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În loc de moto:

Cel  puţin  două lucruri  nu  li  se  pot  ierta  celor  pe  
mâinile  cărora au încăput  destinele  ţării  timp de aproape  
jumătate de veac: distrugerea satului românesc, condamnat  
la  îmbătrânire  şi  încercarea  spulberării  credinţei  în  
Dumnezeu prin propagarea deşănţată a ateismului.

Un fiu de ţăran 

INTRODUCERE

Întocmirea unei monografii etno-istorice, precum cea 
a  comunei  Plopana  din  judeţul  Bacău,  presupune 
investigarea  şi  cunoaşterea  în  amănunţime  a  cadrului 
geografic, etnologic şi istoric al localităţilor ce compun acest 
spaţiu.  Deoarece  comunele  rurale  ca  unităţi  administrativ-
teritoriale au apărut în anul 1865, până la această dată vom 
aborda cercetările noastre asupra cătunelor (aşezări de mici 
dimensiuni), satelor de diferite mărimi şi târgurilor.

Sub  aspect  geografic,  comuna  Plopana  şi  satele 
aferente  fac  parte  din  Podişul  Central  Moldovenesc, 
subunitatea  Colinele  Tutovei,  în  partea  nord-vestică  a 
acesteia. Ne vom ocupa de cele 9 sate ale comunei Plopana, 
după cum urmează:  Plopana  (reşedinţa comunei), Budeştii,  
Dornenii, Fundul Tutovei, Iţcanii, Rusenii Răzeşi, Rusenii de  
Sus, Străminoasa şi Ţâgâra.
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Având condiţii asemănătoare de relief, climă şi sol cu 
celelalte  aşezări  din  vecinătate,  aceste  sate  menţionate  au 
avut o evoluţie asemănătoare sub aspectul culturii materiale 
şi  spirituale.  O  anumită  diferenţiere  s-a  observat  totuşi 
datorită  raporturilor  pe  care  aceste  sate  le-au  avut  cu 
proprietarii de moşii.

Situaţia juridică şi economică, de sate libere şi sate 
aservite,  a  determinat  o  anumită  diferenţiere  între  satele 
răzeşeşti,  pe  de  o  parte  şi  cele  aservite  (boiereşti, 
mănăstireşti şi domneşti), pe de altă parte.

În ceea ce priveşte satele de răzeşi, Colinele Tutovei 
este  cunoscut  ca  fiind  cel  mai  întins  şi  important  ţinut 
răzeşesc  al  Moldovei  medievale.  La  mijlocul  secolului  al 
XX-lea  mai  existau  reminiscenţe  ale  obştei  teritoriale  în 
satele  din coline.  Până la colectivizarea agriculturii,  lunca, 
izlazul,  pădurea,  apele  curgătoare,  toate  erau  folosite 
deopotrivă de obştea satului respectiv.

Satele  aservite,  cunoscute  sub  numele  de  sate  de 
clăcaşi,  boiereşti  şi  mănăstireşti  aveau un statut  diferenţiat 
faţă de cele răzeşeşti.  Clăcaşii,  care din diverse motive îşi 
pierduseră ocinile strămoşeşti prestau muncă (zile de clacă) 
pe moşia stăpânului, în schimbul folosirii unui lot de pământ. 
Aceştia luau pământ în arendă de la stăpânii de moşii, dând 
în  schimb  o  anumită  cantitate  din  producţia  obţinută, 
conform unei înţelegeri prealabile. 

Se crea astfel o diferenţiere între satele de răzeşi, care 
aveau case mai mari, gospodării cu acarete în jur, garduri şi 
porţi, faţă de satele de clăcaşi cu gospodării mai sărăcăcioase 
şi un număr redus de anexe. O diferenţiere economică între 
aceste sate atrăgea de la sine şi una de ordin social.

În situaţia în care stăpânii de proprietăţi agricole nu 
aveau posibilitatea de a le munci datorită scăderii numărului 
braţelor de muncă, aceştia cereau domnitorului Moldovei să 
le aprobe înfiinţarea de slobozii pe moşiile lor. Astfel de sate 
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cu statut de slobozii au existat, după cum urmează: Slobozia 
lui Nour (1816) la nord de Plopana, Slobozia Iţcani (1828) şi  
Slobozia Străminoasa (1832).

Avantajele  pe  care  le  aveau  locuitorii  din  aceste 
slobozii, numiţi  slobodnici,  constau în scutirea de dări şi de 
slujbe pe termen limitat. După expirarea termenului scutirii 
de bir, „slobodnicii treceau în rând cu ţara”, fiind asimilaţi, 
sub  raportul  obligaţiilor  fiscale,  cu  ceilalţi  contribuabili. 
Printre  alte  înlesniri,  locuitorii  din  aceste  slobozii  mai 
primeau loc pentru casă şi lemn de construcţii din pădurea 
proprietarului.

Indiferent de statutul juridic pe care l-au avut satele 
de pe teritoriul de azi al comunei Plopana, de importanţa, de 
mărimea  şi  etnia  locuitorilor,  acestea  au  fost  tratate  fără 
nici-un fel de discriminare. La fiecare dintre aceste sate au 
fost  consemnate  o  serie  de  aspecte  legate  de:  originea 
toponimiei,  atestarea  documentară,  evoluţia  administrativ-
teritorială,  principalele  evenimente  istorice,  aspectul 
etnografic etc. 

Sub aspect etnic, s-a avut în vedere ca pe lângă etnia 
românească,  cea  majoritară,  să  se  efectueze  cercetări  şi 
asupra  celorlalte  etnii  minoritare,  parte  dintre  ele  fiind 
dispărute  sau  pe  cale  de  dispariţie:  comunitatea  
lipovenească,  evreiască şi ţigănească.  Au fost consemnate 
totodată contribuţiile aduse de aceste comunităţi la progresul 
social, economic, cultural şi comercial în cadrul localităţilor 
respective.

Dintre localităţile puse în discuţie, un rol important a 
fost  acordat  Târgului  Plopana  care,  timp  de  130  de  ani 
(1838-1968),  a  contribuit  la  dezvoltarea  economică  şi 
comercială a satelor din jur şi nu numai.

