şoc, şi poate cel mai puternic, al ofensivei de

iarnă ruseşti. Lipsite de un material modern şi copleşite de inamic, armatele noastre

au  luptat  până  la  marginea  posibilităţilor,  pierzând  tot  materialul  şi  aproape

totalitatea forţelor combatante”.58

Eroii de pe frontul de est în prima parte a războiului au devenit în scurt

timp  victime  ale  situaţiei  create  după  23  august  1944,  ajungând  prizonieri  în
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lagărele sovietice. Cei care au reuşit să se întoarcă acasă, răniţi sau invalizi, nu au

avut o soartă mai bună, după 1950 fiind consideraţi duşmani pentru că au luptat

împotriva prietenului de la răsărit. Calitatea de veteran şi drepturile lor nu le-au

fost recunoscute decât după 1989.59

Noul mers al evenimentelor îi găseşte pe aceşti vrânceni în luptele pentru

eliberarea României de sub ocupaţia hitleristă. Pierderea importantă de efective a

fost suplinită prin concentrarea unor contingente foarte tinere ce au fost trimise

fără multă instrucţie pe linia frontului.

Discuţiile  semnalate  între  unităţile  române  şi  sovietice  nu  au  constituit

piedici pentru români în a-şi elibera teritoriul naţional. Prezenţa noastră în luptele

de pe teritoriul Ungariei şi Cehoslovaciei este dovedită şi de distincţiile primite

pentru faptele de arme de către veteranii comunei.

Munţii Tatra au reprezentat limita până unde soldaţii români originari din

această localitate au ajuns la eliberarea Europei ocupate de Hitler.60

„Să dea Dumnezeu ca niciodată, nimeni să nu mai treacă prin ce am trecut

eu  şi  camarazii  mei”  aşa  sună  vocea  veteranului  Radu  Aga  de  care  noi,

contemporanii, trebuie să ţinem seamă.61

IV.3.5. ASPECTE PRIVIND REZISTENŢA ANTICOMUNISTĂ DIN

MUNŢII VRANCEI

„Sărac şi cinstit, dar lipsit de spirit de clasă a dat la cap parveniţilor şi nu

le-a acceptat ordinele”, astfel a rămas în memoria apropiaţilor una din victimele

sistemului comunist ce şi-a găsit sfârşitul în Câmpia Bărăganului.

Înainte  de  23  august  1944,  prin  numărul  de  membri  şi  influenţa  sa  în

societate, Partidul Comunist Român nu conta practic în viaţa politică, ca şi în viaţa

zbuciumată a vechilor răzeşi vrânceni.  Evoluţia situaţiei de pe front, apropierea

trupelor  sovietice  de  graniţă  au  impus  acceptarea  comuniştilor  la  pregătirea

înlăturării lui Antonescu şi alăturarea la Naţiunile Unite.

În anii care au urmat,  în condiţiile ocupaţiei militare sovietice,  rândurile

partidului comunist au crescut vertiginos. Au fost şi oameni care au crezut sincer în
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idealurile comuniste. Dar au fost şi mulţi oportunişti, care simţeau de unde bate

vântul şi se grăbeau să se alăture, conform părerii că oricând cel mai bine e să fii în

tabăra învingătorului.

În  aceste  vremuri  tulburi,  pline  de  oportunişti,  „visători  şi  slugoi”  mai

existau încă în lumea satelor vrâncene elemente neatinse de microbul exportat de la

Moscova.  Acestea au fost  puse în valoare în special  acolo unde foşti  ofiţeri  ai

armatei  române,  foşti  membri  ai  partidelor  istorice,  conştienţi  de  „molima

rusească”, au organizat grupuri de rezistenţă armată sperând totodată la ajutorul

puterilor democratice ale lumii.

Locuitorii  satelor  vrâncene  de  munte,  Nistoreşti,  Herăstrău,  Bârseşti,

Nereju  au  cunoscut  astfel  de  evenimente  sfârşite  tragic  în  jurul  anului  1950.

Spiritul de libertate, de nesupunere a fost trezit, se pare şi între locuitorii de pe

Valea Nărujii de un fost ofiţer ce şi-a găsit refugiul în părţile acestea. Lupşa, căci

despre el este vorba, a rămas în memoria contemporanilor ca iniţiator al rezistenţei

anticomuniste din zona Nistoreşti – Herăstrău.

Toader Bălănuţă,  Gheorghe Dragu, Toader şi  Neculai  Bahnă,  Alexandru

Sava, Stan Cornea, Ion Anuţoiu, Neculai Nistoroiu sunt doar câţiva din membrii

grupului numit Vlad Ţepeş II ce au acţionat aici, având ca lideri pe Mihai Marcu şi

Dumitru Boştiog.

Această calitate este dovedită şi prin pedeapsa mult mai mare primită de

Dumitru Boştiog în 1950, de 25 de ani închisoare.62

Fenomenul rezistenţei anticomuniste din România şi  implicit  din această

zonă trebuie studiat îndeaproape, fiind foarte complex, deoarece el nu s-a redus la

activitatea câtorva membri, ci a înglobat forţa mai multor celule sprijinite tacit de

majoritatea locuitorilor. Uriaşa propagandă comunistă care îi înfăţişa ca duşmanii

cei mai de temut ai „bunăstării poporului” şi ordinii fireşti, nu a avut efectul dorit.

Sprijinirea  elementelor  „reacţionare”  ce  luptă  pentru  idealurile  naţionale

sau sociale sunt de altfel obiceiuri vechi pe aceste locuri. Să ne amintim numai de

vestitul haiduc al Vrancei, originar din Herăstrău, Costică Bahnă, care a acţionat

împotriva bogătanilor până în 1923.
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Pentru  lichidarea  acestei  mişcări,  Partidul  Muncitoresc  Român  şi-a

intensificat  acţiunile în anii  1949-1950 utilizând forţele armate şi  ale siguranţei

precum şi  fidelii  tovarăşi  locali.  Bătrânii  încă  îşi  mai  amintesc  că  „în  1950 în

Herăstrău era forfotă mare. Securitatea descărca camioane întregi de soldaţi care îşi

executau fiecare sarcinile”.63

Tehnicile de obţinere a  informaţiilor  erau dintre cele mai  diverse:  de la

confiscarea  vitelor,  carelor  de  povară,  a  locuinţelor  la  obţinerea  de  funcţii  de

conducere în partid  de către  informatori.  Folosirea forţei  era obişnuită,  femeile

fugarilor fiind obligate să „colinde” munţii în faţa puştii soldaţilor pentru a-şi găsi

soţul.64

Acţiunea militară din anul 1950 nu a avut efectul dorit, nefiind prins nici

măcar unul dintre componenţii mişcării de rezistenţă. Însă practicile inumane şi-au

pus amprenta asupra familiilor rămase la sate. Teroarea psihologică pentru acestea

devenise  de nesuportat.  Vizitele  organelor  de securitate  se  înteţiseră.  În fiecare

noapte patrule de soldaţi verificau podurile caselor. Dacă numărai pe cei care se

urcau în pod şi pe cei care coborau, se observa că o parte rămâneau, „rătăciţi acolo

câteva zile”. Pe lângă acestea, munca de partid a cadrelor locale nu mai ţineau cont

de relaţiile de sânge, de vecinătate, trădarea şi vinderea de informaţii, chiar false,

aducând profit.65

Nu  trebuie  astfel  să  ne  mire  faptul  că  grupul  de  rezistenţă  din  satele

Nistoreşti  şi  Herăstrău,  după  ce  au  scăpat  de  acţiunile  „de  poteră”  din  Munţii

Palcăului, au revenit singuri la casele lor. Autorităţile au putut uşor să îi aresteze

fie din gospodăriile proprii, de la muncile agricole sau din iarmaroacele organizate

în zonă. Soarta lor depindea acum de binevoinţa sistemului şi de jocurile micilor

slujbaşi locali ce îi considerau „pe unele rubedenii victime ale agitatorilor, iar pe

ceilalţi duşmani de moarte aşa cum fuseseră întotdeauna”.66 

Majoritatea  luptătorilor  anticomunişti  din  Munţii  Vrancei  au  îngroşat

rândurile deţinuţilor politici închişi în temutele închisori de reeducare de la Gherla,

Aiud,  Poarta  Albă.  Pedepsele  au  variat  între  4  şi  25  ani  de  închisoare.  După
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efectuarea pedepsei,  parţială sau totală (unii  au „prins” unele graţieri),  calvarul

continua fiind deportaţi fără ştirea familiei în stepele Bărăganului (fig. 4).

Astfel, imensele întinderi din sud-estul României au devenit căminul miilor

de foşti  deţinuţi  politici ai  sistemului  comunist.  Aceştia au avut de înfruntat nu

numai  condiţiile  mizere în care trăiau,  muncile  agricole istovitoare,  represiunea

autorităţilor, ci şi lipsa legăturilor cu familiile.

Satele în care au ajuns vrâncenii au fost construite de familiile de ţărani

chiaburi ce au fost deportate aici în urma colectivizării  forţate. Multe au rămas

pustii în urma reîntoarcerii la locurile de baştină sau morţii „proprietarilor”. Noii

chiriaşi au continuat munca impusă de autorităţi. Nici aici nu au scăpat de condiţia

de „duşmani ai poporului şi a clasei muncitoare” fiind supuşi multor abuzuri.67

Un exemplu îl constituie moartea lui Neculai Nistoroiu, aprins adversar al

ordinii impuse, dispărut în timpul unei vânători de raţe în apele braţului Dunării,

Borcea.  Cunoscuţii  spun  că  a  fost  „ajustat”  de  cei  ce  organizaseră  vânătoarea

tocmai pentru acest lucru.68

Familiile din Nistoreşti care au aflat de cei deportaţi în Bărăgan au început

să înduplece pe activiştii de partid „care te puteau spânzura sau scăpa cu viaţă”, să

înlesnească  întoarcerea  acasă  a  supravieţuitorilor.  Printre  cei  care  au  reuşit  să

ajungă  pe  locurile  natale  se  numără  şi  Mihai  Marcu  din  Herăstrău,  care  prin

acurateţea gândirii, memoria deosebită şi spiritul de critic istoric uimeşte şi astăzi

contemporanii.

Această rezistenţă acerbă împotriva regimului totalitar a avut urmări pentru

întreaga perioadă 1950-1989, zona fiind supusă în permanenţă atenţiei organelor

statului, care au încercat prin orice mijloace să „moaie spiritul năvalnic al ţăranului

de la munte”.
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CAPITOL V

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA ELEMENTELOR

ETNOGRAFICE SPECIFICE ZONEI NISTOREŞTI

V.1. MONUMENTELE DE ARTĂ ÎN LEMN

V.1.1. LĂCAŞE DE CULT

Printre realizările de seamă ale locuitorilor acestor meleaguri se numără şi

monumentele  de  artă  în  lemn,  unele  dintre  ele  înfruntând  şi  astăzi  vitregia

vremurilor. Având în vedere că regiunea Vrancea este, prin excelenţă, o „regiune

răzeşească, aşezată lăturalnic faţă de orice drum de comunicaţie şi care nu a avut

contact decât foarte târziu cu Domnia”, putem afirma că monumentele de care ne

vom ocupa sunt creaţia nemijlocită a acestor ţărani răzeşi.1

Cadrul natural al judeţului a oferit locuitorilor săi materia primă din care

şi-au construit locuinţa şi lăcaşul de cult. Şi astăzi, în satele aşezate în regiunile
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muntoase ale Vrancei, se păstrează construcţii tradiţionale din lemn. Lăcaşul de

cult „a însemnat pentru vremuri feudale factorul politic şi social al vieţii satelor

româneşti”, pentru realizarea căruia „şi-a pus meşterul lemnului toată priceperea

lui”.2

În  atenţia  noastră  au  stat  deci  în  primul  rând  monumentele  originale

religioase: biserica veche a schitului valea Neagră, biserica „Sfinţii Voievozi” din

satul  Vetreşti-Herăstrău  (fig.5.b)  şi  biserica  „Sfântul  Nicolae”  din  comuna

Nistoreşti (fig.5.a).