Pentru  realizarea  istoriei  fiecăruia  dintre  satele 
administrate de comuna Plopana au fost cercetate documente 
cartografice,  documente istorice edite  şi  inedite,  catagrafii, 
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recensămintele (populaţiei,  locuinţelor,  animalelor,  satelor), 
fondurile  arhivistice  de  la  Arhivele  Naţionale  Bacău  şi 
Vaslui.  Dintre  cele  mai  interesante  ni  s-au  părut  a  fi 
„Recensămintele populaţiei Moldovei pe anii 1772-1773 şi  
1774”,  făcute  de  către  autorităţile  ruseşti,  unde  au  fost 
recenzate localităţile Rusenii şi Iţcanii. Perioada interbelică a 
dezvoltării satelor comunei Plopana şi a Târgului Plopana a 
fost  consemnată  şi  în  „Anuarul  României  pentru  comerţ,  
industrie, meserii şi agricultură pe anii 1929-1930”. 

Începuse cel de al doilea război mondial când a fost 
făcut  cel  mai  complet  „Recensământ  al  satelor  comunei  
Plopana  pe  anul  1941”,  păstrat  în  fondul  arhivistic  al 
Primăriei  comunei  Plopana  (Arhivele  Naţionale  Bacău). 
Acest  recensământ  reprezintă  o  radiografie  socială, 
economică şi etnografică a unui număr de 10 sate, câte erau 
la  vremea  aceea.  Pentru  fiecare  dintre  acestea  au  fost 
prezentate  date  importante,  cum  ar  fi:  locul  unde  se  află 
amplasat,  configuraţia  vetrei  satului  şi  separat  a  moşiei 
acestuia, tipul de sat, de către cine a fost înfiinţat, trupurile 
de moşii, marii proprietari de pământ, ocupaţiile de căpetenie 
ale locuitorilor şi ocupaţiile lăturalnice ale acestora, tehnica 
de construire a caselor etc. 

Importante  informaţii  au  fost  culese  cu  ocazia 
cercetărilor efectuate la faţa locului, din convorbirile pe care 
le-am purtat  cu locuitorii  din satele  comunei.  Aici au fost 
abordate probleme de etnografie specifice pentru fiecare sat 
în  parte,  legate  de  arhitectura  populară,  arta  populară, 
meşteşugurile ţărăneşti, obiceiuri calendaristice de peste an, 
obiceiuri  legate  de  ciclul  vieţii  (naştere,  nuntă, 
înmormântare),  creaţii  folclorice  locale  ş.a.  Cu  această 
ocazie  au  fost  făcute  înregistrări  fonice  şi  fotografice, 
folosite la ilustrarea capitolelor prezentei monografii.

După  anul  1985  a  început  să  se  aplice  Legea 
sistematizării localităţilor rurale şi în judeţul Bacău. Urma să 
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fie desfiinţate o serie de sate mici şi mijlocii, indiferent de 
vechime,  importanţă  istorică  şi  de  patrimoniu  pe  care  îl 
deţineau.  La nivelul  întregii  ţări  urma să dispară în jur de 
5.000 de sate, iar în judeţul Bacău un număr de 175 de sate 
aveau  să  împărtăşească  aceeaşi  soartă.  În  prima  etapă, 
începuse  acţiunea  autorităţilor  comunisto-ceauşiste  de 
comasarea  gospodăriilor  răzleţe  situate  înafara  vetrelor  de 
sat,  acestea urmând să dispară în  cel  mai  scurt  timp,  prin 
demolare şi strămutare.

La  vremea  aceea,  un  colectiv  compus  din  4 
muzeografi  de  la  Oficiul  Judeţean  pentru  Patrimoniul 
Cultural Naţional Bacău (în continuare O. J. P. C. N. Bacău), 
care  funcţiona  în  cadrul  Complexului  Muzeal  Judeţean 
Bacău,  au  trecut  la  efectuarea  cercetărilor  istorice,  de 
arhitectură, etnografice şi de patrimoniu, cu scopul de a salva 
cele  175  de  sate  băcăuane,  propuse  spre  a  fi  desfiinţate. 
Acest  colectiv  era  compus  din  următorii  muzeografi 
specialişti:  Gheorghe Burlacu,  conservator  general,  Eugen 
Şendrea, muzeograf  monumente  istorice,  Maria 
Moldoveanu, conductor arhitect şi Dorinel Ichim, etnograf la 
Complexul Muzeal Judeţean Bacău.

Grupul  de  specialişti,  în  urma  documentării  şi 
cercetării în profunzime a fenomenelor istorice, arhitecturale, 
etnografice  şi  de  patrimoniu  cultural  a  celor  175  de  sate 
băcăuane, au elaborat studiul intitulat  „Importanţa istorico-
edilitară  a  unui  număr  de  175  de  localităţi  din  Judeţul  
Bacău (manuscris, 444 pagini, 1988). 

Din  comuna  Plopana  urmau  să  fie  dezafectate  un 
număr de patru sate: Fundul Tutovei, Iţcanii, Rusenii de Jos  
şi  Rusenii  de  Sus. Din  cele  8  sate  active  ale  comunei 
Plopana, un număr de 4, adică jumătate, urmau să fie şterse 
de pe harta judeţului Bacău şi a României. Numai evoluţia 
evenimentelor de la sfârşitul anului 1989 a dus la salvarea de 
la pieire a celor patru sate cu gospodării şi case tradiţionale, 
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cu cimitirele strămoşilor şi cu biserica de lemn monument de 
arhitectură  de  la  Rusenii  Răzeşi.  Astfel,  locuitorii  satelor 
comunei Plopana, creatori de bunuri materiale şi spirituale, 
au  reuşit  să  obţină,  prin  operele  create  de  ei,  veşnicia, 
regăsindu-se şi în această carte.  

Autorii
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CADRUL GEOGRAFIC

Situată  în  partea  de  nord-est  a  judeţului  Bacău, 
comuna Plopana, împreună cu satele pe care le administrează 
este amplasată în bazinul superior al pârâului Tutova şi pe 
colinele ce îl străjuiesc.

Relieful.  Teritoriul  pe  care  este  aşezată  comuna 
aparţine  în  exclusivitate  de  partea  nordică  a  Colinelor 
Tutovei,  subunitate  geografică  a  Podişului  Central 
Moldovenesc. Formele de relief pe care se întinde suprafaţa 
comunei se încadrează în relieful de ansamblu al Colinelor 
Tutovei,  caracterizat  printr-o  succesiune  de  interfluvii 
prelungi, orientate pe direcţia NNV-SSE. 

Principala vale care străbate comuna este cea formată 
de pârâul Tutova, mărginită fiind, de o parte şi de alta, de 
versanţii colinelor ce îi poartă numele. Spre limita nordică a 
Colinelor  Tutovei  se  află  Obcina  Obârşiilor,  care  separă 
bazinul  Bârladului  de  restul  bazinului  Siretului,  de  unde 
izvorăsc Racova, Tutova, Zeletinul şi Berheciul. 

În  concepţia  geografilor,  „obârşia” este  începutul, 
adică locul de unde se pornesc cele dintâi izvoare ale unui 
pârâu. După cum remarca geograful prof. univ. dr. Pompiliu 
Poghirc, pentru acelaşi conţinut se foloseşte şi toponimicul 
„fund”,  similar  cu  obârşia:  Fundul  Tutovei,  Fundul  Văii,  
Fundul  Racovei. Pentru  locurile  dinspre  confluenţe  se 
utilizează toponimicul „gură”: Gura Tutovei, Gura Racovei  
etc. Dintre acestea, Fundul Tutovei se află chiar pe teritoriul 
comunei Plopana, subiect tratat de această monografie.

Dacă ar  fi  să  rezumăm care  sunt  formele  de relief 
specifice comunei Plopana, am putea concluziona că din cele 
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cinci categorii specifice de relief pentru Colinele Tutovei, pe 
teritoriul  respectiv  am  putea  vorbi  doar  despre  existenţa 
versanţilor  cu  pante  foarte  mici,  versanţii  cu  bazine  de 
recepţie ale afluenţilor mărunţi, inclusiv ale pâraielor Totova 
şi Zeletin. Acestea din urmă au ca obârşie Fundul Tutovei şi 
Ţâgâra, ambele aşezări de cuestă. În toate aceste forme de 
relief  s-au  dezvoltat  aşezări  omeneşti,  alegând  cele  mai 
potrivite locuri:  funduri de văi, contrapante, terase joase şi 
medii etc.

Eroziunea  torenţială  care se  manifestă  cu putere  în 
Colinele Tutovei se întâlneşte şi în formele de relief de pe 
cuprinsul comunei Plopana, astfel că relieful se degradează, 
văile  sunt  îmbătrânite  prematur,  iar  terenul  este  puternic 
fragmentat. 

Geologia.  „Pe  fundamentul  cristalin  al  Platformei  
Moldoveneşti - consemna geograful conf. univ. dr. Nicu Aur 
-  se găsesc sedimente predominant calcaroase (mezozoice),  
marnocalcare (eocene) şi întreaga succesiune neogenă din  
sectorul  extern  al  avanfosei,  precum  şi  depozitele  
cuaternare, formate din marne, calcare aluviuni, formaţiuni  
loessoide” (Judeţul Bacău,  Bacău, 1996). Distinsul geograf 
conchide  despre  Colinele  Tutovei  că  au  evoluat  pe  un 
fundament  ce  aparţine  flancului  sudic  al  Platformei 
Moldoveneşti şi părţii nord-vestice a Depresiunii Bârladului. 
Peste  acestea  se  află  o  Cuvertură  sedimentară,  uniformă, 
sarmato-pliocenă.  În  alcătuirea  petrografică  se  constată 
prezenţa  intercalaţiilor  de gresii  şi  argile,  nisipuri,  nisipuri 
argiloase,  argile  şi  marne,  cinerite  andezitice,  prundişuri, 
luturi loessoide. 

În  nordul  Colinelor  Tutovei  se  găsesc  depozite  
meoţiene. La sud de Plopana şi spre Bacău - consemna prof. 
univ.  dr.  Pomopiliu  Poghirc  -  apar  intercalaţii  de  tufuri  
andezitice  meoţiene,  iar  de-a  lungul  râurilor  depozite  
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aluvionare de terasă şi de albie majoră  (Satul în Colinele  
Tutovei, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972).

Clima.  Sub  aspect  climateric,  comuna  Plopana  se 
înscrie în regiunea Podişului Moldovenesc. Datorită poziţiei 
sale, clima de aici se caracterizează printr-un continentalism 
şi mai  pronunţat.  Aceasta se reflectă  în valorile  termice şi 
amplitudinea  lor,  în  cantitatea  precipitaţiilor  şi  regimul 
acestora.

Iarna  domină  aici  masele  de  aer  rece  ale 
anticiclonului continental din est, iar vara domină masele de 
aer cald şi uscat ale aceleiaşi regiuni estice (Câmpia Rusă) şi 
din acest motiv iernile sunt mai aspre, iar verile mai calde şi 
mai uscate decât în Subcarpaţi. Amplitudinile termice medii 
anuale au valori de peste 22 grade C în nordul colinelor unde 
este  situată  comuna Plopana.  Precipitaţiile  sunt  şi  ele  mai 
bogate în acest  teritoriu,  cu o medie  anuală între  550-600 
mm. (Judeţul Bacău, Bacău, 1974). În colinele înalte media 
multianuală a precipitaţiilor, respectiv la Plopana, a ajuns la 
512  mm.(confer,  Pompiliu  Poghirc,  Satul  în  Colinele  
Tutovei). 

Solurile.  În Colinele Tutovei de nord-vest se succed 
cernoziomurile  cambice,  solurile  cenuşii  şi  solurile  brune 
podzolice,  iar  pe  unele  pante,  regosolurile.  În  comuna 
Plopana se întâlnesc solurile argilosluviale brune podzolite şi 
solurile  argilosluviale  cenuşii  (Enciclopedia  geografică, 
Bucureşti, 1972).