La 29 aprilie 1757 a luat fiinţă, la confluenţa pâraielor Valea Neagră şi

Năruja, schitul Valea Neagră, cel mai mare schit din Vrancea.3 Ctitorul schitului a

fost preotul Maftei din Spineşti, ajutat de călugării de la Valea Mărului şi obştea

locuitorilor zonei, ce au contribuit la înzestrarea lui „cu odăjdii şi cărţi sfinte”. Cei

dintâi  călugări care au populat  schitul  au fost  ieromonahul  Neofit,  ierodiaconul

Daniel,  schimnicul  Spiridon,  monarhii  Meftodi,  Dionisie  şi  Fraşmu.  „Aici  a

petrecut  mai  mulţi  ani  şi  învăţătorul  Paisie  Velciocovski,  ajuns  mitropolit  al

Moldovei”. În anul 1968 schitul poseda o frumoasă avere şi ceva vie în podgorie.4

Construită din bârne de stejar cu sânuri drepte, abia evidenţiate, cu pridvor închis

şi  streşini largi,  ce amintesc de acoperişurile bisericilor moldovene din secolele

XIV-XVI, biserica reţine atenţia printr-o veche icoană pictată în Rusia pe la 1431

şi adusă aici de călugării de la valea Mărului.5

În  1842  construcţia  a  fost  refăcută  de  către  obşte,  însă  în  pofida

transformărilor şi  adăugirilor acest vechi monument de arhitectură populară şi-a

păstrat totuşi forma şi ornamentaţia originală.6 

Tot  în  comuna  Nistoreşti,  satul  Vetreşti  –  Herăstrău  se  află  un  alt

monument  din  lemn,  biserica  „Sfinţii  Voievozi”.  Pentru  datare  am  luat  în

considerare documentul din 29 mai 1819, prin care „poporenii di la biserica din

satul Vetreşti cer de la vechilul Vrancei să le dea un popă pentru biserica lor”.7

Existând  la  începutul  secolului  al  XIX-lea,  cum  consemnează  şi

documentul, analizând şi caracteristicile planului de construcţie al lăcaşului, putem

afirma că edificarea monumentului s-a făcut la sfârşitul secolului al XVIII-lea.
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Un motiv  vechi cu largă răspândire în arhitectura religioasă din lemn o

constituie funia.  Ea înconjoară biserica de jur  împrejur  ca un brâu.  Acesta  este

specific şi la nervurile bolţilor de la biserica Vetreşti – Herăstrău.8

Biserica  construită  de  meşteri  ţărani,  din  materiale  de  construcţie

tradiţionale, lemn de stejar pe temelie de piatră, păstrează tehnica de construcţie

străveche. Bârnele de stejar din care este construită au dimensiuni impresionante,

cioplindu-se  dintr-un  singur  trunchi.  Tălpile  construcţiei  sunt  masive,

prelungindu-se dincolo de punctul de îmbinare.  Bârnele din partea superioară a

pereţilor  sunt  mai  lungi,  crestate  „în  dinţi”  având  rolul  de  a  susţine  consolele

acoperişului.

Pereţii din bârne sunt căptuşiţi cu scânduri în interior. Sistemul de boltire

este unicat în zona Vrancei prin prezenţa a două bolţi semisferice pe cele două

abside, a căror prezenţă nu poate fi bănuită privind interiorul edificiului, deoarece

le acoperă un tavan unitar de scândură.9

La fel de dificilă a fost datarea altui locaş de cult lipsit de inscripţii: biserica

„Sfântul  Nicolae”  din  Nistoreşti.  În  ajutor  ne-a  venit  un  document  care

menţionează biserica şi satul la leat 7300 (1892) mai 18. 

Ţinând  cont  de  acest  izvor  istoric  şi  de  caracteristicile  stilistice,  putem

afirma  că  lăcaşul  a  fost  construit  la  sfârşitul  secolului  al  XVIII-lea,  începutul

secolului al XIX-lea. De asemenea, decoraţia pictată a catapetesmei poartă data de

1820, venind în sprijinul afirmaţiei anterioare.10 

Pe lângă toate însuşirile şi caracteristicile pe care le compun, construcţiile

din lemn enumerate au păstrat aceeaşi metodă străveche de protejare şi în acelaşi

timp de ornare a acoperişului, folosind în acelaşi mod acelaşi material „şiţa” sau

„şindrila”.  Fiind  confecţionată  din  lemn  de  tisă,  uşor  de  prelucrat,  şindrila

realizează printr-o dispunere şi aranjare ordonată pe acoperişurile construcţiei, un

decor ce aminteşte de dispunerea solzilor de peşte.

Împreună cu toate  elementele  ce compun construcţia  respectivă,  şindrila

formează un ansamblu arhitectonic unitar, bine închegat.
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Prin  procedee  tehnice  realizate  în  prelucrarea  lemnului  şi  prin  motivele

ornamentale, meşterii au căutat să redea tot ceea ce a fost experimentat de-a lungul

timpului. Ei au rezolvat în mod ingenios importanta problemă a ornamentării prin

combinarea  tuturor  mijloacelor  de  exprimare  arhitectonică:  materiale,  forme  şi

proporţii.

V.1.2. INSTALAŢII HIDRAULICE

Acest  ţinut,  ca  de  altfel  tot  spaţiul  vrâncean,  a  cunoscut  în  condiţiile

antropogeografice deosebite, o dezvoltare social-economică cu circuit închis. Viaţa

pastoral forestieră a generat unelte şi dispozitive ingenioase, sinteze ale preocupării

localnicilor, pentru valorificarea condiţiilor naturale date, unele de veche tradiţie

păstrându-se până astăzi.