În unitatea de Podiş Central Moldovenesc, suprafaţa 
cea mai întinsă o ocupă solurile silvestre cenuşii închise şi 
brune  cenuşii,  caracteristice  şi  pentru  partea  nordică  a 
Colinelor Tutovei în care se înscrie şi teritoriul administrat 
de comuna Plopana.

Vegetaţia.  Cel mai coborât relief din cadrul etajului 
nemoral este ocupat de subetajul gorunetelor. Şi pădurile din 
Colinele Tutovei care aparţin acestui etaj sunt alcătuite din 
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gorunete, iar uneori se prezintă sub formă de şleauri. Aceste 
păduri  mai  conţin  numeroase  specii  de:  alun,  gherghinar, 
corn, sânger, soc, porumbar, măceş ş.a. 

Şleaurile  de  deal  din  Colinele  Tutovei  şi  cele  din 
comuna Plopana sunt populate cu gorun, stejar, tei, jugastru, 
carpen ş.a. 

O  bună  parte  din  terenurile  comunei  Plopana  sunt 
ocupate de culturi  agricole  şi pajişti  secundare cu  Festuca 
valesiaca, Stipa sp., Andropagon ischaeum, Agrostius tenuis  
(iarba vântului), Festuca rubra (păiuş) ş.a.
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Primăria comunei Plopana

SATUL ŞI COMUNA PLOPANA

Epoca modernă 
Nu  se  iviseră  încă  zorii  epocii  moderne  ai 

principatului  Moldovei  când,  în  bazinetul  superior  al 
pârâului Tutova, din ţinutul cu acelaşi nume era consemnată 
moşia  Plopana  în  scrierile  istorice  ale  vremii.  Astfel  că, 
revista de cercetări şi mărturii istorice care apărea la Bârlad 
sub numele de Miron Costin, avea să consemneze în paginile 
sale din anii 1818, 1825 şi 1827 moşia Plopana de la ţinutul 
Tutovei.

În moşia cu pricina nu întârzie să apară satul Plopana 
în ocolul şi ţinutul Tutovei, după cum rezultă din Catagrafia  
ţinutului Tutova pe anul 1828  (manuscris  aflat la Arhivele 
Naţionale  Iaşi,  fond Vistieria  Moldovei).  Ne aflăm în faţa 
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primei atestări documentare a satului Plopana, la un an după 
înfiinţarea  târgului  Podul  Turcului,  de  către  Ion  Sandu 
Sturdza voievod, domnul Ţării Moldovei.

După  trei  ani,  satul  Plopana  înglobează  cătunul 
Fundul Tutovei, situat în amonte de acesta, pe valea pârâului 
Tutova,  după  cum  rezultă  din  Catagrafia  ţinuturilor 
[Moldovei] din anii 1831-1833, aflată la Arhivele Naţionale 
Iaşi (fond Vistieria Moldovei).

În anul 1833 regăsim satul Plopana în ocolul Fundul 
Răcătăului,  după  cum  rezultă  din  Condica  de  împărţirea  
proprietăţilor  din  1833 (Arhivele  Naţionale  Iaşi,  fond 
Vistieria Moldovei). 

După  numai  un  an,  satul  Plopana  trece  în 
administraţia ocolului Siretului, după cum rezultă din Tabla 
obştimii săteşti a Principatului Moldovei după înrotunzirea  
făcută la anul 1834. Prin rotunzirea respectivă se înţelege o 
acţiune administrativă de reglementare a hotarelor ocoalelor 
din cadrul ţinuturilor Moldovei epocii moderne. 

Tradiţia spune că satul Plopana ar fi fost înfiinţat în 
alt loc decât unde se află el astăzi. Dar să-l lăsăm pe domnul 
profesor de limba română Băisan, absolvent al facultăţii de 
teologie, să ne spună ce a citit într-o monografie a satului: 
„Din monografie am reţinut că satul Plopana s-a întemeiat  
pe dealul celălalt,  spre Lipova. Se fereau de ape. Şoseaua  
asta nu era. Satul nostru a fost unde-i cimitirul vechi. Până  
acum a fost  cimitirul vechi acolo.  Ne duceam noi de ziua  
eroilor şi acolo îi comemoram”. 

În  harta rusă pe anul 1835, satul Plopana figura ca 
având un număr de 90 de case, aproximativ 450 de suflete, 
considerând pentru o familie, în medie, 5 membri. Această 
hartă  a fost  ridicată  topografic  după tratatul  de pace de la 
Adrianopol  din  anul  1929,  când  s-a  desfiinţat  monopolul 
turcesc asupra comerţului  Moldovei  şi  Ţării  Româneşti.  A 
fost astfel limitată puterea Imperiului Otoman asupra ţărilor 
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române,  în favoarea Rusiei  ţariste.  Datele referitoare la un 
important  document  cartografic din  anul  1835 au  fost 
preluate şi prelucrate de către distinsul istoric Constantin C. 
Giurescu,  fiind  publicate  în  lucrarea  sa  intitulată 
Principatele  Române  la  începutul  secolului  XIX (Editura 
Ştiinţa, Bucureşti, 1957).

În  Foaia  sătească  a  Principatului  Moldovei, Iaşi, 
1840,  alături  de  moşia  Plopana  apare  şi  moşia  Giurcanii. 
Facem  cuvenita  precizare  că,  sub  forma  de  Plopana 
(Giurcanii),  apare  şi  în  lucrarea  lui  Nicolae  Stoicescu, 
intitulată Repertotiul  bibliografic  al  localităţilor  şi  
monumentelor  medievale  din  Moldova  (editată  de Direcţia 
Patrimoniului Cultural Naţional Bucureşti, 1974). 

Încă  înainte  de  anul  1838  a  funcţionat  Târgul  
Plopana, pentru care a fost dat hrisov domnesc de înfiinţare 
abia  în  anul  1844,  de  către  domnitorul  Moldovei,  Mihail 
Sturdza (1834-1849). 