De la economia naturală, practicată în perioada formării obştilor săteşti se

trece  treptat  la  dezvoltarea  unei  economii  de  tip  feudal,  având  ca  exponente

meşteşugurile  specializate  bazate  pe  folosirea  instalaţiilor  hidraulice:  morărit,

piuărit, jogărit, meşteşugiri care valorificau abundenţa de materii prime (cereale,

lână, lemn de diferite esenţe).11

Bogata reţea hidrografică care străbate ţinutul de la vest la est, a favorizat

utilizarea energiei naturale încă din cele mai vechi timpuri, deşi multă vreme în

aceste regiuni izolate ale Vrancei vechile unelte au coexistat cu instalaţiile evoluate

din acestea şi  aşezate pe apă. În amintirea arhetipurilor se păstrează denumirile

moară, piuă, fierăstrău.12

Documentar, prezenţa morii de apă este semnalată pe plaiurile vrâncene în

actele  de  danie,  hotărnicie  sau  vânzare-cumpărare,  parafate  de  domnitorii

moldoveni începând cu secolul al XV-lea şi continuând în secolul al XVI-lea, unde

apar menţionate vadurile de mori  şi  morile domneşti  sau mânăstireşti  pe cursul

râului Putna.13 

Enumerăm în continuare obiectivele amplasate în spaţiul geografic avut în

studiu:
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- Moara cu roată verticală (fig. 6). Situată pe malul stâng al râului Năruja,

la  ieşirea  din  satul  Vetreşti  –  Herăstrău,  lângă  axul  şoselei  judeţene

Focşani – Herăstrău. După aspectul planului şi dimensiunile acestuia, se

încadrează printre morile de format mic. Aşezată pe temelie de bolovani,

are pereţii din scânduri de brad, iar acoperişul în două ape, cu învelitoare

de şindrilă. Interiorul este structurat pe două nivele despărţite prin tavan

de scândură:  podul,  cu acces la coşul  morii  şi  parterul  denumit  şi  „la

covată”.  Instalaţia  are  randament  mediu  măcinând  la  oră  un  sac  de

porumb. Starea de conservare este mediocră.

O  astfel  de  moară  cu  roată  verticală  a  funcţionat  şi  în  satul  Făget

(Fig.7.a), pe malul drept al râului Năruja, la 100m, peste punte de axul

drumului judeţean Focşani – Herăstrău.15

- Dârsta  cu  două  valuri  şi  o  vâltoare,  situată  pe  malul  stâng  al  râului

Năruja, la ieşirea din satul Româneşti. Ca şi morile, dârstele funcţionează

pe iaz, acţionată însă de o roată verticală mare (având diametrul  între

2,80m  şi  3m),  cu  admisie  inferioară.  Scocul  este  înclinat  la  capătul

dinspre cupe până la 450. Apa care alimentează de la „abzău” vâltorile,

prin ramificaţia de scocuri, trebuie să fie curată şi nu prea rece, de aceea

dârstele  nu  funcţionează  în  sezonul  rece.  Este  o  instalaţie  complexă

pentru finisarea cergilor şi procoveţelor. 

În anul 1976 au fost transferate din satul Româneşti, comuna Nistoreşti, în

patrimoniul Complexului muzeal Vrancea următoarele instalaţii hidraulice:
- piuă, folosită la îndesirea stofelor de port popular pentru sezonul rece.

Piesa era în variantă mare cu 6 „chilugi” (pisălogi  „chisălogi”);17

- dârstă,  folosită  la  finisarea  ţesăturilor  ornamentale  de  interior.  În

vechime, instalaţia a funcţionat în complex cu o piuă şi un joagăr la o

distanţă de 1km amonte

Morile au cunoscut pe apele curgătoare din ţinuturile Vrancei o răspândire

atât de mare încât în anul 1850 numai în zona Nistoreşti existau 36-40 exemplare
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(cumulate  cu  Năruja),  cele  mai  multe  aflându-se  pe  gârlele  Putnei,  de  unde şi

denumirea păstrată până astăzi „gârlele morilor”.18 

Tot  aici,  potrivit  statisticilor,  funcţionau  65 de  „herăstrae”  care  fasonau

lemnul aflat din belşug în zona montană a Vrancei. Un important sat al comunei

Nistoreşti  poartă  această  denumire  –  Herăstrău.  Pe  văioaga  Herăstraielor,  spun

bătrânii,  s-au  construit  primele  fierăstraie  acţionate  de  forţa  apei.  Primul  ar  fi

apărut  pe  Valea  Boului,  „fiind  cel  al  lui  Blendac,  poreclă  dată  de  un  anume

Bâră”.19

Numele de „Herăstrău” vine deci de la fierăstraiele (herăstraie - popular)

înfiinţate de privighetorul de Vrancea, Costache Neagu pe la 1750.20 

Numărul  mare  şi  varietatea  instalaţiilor  hidraulice  existente  din  vremuri

imemoriale  pe  aceste  meleaguri,  dovedesc  preocuparea  populaţiei  rurale  pentru

perfecţionarea uneltelor  şi  folosirea cu ingeniozitate  şi  talent  a condiţiilor  date.

Diversificate ca principiu constructiv şi desăvârşite sub aspect funcţional, aceste

instalaţii sunt adăpostite de edificii sobre, izvorâte parcă din apă, armonizate cu

peisajul înconjurător, unele dintre ele păstrându-se nealterate până în zilele noastre

la adăpostul munţilor. Cu timpul, aceste redute ale civilizaţiei strămoşeşti, făurite

de secole, sunt scoase din uz datorită necesităţilor vremurilor noi, dar ele rămân

conservate „in situ” sau în muzee cu expunere în aer liber, dovezi concludente ale

spiritului tehnic creator al românilor.

V.2. OBICEIURI STRĂVECHI DIN ARTA POPULARĂ VRÂNCEANĂ

Influenţate  de  aşezarea  geografică  şi  de  zonele  etnografice  limitrofe,  în

Vrancea  şi  comuna  Nistoreşti  în  special,  s-au  păstrat  o  serie  de  îndeletniciri

artistice şi obiceiuri ce s-au menţinut până astăzi, căci: „De la ursitoarele care îţi

ursesc soarta când abia te-ai născut, până la bradul împodobit care-ţi arată calea

spre mormânt, toate faptele mari şi mici ale vieţii sunt însoţite de ceremonialuri

duioase şi tainice, de multe ori fără rost, care îngrădesc viaţa într-un ritual tot atât

de sacru ca şi  cel religios,  moştenit  aproape neschimbat  din bătrânii  bătrânilor.
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Tatăl face într-un fel casa, mama ţese, croieşte şi coase cămaşa cu anumite «râuri»,

copiii se joacă într-un anumit fel, făcând mişcări şi spunând uneori cuvinte pe care

nu le mai înţelege nimeni,  fetele cântă într-un anumit  fel,  bătrânele lecuiesc cu

anumite descântece ciudate, până şi ciobanul îşi cheamă oile, îşi scapă fluierul sau

băţul într-un anumit fel.

Pretutindeni  tradiţie  urmată  necondiţionat  de  popor  în  marea  lui  masă,

tradiţie moştenită din timpuri îndepărtate şi trecută din om şi om până în zilele

noastre”.21 

Vechimea artei populare vrâncene nu se poate calcula, dar un lucru este

sigur şi anume că a luat naştere simultan cu trebuinţele oamenilor de a-şi întocmi

lucruri  utile,  necesare  vieţii  de zi  cu zi,  dezvoltându-se progresiv şi  îmbrăcând

forme variate de manifestare.

Astfel,  „numeroase  tradiţii,  superstiţii  la  care  se  mai  adaugă  diferite

creaţiuni ale artei populare, atât de puţin cunoscute, cu drept cuvânt au deşteptat

curiozitatea chiar a etnografilor străini, care le caracterizează în următorul mod:

creaţiuni care se numără printre cele mai interesante şi mai antice manifestări ale

artei populare europene”.22 

Ornamentica vrânceană diferă după materialele care se aplică, un singur

motiv circulând cu insistenţă indiferent dacă materialul folosit este lemnul, osul,

fibrele textile etc. şi anume „pomul vieţii”.

În legendele populare acest mit al pomului vieţii apare în mod constant cu

semnificaţia unui pom dătător de viaţă, căci cele mai interesante obiceiuri se mai

păstrează în unele părţi ale ţării, unde civilizaţia a pătruns mai pe „îndelete” şi unde

urbanizarea nu a înăbuşit aceste forme străvechi de cultură şi de artă populară. Din

multitudinea de ornamente folosite pe obiect (pe tipare de caş – bradul, crucea)

este deosebit de interesant pentru credinţele şi superstiţiile ce-au fost legate în timp

de acest ornament.23 

Folosirea bradului sau a altui arbore împodobit cu tot felul de lucruri atunci

când creştinii se „grijesc” după datină în timpul vieţii se mai păstrează izolat şi

astăzi.24 
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O latură esenţială a artei populare o constituie portul cu elementele sale

caracteristice,  derivate  din  cel  al  strămoşilor  noştri  daci.  Urmărind  motivele

ornamentale  de  pe  cămăşi  şi  catrinţe,  observăm  de  asemenea  prezenţa  acestui

motiv într-o reprezentare extrem de atrăgătoare.25 

Amintim de asemenea obiceiuri legate de dansul popular, care după vorba

bătrânilor „dacă se uită, poţi să-ţi uiţi şi numele”, trecută, se pare, uşor cu vederea

de generaţia tânără ce „uită voit obiceiurile străbunilor”:26 
- Hora  satului,  spectacol  artistic  spontan  pentru  privitori  şi  mijloc  de

exprimare  emoţional  –  estetic  pentru  dansatori,  organizată  la  marile

sărbători religioase (Crăciun, Paşte);
- Balul, echivalentul mai modern al horii satului, o manifestare nocturnă

desfăşurată în spaţii închise;
- Vălăritul, obicei aparţinând perioadei premaritale care avea loc a doua zi

de Paşti (pe cale de dispariţie);
- Ritualurile şi dansurile nunţii:

- „Dansul miresei” la „vedrele” de sâmbătă seara
- „Dansul mirelui la hobotit”
- „Dansul miresei la scoaterea din casă”
- Hora mare a nunţii
- Colocăşia
- Iertăciunea 

- Ceremonialul funebru (la priveghi)27

Ţăranul  din  Nistoreşti  nu  s-a  lăsat  copleşit  de  îndeletnicirile  sale  agro-

silvice, ci a împletit munca cu preocupările de ordin spiritual şi cultural, care îşi au

rădăcinile înfipte într-un fond de datini străvechi magico-mitologice ale poporului

român.

Bilanţul pozitiv al muncii, realizările din cursul unui an de trudă erau legate

în  antichitate  de  ajutorul  dat  de  fiinţele  mitologice,  de  forţe  ale  naturii,  care

trebuiau cinstite prin „sărbători simbolice”. Aşa s-au născut sărbătorile de iarnă.

Sărbătorile solstiţiului de iarnă sunt axate pe sărbătorile străvechi ale anului nou.
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De anul nou, într-un carnaval multicolor,  susţinut atât de adulţi cât mai ales de

copii,  se  amestecă  spectatorii  cu  colindătorii,  colindele  cu  jocurile  de  măşti,

superstiţiile inofensive cu prezicerile augurale.28 

Colindele transmise din tată în fiu au teme religioase, împletite uneori cu

elemente etnografice locale.

Pluguşorul însoţit de buhai, plug, tălăngi, clopoţei, fluier, tobă, cimpoi este

o urare  lungă,  cu întâmplări  hazlii  şi  vorbe de duh,  în care  se  succed muncile

agricole, de la arat, secerat … şi până la împletirea colacilor, încheindu-se cu urări

de belşug, sănătate şi voie bună.