În  anul  1845 apar  două localităţi  distincte,  purtând 
numele de satul Plopana şi Târgul Plopana. Acesta din urmă 
era înfiinţat pe moşia Giurcanii şi împreună cu satul Plopana 
făceau parte din ocolul Tutovei, ţinutul Tutovei.

În Buletin. Foaie oficială (Iaşi, 1846) este consemnat 
Târgul  Plopana,  Târguşorul  Plopana  numit  şi  Mahalaua 
Târgului.

Cele două localităţi cu numele de Plopana, atât târgul 
cât şi satul, apar consemnate împreună în anul 1853, după 
cum au fost trecute în Acta statisticeştilor ştiinţ pi anul 1853.

După  cum  rezultă din  Tablou  de  toate  comunele  
rurale din ţară (Bucureşti, 1864), Târgul Plopana şi Plopana 
sunt două localităţi: prima în comuna Târgul Plopana, iar a 
doua, sat în comuna Plopana.

În  conformitate  cu  Legea  pentru  întrunirea  unui  
număr  de  comune  rurale  din  judeţele  Dorohoi,  Tutova,  
Suceava, Neamţ şi Iaşi  („Monitorul Oficial”, aprilie, 1871), 
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atât Târgul Plopana cât şi satul Plopana fac parte din comuna 
Plopana.

Târgul Plopana şi satul Plopana pierd cătunul Fundul 
Tutovei în anul 1876, devenind sat independent. 

Începând din anul 1896 şi până în anul 1968, Târgul 
Plopana şi satul Plopana au alcătuit două localităţi distincte. 
Prin aplicarea Legii nr. 2 privind organizarea administrativă  
a  teritoriului  Republicii  Socialiste  România  („Buletinul 
Oficial”, 1968, nr. 163-165), târgul şi satul Plopana au fost 
unificate, localitatea purtând numele de satul Plopana, fiind 
reşedinţa comunei cu acelaşi nume. Menţionăm faptul că de 
la  înfiinţarea  comunei  în  anul  1864  şi  până  în  prezent, 
Plopana şi-a păstrat statutul de centru administrativ comunal.

În afară  de  denumirea  menţionată  mai  sus,  pentru 
satul  Plopana  s-au  mai  folosit  şi  următoarele  nume: 
Mahalaua  Târgului  (1846),  Plopenii  (1846),  Plopana 
(1864),  Târguşorul  Giurcani  (1846),  Târguşorul  Plopana 
(1856).

Toponimicul  Plopana  face  parte  din  categoria  de 
oiconim simplu, de natură dendrologică, denumind un arbore 
des întâlnit ca frecvenţă în zonă. O falnică pădure de plopi se 
interpunea odinioară între satele Plopana şi Fundul Tutovei. 
Într-un document, arhivat la Inspectoratul judeţean Bacău al  
Arhivelor Naţionale  (se va cita  Arhivele Naţionale Bacău), 
am  întâlnit  următoarea  explicaţie  cu  privire  la  originea 
denumirii  satului  Plopana:  „Denumirea de  Plopana de  la  
pădurea de plopi ce a existat între satul Fundu Tutovei şi  
Plopana de azi prin anul 1780” (Arhivele Naţionale Bacău, 
fond Primăria  comunei  Plopana,  Dosar  1/1948,  se  va  cita 
A. N. Bacău).

În anul 1941, din ordinul  Preşedinţiei Consiliului de 
Miniştri  a  României,  Institutul  Central  de  Statistică  a 
efectuat  un  recensământ  al  satelor  din  România.  În  acest 
scop  s-au  alcătuit  formulare  tipizate  de  statistică  agricolă, 
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necesare  pentru  culegerea  datelor  privitoare  la  suprafeţele 
satelor - vatra şi trupul de moşie - precum şi la însămânţările 
de toamnă şi de primăvară.

La sfârşitul  secolului  al  XIX-lea  Plopana figura  ca 
târguşor şi comună,  făcând parte din plasa Tutova,  judeţul 
Tutova,  situat  la  o  depărtare  de 63 km.  de  oraşul  Bârlad, 
reşedinţa judeţului Tutova şi la 5 km. de extremitatea nordică 
a judeţului. 

Satul Plopana, reşedinţa comunei cu acelaşi nume, se 
afla  situat  spre  sud de  Târgul  Plopana,  pe  pârâul  Tutova. 
Populaţia  satului  era  de  407 locuitori  care  locuiau  în  108 
case la sfârşitul secolului al XIX-lea.

La prima conflagraţie mondială a participat România 
care avea un deziderat mai vechi, acela de a realipi teritoriile 
pierdute,  Transilvania,  Bucovina  de  nord  şi  Basarabia,  în 
vederea desăvârşirii statului naţional român. 

Pentru îndeplinirea acestui măreţ ideal, în comunele 
României  au  fost  mobilizaţi  soldaţi  activi  şi  rezervişti. 
Tributul de sânge a fost plătit şi de către bărbaţii comunei 
Plopana, astfel că, între anii 1916-1919 au dispărut un număr 
de 123 cetăţeni, care nu aveau să se mai întoarcă niciodată la 
glia strămoşească. Cei rămaşi acasă aveau să resimtă aceste 
pierderi de vieţi omeneşti, astfel că o statistică din anul 1934 
avea  să  nominalizeze  58  de  invalizi,  orfani  şi  văduve  de 
război (IOVR), care se bucurau de pensii la acea dată.

Cinstirea celor ce s-au jertfit eroic pentru a înfăptui 
România  Mare s-a  făcut  prin  Monumentul  Eroilor  din  
primul război mondial, amplasat în centrul comunei Plopana. 
Acesta are forma unui obelisc din mai multe corpuri, înalt de 
5,80  m.,  fiind  opera  sculptorului  L.  Franceschini.  Partea 
superioară are laturile crenelate, iar în mijloc este amplasat 
vulturul  cu  aripile  desfăcute.  Pe  faţada  principală  a 
monumentului  se  poate  citi  următoarea  inscripţie:  „Morţi  
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pentru patrie.  Patria recunoscătoare”.  Sunt scrise  numele 
celor 41 de eroi din comuna Plopana, după cum urmează:

Sergent
      Dăscălaşu V. I.

Soldaţi
Encica N. Tomozei P. I.
Ferariu O. Gh. Andrieş Gh. I.
Nechita Gh. Dascălu I. V.
Carabet Gh. Iorofei C.
Buliga I. Roman Şt. I.
Grădinaru I. Măgireanu
Negruţ Gh. Tărniceanu
Tărniceanu M. Cazacu I.
Mocanu N. P. Grasu I.
Gănac Gh. Bogdan Gh.
Paic M. Diaconu L. G. 
Mutu O. N. Oteliţă P. V.
Galbează V. Circus I. L.
Pătrăţanu N. Olteanu T. C.
Samoilă S. I. Aruxandei T.
Lunguleav V. Amarghioalei
Neagu P. O. Niţoi I. N.
Nelcea T. V. Sion Gh. 
Boghian S. T. Căleap V. C.
Dionisie D. Boghian S. I.

În încheiere este consemnată o altă inscripţie, având 
următorul  conţinut: „Ridicat  în  cinstea  eroilor  morţi  în  
războiul  de  întregirea  neamului  în  1916-1918  de  Banca  
Populară  şi  subscripţia  publică  spre  eternă  amintire.” 
Acestei informaţii în legătură cu eroii din comuna Plopana se 
alătură şi cele întâlnite în comunele de pe teritoriul judeţului 
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Bacău, consemnate de către Colonelul (r.) Corneliu Chirieş 
în  lucrarea  intitulată „Judeţul  Bacău  altar  de  jertfă  şi  
eroism”  (ediţia  a  II-a, Editura  Babel,  Bacău,  2009). Un 
monument închinat eroilor din primul război mondial se află 
şi în satul Ruseni. 

În  aceeaşi  ordine  de  idei,  consemnăm  faptul  că 
soldatul  Ciocănaş  Ioan din  comuna  Plopana,  a  luat  parte 
alături  de alţi soldaţi  din „Regimentul Cantemir nr. 12” în 
campania din anul 1913 din războaiele balcanice de la sud de 
Dunăre, unde a căzut la datorie. Postmortem, acesta a primit 
medalia  „Avântul Ţărei”. Iată conţinutul Brevetului  care a 
însoţit medalia respectivă:

„Regatul României. Ministerul de resboi.  BREVET.  
Din ordinul Majestăţii sale Regele Carol I Şeful Superior al  
Armatei.  S’a  conferit  Soldatului  Ciocănaş  Ioan  M(t)  N  
11/1913  din Regimentul Cantemir nr. 12 medalia  Avântul  
Ţărei pentru că a luat parte în campania din anul 1913. În  
numele  Ministrului  de  Resboi,  Comandantul  Brigadei  XII  
Infanterie, Colonel Drăgotescu. Comandantul Regimentului  
Cantemir N. 12 Colonel I. Lupescu. No 3070. La 1 Ianuarie  
1915.”

Perioada contemporană 
Aceasta începe  după  sfârşitul  primului  război 

mondial,  se  caracterizează  prin  desăvârşirea  statului 
naţional  România  Mare.  Imediat,  în  anul  1919  se  iau 
măsuri  de  realizarea  reformei  agrare,  promisă  de  către 
generalul Averescu pe câmpul de bătălie soldaţilor români. 
Ca  primă  măsură,  se  formează  obştile  de  cumpărare  a 
moşiilor de la marii  proprietari  şi împărţirea lor celor care 
aveau  dreptul  la  pământ.  Astfel,  Obştea  de  cumpărare  a 
moşiilor din comuna Plopana avea ca mandatari pe Gh. G. 
Anghidin, Teodor Andrieş şi V. G. Pătrăţeanu. Din tabelul 
cu  numele  şi  prenumele  lotaşilor din  comuna  Plopana  pe 
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anul  1923  rezultă  un  număr  total  de  135  de  titluri  de 
proprietate definitive. La 2 aprilie 1928, Comisia judeţeană 
de  expropriere  Tutova  consemna  existenţa  obştei  de 
cumpărare Plopana la locul numit Fundu Tutovei.

Comisia  a  III-a  judeţeană  de  expropriere, 
circumscipţia  Puieşti,  hotărăşte  la  26  iulie  1919  ca  fiind 
expropriată moşia Gh. N. Cavalioti în suprafaţă de 40 ha.

În  anul  1924  au  fost  nominalizaţi  proprietarii  din 
comuna  Plopana  cu  cota  atribuită  exproprierii,  după  cum 
urmează:  Ioana Borş - 50 ha, Caton Borş  - 50 ha, Toader 
Andrieş - 60 ha, Margareta Voinescu - 50 ha, Adolf I. şi S. 
M. Rosemberg - 50 ha. 

În  mai  1927,  Casa de Împroprietărire  ia  în  primire 
suprafaţa de 163 ha pentru expropriere de la N. Sumbasaku, 
cuprinzând întreg lanul „Gruiul” cu o suprafaţă de 128 ha.

Pe moşia fostă proprietate a fraţilor Sumbasaku din 
Plopana, între anii 1937-1947 au fost împroprietăriţi 196 de 
ţărani din comuna Plopana.

 Redăm în continuare fişa moşiei  Plopana de Jos a 
proprietarei Sevastia Voinescu, aşa cum arăta ea la 2 aprilie 
1929,  cu  terenurile  neexpropriate  după  aplicarea  reformei 
agrare din anul 1922:

Conac cu grădini 4,4965 ha.
Pădure liberă şi tufari         115,7386 ha.
Iazul  3,9361 ha.
Grădină de zarzavat           12,3474 ha.
Via 8,4782 ha.
Coşare 2,2665 ha.
Râpi            13,3082 ha.
Inundabil            10,5115 ha.

Suprafaţa totală a moşiei Sevastia Voinescu, rămasă 
proprietate  după  exproprierea  pe  baza  Decretului  Lege 
3.6971/1918  era  de  428,6976  ha.,  iar  a  suprafeţei 
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expropriate,  de 161,300 ha.  Adunând cele  două suprafeţe, 
expropriată şi rămasă în proprietatea ei, înseamnă că moşia 
Sevastia Voinescu din Plopana de Jos avusese în total 590, 
9976 ha.      