Jocurile cu măşti sunt comune tuturor zonelor ţării şi chiar popoarelor sud-

est europene, dar ceea ce au semnificativ pentru mitologia românească sunt cele ale

carsienelor, ca şi cele ale cornutelor sălbatice şi domestice. Masca de urs, de cerb,

de capră, „relevă totodată relicve etnografice şi reminiscenţe folclorice şi de artă

populară  ale  unei  mitologii  ce  ţine  de  vânătoarea  primitivă,  de  domesticirea

animalelor şi de activitatea agro-pastorală arhaică”.29 

Obiceiurile, datinile şi cântecele rituale sunt manifestări de însoţirea vieţii

de la naştere până la mormânt … Fetele să nu se spele cu apă din urcior că-i rău de

urât; cum va fi vremea în ziua nunţii aşa va fi şi viaţa celor care se căsătoresc; dacă

plouă la înmormântare, i-a părut rău răposatului de despărţirea de pământeni. Se

mai păstrează şi astăzi sistemul bocitoarelor la înmormântare, având un repertoriu

cu totul improvizat şi legat de viaţa celor decedaţi.30

În continuare vom mai  puncta câteva din cele mai  interesante obiceiuri,

descântece, „vorbe de duh” caracteristice zonei luate în studiu:
- cărbunele stins în apă spunea prin căderea sa la fund sau rămânerea la

suprafaţă despre vindecarea posibilă a celui descântat;
- obiceiul  de  „a  se  turna  cositor”  în  apă,  interpretarea  de  către

descântătoare şi afumarea celui speriat;
- … „ce-i frumos la toţi le place, dar nu ştiu în ea ce zace!”;
- „Bărbatul să fie puţin mai frumos decât dracul, dar cu punga plină.”;
- „Să nu se înceapă niciodată sacul de la fund.”;
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- „Feciorul să nu se mărite niciodată.”;
- luatul copilului „din păr” pentru „a-şi căpăta astâmpăr”;
- protecţia împotriva deochiului prin folosirea aţei roşii.31 

Muzica  populară  rămâne  totuşi  îndrăgită  în  Nistoreşti.  O  dovedeşte

existenţa  formaţiei  de cimpoieri.  Dintre  componenţii  mai  în vârstă  amintim pe:

Stanciu  Ion,  Şogor  Neagu,  Gogoriţă  Stan,  Fega  Toader,  Găină  Ştefan,  Grosu

Neculai, Siminoiu Stan, Băican Stan, Marcu Eugen. Noua generaţie este îndrumată

încă de pe băncile şcolii  să aprofundeze etnosul  popular,  unii  elevi  activând în

ansamblul „Doina Vrancei” din Focşani.
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CAPITOL VI

ELEMENTE DE TOPONIMIE LOCALĂ

Este cunoscută importanţa pe care o prezintă toponimia, „adevărată arhivă

unde se păstrează amintirea atâtor evenimente, întâmplări şi fapte mai mult sau mai

puţin  vechi  sau  importante,  care  s-au  petrecut  de-a  lungul  timpurilor  şi  au

impresionat într-un chip oarecare sufletul popular”, aşa cum o caracterizează Iorgu

Iordan.1 

Studii  despre  toponimia  acestei  regiuni,  deşi  au  fost  întreprinse  de

cercetători de mare prestigiu, au dat loc la interpretări bazate pe presupuneri mai

mult sau mai puţin verosimile. Chiar toponimicul „Vrancea” a obţinut explicaţii

atât de felurite în legătură cu etimologia lui, încât multă vreme ne-a fost greu să

acceptăm una din ipotezele propuse.
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Astfel, Nicolae Iorga crede că acest nume ar deriva de la „vrană – gaură de

butoi”. Geograful Simion Mehedinţi are o părere asemănătoare când presupune că

tocmai forma concavă, adică depresiune saliferă închisă între Carpaţii de gresie şi

lanţul subcarpatic dă acestui ţinut caracterul de groapă sau „vrană”, nume repetat şi

cu alte „vrane” din alte ţinuturi.2

Dintre  toate  ipotezele  propuse  în  legătură  cu  etimologia  cuvântului

„Vrancea”, cea mai întemeiată şi mai apropiată de adevăr se pare că este cea a lui

Iorgu  Iordan.  Eruditul  filolog  arată  ca  specialiştii  „au  umblat  după  explicaţii

îndepărtate şi complicate, derivând acest cuvânt când din sanscritul vran – munte,

când dintr-un cuvânt slav vran – bran – poartă, strâmtoare, când din vrană – gura

polobocului”. Iorgu Iordan crede că explicaţia justă a fost propusă de Margareta

Ştefănescu încă din 1917 „slavonescul  vran – negru, corb”, căruia i s-a adăugat

sufixul „cea” ca în Doncea, Ivancea. Rezultă că acest toponimic este de fapt un

antroponim: Vrancea reprezenta echivalentul semantic al lui Corbea.3 

Iorgu Iordan ne mai arată că ceea ce a derutat pe unii specialişti în găsirea

adevăratei  semnificaţii  a  acestei  numiri  topice  a  fost  ideea  preconcepută  că

antroponimicele nu pot fi  folosite pentru a desemna „ţinuturi mai mult  sau mai

puţin întinse sau munţi”.4

De aceea, în privinţa toponimiei satelor componente comunei am ţinut cont

de aceste observaţii.

Satul Nistoreşti.  Potrivit  legendei,  denumirea  provine de la un fecior  al

Babei  Vrâncioaia,  Nistor,  împroprietărit  cu un munte  de  domnitorul  Moldovei,

Ştefan cel Mare, în 1476. Documentar este atestat la 1792. Localitatea mai este

semnalată şi în Condica luizilor (1803), unde este amintit „bătrânul Rueş, unul din

întemeietorii satului Nistoreşti”. Vornicul de Vrancea, Toma Stelian, arată în 1824

că „Rueş a avut patru feciori, trei fete şi un fecior Negoiţă Rueş, din care se trage

Găină, întemeietor cu urmaşii săi a satului Găinari”.5

Satul  Herăstrău.  Această  denumire  mai  recentă  a  localităţii  vine  de  la

fierăstraiele  (popular  -  herăstrău)  utilizate  la  debitarea  lemnului,  acţionate  prin

forţa apei. Satul este semnalat documentar la 1757, locuit de răzeşi vrânceni, veniţi
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din Spineşti.6 Mai înainte se numea Vetreşti, „fiind desprins din satul Spineşti, în

urmă cu 130 de ani, de familia Vatră”.7 

Satul Găinari. Recenzat în 1930 la satul Nistoreşti, cu un număr de 187

locuitori, a luat numele de la familiile Găină, răspândite în anul 1820 când satul nu

luase fiinţă, atât în Nistoreşti cât şi în Nereju, Valea Sării, Bârseşti şi Spineşti.8 