În Anuarul  României  pentru  comerţ,  industrie,  
meserii  şi  agricultură  pe  anul  1929-1930,  locuitorii  erau 
menţionaţi  cu  următoarele  ocupaţii:  brutarul Herşcovici 
Burăh,  grădinarul  Ungureanu  Constantin,  măcelarul  
Dăscălaşu  Vasile,  moaşa  Ciocănaş  Gh.  Elena,  rotarii 
Muscalu I., Rusu Nechita, Rusu Vasile, agricultorii  Mihăilă 
Vasile cu 30 ha pământ, şi Ursu Gh. cu 30 ha. În afară de 
aceştia, se aflau plugarii,  ţăranii de la coarnele plugului cu 
pământ puţin.

Perioada  interbelică  a  cunoscut  o  emulaţie  pentru 
satele,  comunele  şi  târgurile  României.  Câţiva  cetăţeni  ai 
comunei  Plopana  deţineau  maşini  agricole  şi  auto  în  anul 
1934, după cum urmează: Constantin Surubariu, Gheorghe 
Paveluc şi Caton Borş. Autorităţile comunale au luat o serie 
de măsuri prin care asigura mobilizarea muncitorilor agricoli 
pe anii agricoli 1933-1937. Astfel, sătenii din satele Iţcani şi 
Budeşti erau repartizaţi să muncească pe moşiile lui A. Leon 
şi  Subasacu,  de  aproximativ  500  ha.  La  aceştia  se  mai 
adaugă şi cei din satele Ruseni Boiereşti şi Ruseni Răzeşi. În 
total erau 141 de muncitori agricoli care puteau fi mobilizaţi 
pe moşiile respective. 

Un  alt  tablou  cuprindea  pe  muncitorii  agricoli  din 
satul  Iţcani,  totalizând  un  număr  de  60  apţi  de  muncă, 
pregătiţi  de  mobilizare  în  anul  agricol  1933-1934  pentru 
moşia fraţii Borş.

Cei  100  de  muncitori  agricoli  din  satul  Fundul 
Tutovei erau cuprinşi într-un tablou pentru lucrări  agricole 
de sezon la moşiile T. Andrieş şi Sevastia Voinescu. Pentru 
aceleaşi moşii era alcătuit un tablou cu cei 31 de locuitori din 
Plopana Târg, 30 din Plopana sat şi 31 din Străminoasa.
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Pentru  a  ne  da  seama  de  bogăţia  în  animale  a 
comunei  Plopana  în  anul  1934,  consemnăm  datele  din 
registrul agricol, după cum urmează: 273 cai, 377 boi, 414 
vaci, 338 tineret taurin, 2.733 oi, 16 capre, 309 porci, 200 
porci  pentru  tăiat,  1.000  oi  pentru  tăiat.  Nici  numărul 
porumbeilor nu era de neglijat, de vreme ce în toată comuna 
Plopana erau 610 exemplare. Toate acestea erau raportate la 
o populaţie de 3.550 de locuitori, cât avea întreaga comună 
Plopana în anul 1934. Şi pentru ca aspectul economic să fie 
mai  edificator,  vom prezenta  şi  recensământul  caselor  din 
comuna  Plopana,  pe  sate,  efectuat  în  anul  1934:  Târgul 
Plopana  -  54,  satul  Plopana  -  55,  Fundul  Tutovei  -  219, 
Străminoasa - 61, Ruseni Răzeşi - 54, Rusenei Boiereşti - 47, 
Budeşti - 53.

Reţeaua  hidrologică  în  satele  din  Colinele  Tutovei 
era  răspândită  pe micile  văi.  Satele  comunei  Plopana erau 
alimentate din plin cu apă potabilă pentru oameni şi animale, 
după  cum  rezultă  dintr-o  inventariere  a  acestora  pentru 
fiecare  sat  în  parte,  pe  două  categorii,  puţuri  şi  cişmele. 
Numărul cişmelelor era mult mai mic în comparaţie cu cel al 
puţurilor. În Târgul Plopana existau trei cişmele, pe când în 
satele Budeşti, Iţcani şi Fundul Tutovei numai câte una. La 
nivelul  aceluiaşi  an,  1934,  numărul  puţurilor  repartizat  pe 
satele comunei era de: 20 în Târgul Plopana, 30 în Plopana 
Sat, 46 în Fundul Tutovei, 28 în Iţcani, 25 în Budeşti, 30 în 
Străminoasa, 20 în Ruseni Boiereşti şi 25 în Ruseni Răzeşi.

Perioada  interbelică  se  caracterizează  prin 
dezvoltarea meşteşugurilor ţărăneşti. Un tablou cu meseriaşii 
comunei Plopana ce lucrau în anul 1934, îi prezintă astfel:

Mecanic, Constantin Şurubariu
Fierari, Gh. V. Artene, Ioan C. Gherla, Const. 

Nistor (Plopana Târg)
Lemnari, Nec. Naşcu, Vasile V. Rusu, Alex. 

Galan, T. Simovici (Plopana Târg)
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Rotari,  Vas.  Giurgiucanu,  Vasile  T. 
Braşoveanu (Plopana Târg)

Lemnari,  Ion V. Muscalu, Nec. Gh. Paveluc, 
Gh. V. Muscalu (Plopana Sat)

Fierar mecanic, Gh. V. Paveluc (Plopana Sat)
Fierari, Alex Oliva (Ruseni Răzeşi)
Mecanici,  Sterian  Huiban,  Jean Huluba,  Ion 

M. Bârgu (Ruseni Răzeşi)
Fierar, V. Iacob (Fundul Tutovei)
Rotar, Vasile I. Paic (Iţcani)
Lemnari,  Ion  I.  Bejenaru,  Gh.  Tătăruş 

(Rusenii Boiereşti)
Fierar, Ion Zancu (Ruseni Răzeşi).