Satul  Bâtcari.  Înregistrat  la  recensământul  populaţiei  din anul  1912,  îşi

trage denumirea de la antroponimul Bâtcă. Familiile cu acest nume, Bâtcă, au fost

semnalate la 1820 în satul Spineşti.9 

Satul  Ungureni.  Localitate  întemeiată  de  către  familiile  Ungureanu,

răspândite nu numai în hotarul satului Herăstrău, unde a luat fiinţă mica aşezare

întemeiată de oieri ardeleni, dar şi în alte sate din Vrancea. Aceştia s-au aşezat în

zonă la 1816.10 

Satul  Româneşti.  Aşezat  pe stânga râului  Năruja  este  întemeiat  potrivit

tradiţiei „de pribegi veniţi  din părţile Românului  (posibil  boier  din regiunea de

câmpie) din cauza obligaţiilor feudale mari”.11

Podul Roiş. Cătun, situat pe malul drept al râului Năruja, derivă tot de la un

antroponim, Rueş, un întemeietor al satului Nistoreşti.12

Podul Şchiopului şi Podul Ţârdei. Provin tot din antroponime. Termenul

„pod” arată aspectul geomorfologic al regiunii cu înfăţişare de podiş, interfluvii

întinse mărginite de versanţi abrupţi.

Valea Neagră. Aşezarea şi-a luat numele de la pârâul cu acelaşi nume ce

străbate partea nord-vestică a satului Herăstrău.

Văcărie. Sat ce îşi trage denumirea de la cuvântul văcar, înfiinţat de ţiganii

schitului Valea Neagră. În prezent este cunoscut sub denumirea de Brădet, inspirat

de vegetaţia forestieră din zonă.

Făget. Nume luat de satul situat în partea centrală a comunei Nistoreşti,

provenit de la vegetaţia caracteristică zonei subcarpatice,  care în perioada roirii

satului era „tânără şi deasă după tăietura pe ras din anii trecuţi”.13 

Ogoare.  Denumire  provenită  de  la  zona  defrişată  şi  desţelenită  pentru

agricultură, devenită vatră pentru viitoarea aşezare.
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Studiul antroponimelor din Vrancea prezintă unele avantaje mai  greu de

întâlnit în alte regiuni. Manuscrisul nr. 330 aflat în Biblioteca Academiei Române,

alcătuit  pe  temeiul  recensământului  populaţiei  din  judeţul  Putna  la  anul  1820,

înregistrează numele celor 1992 de birnici (capi de familie) care se găsesc la acea

dată în cele 21 de sate ale Ocolului Vrancei.

Iată câteva din aceste nume, aşa cum apar ele în lista birnicilor din 1820:

Ion al Anicăi, Vasile al Dobrii, Angheluţa Ţârdii etc.14 

În cadrul acestui mediu social cu o structură atât de deosebită, numeroşi alţi

factori au contribuit la formarea şi răspândirea antroponimelor vrâncene. Să luăm

în primul rând numele de familie care sunt în legătură cu îndeletnicirile practicate

în anul 1820. Dintre acestea este firesc să amintim pe cele care se referă la păstorit

şi la prelucrarea lemnului, ocupaţii de bază în aceste sate: Baciu, Jitaru, Cojocaru,

Olaru, Ungureanu.

Aşa cum s-a mai precizat, Vrancea arhaică prezenta o structură specifică,

bazată pe un sistem primitiv de organizare a proprietăţii, în cadrul căruia familia

constituia o unitate socială cu rol hotărâtor. Grupele de locuitori înrudiţi avea în

mod obişnuit spiţa lor de neam în schema căruia fiecare membru îşi ocupa locul în

raport cu gradul de rudenie faţă de bătrânul din care descindea şi cu drepturile care

decurgeau.

Nu  numai  familiile,  dar  şi  neamurile  îşi  aveau  locul  bine  precizat  în

sistemul  de  organizare  al  satului  devălmaş  vrâncean.  Grija  pe  care  o  aveau

vrâncenii  să-şi  reconstituie  arborele  genealogic  al  familiei  reiese  din  spiţele  de

neam  care  s-au  găsit  în  actele  vechi  provenite  din  această  regiune.  Într-un

document de la 1750 ni se arată în felul următor descendenţa unor neamuri care se

aflau încă de la acea dată răsfirate prin satele Vrancei: „Din Stoica Glăvan sunt

Dănţiseştii, iar Vlad au făcut pe Căbăeşti,  iar Cârstea au făcut pe Nistoreşti, iar

Hanu pe Hedelea”.15

Este adevărat că în condica de la 1820 găsim numai în satele Poiana şi

Păuleşti câte 12 familii cu numele Danţiş, în afară de cele răspândite în alte sate
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vrâncene. Cât despre neamul Nistoreştilor, la 1820 nu mai exista în afara acestei

zone decât o singură familie, a lui Radu Nistor, aşezată în Tulnici.

Influenţe mai mici asupra onomasticii vrâncene au fost exercitate şi de alte

curente. Astfel, în Nistoreşti întâlnim familii cu numele Doldor sau Aga, care sunt

de origine turcească. De la dealul Corni derivă numele multor familii: cornea.

Cele mai frecvente nume de familii întâlnite în localitatea Nistoreşti sunt:

Nistor, Doldor, Tuvene, Danţiş, Aga, Olaru, Baciu, Marcu, Oancea, Vatră, Bahnă,

Bâtcă, Găină, Bratie, Predoi, Roman, Fega etc.

Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte în felul următor porecla:

„supranume dat de obicei în bătaie de joc unei persoane, mai ales în legătură cu o

trăsătură caracteristică a aspectului  exterior”.  Condrea,  în lucrarea „Poreclele la

români”, face deosebire între poreclă şi supranume. Cea dintâi este păstrată numai

pentru numirile făcute ocazional, iar în cazul când este repetată şi de alţi vorbitori

la aceleaşi persoane, devine supranume. În timp aceste porecle ajung chiar nume

de familie (exemplu:  Gogoriţă provenit de la păpuşile sperietori făcute pentru a

distra copiii boierilor).

Dacă  acceptăm definiţia  şi  terminologia  propusă  de  Condrea,  trebuie  să

admitem că toate poreclele care circulă în zonă şi sunt menţionate de noi să fie

trecute  în  categoria  supranumelor,  deoarece  ele  nu  sunt  repetate  numai  de

concetăţeni, dar sunt trecute uneori şi în acte oficiale.16 

Problema utilizării şi acceptării acestor termeni rămâne însă la aprecierea

specialiştilor. Noi ne mulţumim să remarcăm ironia, spontaneitatea şi alte însuşiri

ale sătenilor din imaginaţia cărora au izvorât astfel de porecle. Sunt porecle care

atestă înclinaţiile unor oameni ieşiţi din cadrul comportării normale probabil prin

asociabilitatea, egoismul, necinstea şi ursuzenia acestora: Hoţu Babei, Mereacre,

Codin, Feleandră, Limbău, Mondrea. Alte porecle ca Rachiu, Poloboc, Gheorghe

Cebei sunt în legătură cu aptitudinile de băutor sau mare producător de băuturi a

celui  poreclit.  Tot  cu  înţeles  depreciativ  au  fost  atribuite  şi  alte  porecle:  Bulz,

Covrig, Castravete, Fultuc, Măciucă, Papuc, Lopată, Rătez. Unele sunt în legătură

cu o însuşire fizică: Bietu om, Capalb, Missurât.
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Desigur că în expunerea sumară realizată de noi este firesc să nu fi lămurit

îndeajuns aspectele atât de inedite pe care ni le pot dezvălui realităţile localităţii

natale.  Dorim  totuşi  ca  datele  înfăţişate  în  acest  capitol  să  stimuleze  pe  unii

specialişti în dorinţa de a realiza studii sistematice pentru cunoaşterea onomasticii

din această zonă veche a devălmăşiei vrâncene.
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CAPITOL VII

CONCLUZII

Comuna Nistoreşti este una din cele mai mari din judeţul Vrancea din punct

de vedere a suprafeţei, importantă zonă economică datorită resurselor sale naturale,

dar  foarte  cunoscută  datorită  resurselor  umane  care  au  păstrat  adevărate

„paleoendemisme” etnografice.

Evoluţia  sa  istorică  este  strâns  legată  de  regiunea arhaică  din  care  face

parte, cea a Vrancei. Izvoarele istorice existente în prezent, edite şi inedite, sunt

însă  cu  atât  mai  sărace  cu  cât  epoca  istorică  este  mai  îndepărtată.  Astfel,

reconstituirea  trecutului  acestei  localităţi  vrâncene  de  către  diverşi  specialişti

conţine o importantă doză de ambiguitate.

Realităţile preistorice ne apar foarte fragmentar datorită numărului mic de

descoperiri şi lipsei unei cercetări sistematice. Aceeaşi situaţie este valabilă pentru

epoca antică, teritoriul fiind cuprins totuşi în studii regionale de specialitate privind

triburile tracice.
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Din epoca  medievală  şi  până aproape de  zilele  noastre  această  zonă îşi

păstrează aceleaşi forme obişnuite de viaţă spre deosebire de aşezările săteşti din

restul ţării. Pentru explicarea acestor fenomene s-au ţinut cont de mai mulţi factori.

În  primul  rând,  un  rol  hotărâtor  în  realizarea  performanţelor  arătate  l-au  avut

condiţiile  geografice.  Brâul  de munţi,  care  înconjoară depresiunea vrânceană,  a

servit  locuitorilor  nu ca bază de expansiune,  ci  ca  o fortăreaţă  naturală în care

pătrunderea  străinilor  nu  se  putea  face  dinspre  nord  decât  pe  poteci  înguste,

cunoscute  doar  de oierii  transilvăneni,  dinspre  sud pe porţile  deschise  de văile

Putnei şi Nărujii, blocate şi acestea în timpul iernii şi al anotimpului ploios. În felul

acesta, condiţiile destul de aspre oferite de natură s-au putut transforma într-un scut

de apărare nu numai  împotriva invaziilor,  dar  şi  a  boierilor acaparatori care au

putut pătrunde mai greu aici decât în satele unde natura nu le punea obstacole.

Ocupaţia păstoritului, care predomină de-a lungul vremurilor, va constitui,

de asemenea, un element de bază în menţinerea formelor primitive de organizare.

În sfârşit, un alt factor care a adus o contribuţie însemnată la menţinerea

structurii arhaice, îl constituie situaţia unică, ce întâmplător face din depresiunea

vrânceană locul de convergenţă al Moldovei cu Ţara Românescă.

Astfel, ca iubitori ai istoriei naţionale şi dornici de a ne cunoaşte mai bine

plaiurile natale, am urmat îndemnul marelui nostru istoric Nicolae Iorga: „Cine va

studia istoria Vrancei va afla despre istoria în mic a acestui popor”.

Desigur, poate uneori prin documente am întors faţa de la anumite legende,

încercând  să  transformăm  legenda  acestor  meleaguri  în  adevăruri  istorice,

adevăruri  existente,  dar  nu  în  totalitate  cunoscute  şi  interpretate,  ce  s-au

transformat în legendă.

Din discuţiile purtate cu oamenii acestor locuri ne-am format convingerea

că foarte puţini sunt cunoscători ai trecutului acestor meleaguri, unde s-au născut,

dar toţi sunt dornici de a cunoaşte realitatea.

Fiecare poate fi socotit şi deveni un izvor de date istorice; rămâne doar să le

înfăptuiască, să le adune, să le consemneze şi să le transmită generaţiilor ce vor

urma.
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