În legătură cu meseriaşii din satul şi Târgul Plopana, 
domnul Daniel Hoştină îşi aminteşte: „Cu fierăria se ocupau 
membrii familiei Gherla şi Paveluc care învăţaseră meseria  
de la breslaşii aduşi pe timpul boierilor în Târgul Plopana.  
Din categoria stolerilor buni făceau parte Naşcu şi Muscalu.  
Surubaru  Constantin  avea  moară  şi  presă  de  făcut  ulei.  
Acesta era născut în Roşiori şi avea trei garnituri de maşini  
de  treierat  păioase.  Primarul  Andrieş  Toader  făcuse  
şoseaua în regie proprie, baia comunală, dispensarul uman 
şi  primăria.  Învăţământul  se  făcea  în  primărie,  fiind  
cunoscut învăţătorul Gheorghiu. Aici veneau să înveţe carte  
şi elevi de prin satele din jur. În satul Plopana se mai aflau  
3  brutării,  post  de  jandarmi  şi  cea  mai  bună  moară  din  
plasă.” 

Despre  construcţiile  anexe  de  tot  felul,  situate  în 
gospodăriile  din  comuna  Plopana  aflăm  dintr-un  tablou 
întocmit în anul 1934, în care erau specificate: 2 şoproane, 5 
magazii,  21 de hambare pentru cereale şi 24 coşare pentru 
ştiuleţii de popuşoi.

În privinţa industriilor aflate în acelaşi an în comuna 
Plopana,  situaţia  este  cât  se  poate  de  modestă.  Aici 
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funcţionau două mori cu motor: una aflată în proprietatea lui 
C.  Şurubaru,  cu  o  producţie  de  12.000 kg.  făină  pe  zi  şi 
cealaltă a lui Şt. Huiban, cu o producţie de 8.000 kg. făină pe 
zi. Am mai adăuga la aceste instalaţii şi faptul că la Plopana 
a existat şi o moară de vânt, după cum arată toponimicul La 
Moara  de  Vânt, dar  pe  care,  deocamdată,  nu  o  putem 
localiza în timp. Ceea ce putem preciza totuşi, această moară 
făcea  parte  din  categoria  celor  ale  căror  construcţii  se 
învârteau în jurul unui pivot central pe direcţia de captare a 
vântului.  Ca  instalaţie  de  măcinare,  moara  de  vânt  se 
asemăna  cu  moara  de  apă,  cu  deosebirea  că  sistemul  de 
captare a energiei eoliene şi hidraulică erau diferite. Pe când 
moara  de  apă  funcţiona  cu  ajutorul  unei  roţi  cu  cupe, 
învârtită de şuvoiul de apă adus dintr-un iaz pe un uluc de 
scândură, cea de vânt capta energia eoliană prin intermediul 
unor  elice  plasate  la  etajul  morii,  în  bătaia  vântului.  Atât 
roata cu cupe, mânată de apă, cât şi elicea mânată de vânt, 
fiecare mişcau câte un grindei de lemn, prevăzute la capete 
de câte o instalaţie de măcinare asemănătoare.

Perioada  dintre  cele  două  războaie  mondiale  se 
caracterizează  printr-o serie  de  vânzări  de  pământ care  se 
raportează,  mai  cu  seamă  la  loturile  primite  prin 
împroprietăririle  din  anii  1864  (Al.  I.  Cuza)  şi  din  1922. 
Astfel,  din actul  de vânzare a lui  Constantin V. Gălbează, 
plugar din satul Fundul Tutovei, rezultă că acesta vindea în 
anul 1936, septembrie, suprafaţa de 40 de prăjini, pământ de 
la tatăl, ce-l avea de la împroprietărirea din 1864. Toader V. 
Andrieş vindea suprafaţa de 4 ha. şi 29 ari în satul Fundul 
Tutovei cu 12.000 lei, ce îl avea cumpărat în anul 1922, după 
aplicarea reformei agrare de atunci.

În anul 1941, Institutul Central de statistică a primit 
ordin de le Guvernul României de a reorganiza din temelii 
întreaga  statistică  agricolă  a  ţării.  În  acest  scop  au  fost 
întocmite  formulare  de  statistică  agricolă,  necesare  pentru 
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culegerea datelor privitoare la suprafeţele satelor - vatra şi 
trupul de moşie - precum şi însămânţările de toamnă şi de 
primăvară. 

Pentru examinarea întregului material cules cu ocazia 
acestor recensăminte din satele comunei Plopana, în prezenţa 
cenzorului din plasa Alexandru Vlahuţă, au fost convocaţi la 
nivelul  comunei:  primarul,  agentul  agricol,  preoţii, 
învăţătorii,  casierul  comunei,  oameni  din  sat,  paznicii  de 
câmp, precum şi alţi oameni bătrâni. În prezenţa acestora au 
fost  analizate  toate  datele  satelor  comunei  Plopana  şi 
consemnate,  după  cum  rezultă  din  fondul  arhivistic  al 
Primăriei comunei Plopana (A. N. Bacău, Dosar 1/1941).  

Satul Plopana, era prezentat astfel în recensământul 
din anul 1941:          

-  „Terenul,  în  cea  mai  mare  parte  deluros,  este  
stricat  de  ploaie  şi  topirea  zăpezilor,  iar  pe  alocuri  s-au  
produs deplasări şi surpări din cauza izvoarelor. 

-  Satul  are  gospodării  răsfirate,  casele  au  curţi  şi  
ogrăzi şi livezi, cu drumuri neregulate. 

- Lungimea satului de 1 km. de la un capăt la altul şi  
lăţimea  de  0,7  km.  de  la  o  margine  la  alta. Are  125  de  
gospodării.

- Satul a fost înfiinţat aproximativ în 1812 de boierul  
maior Iordachi Voinescu, prin aducerea oamenilor necesari  
muncii moşiei.

- Numele de Plopana îi este dat ştiind că pe aceste  
locuri existau păduri mari de plopi.

- Satul a fost aşezat pe locul de azi. Cu timpul unii s-
au mutat în marginea de sud a Târgului Plopana. Pe locul  
unde a fost satul vechi nu mai există nici o gospodărie azi  
(1941).  Locuitorii în majoritate sunt veniţi din alte sate şi  
îndesiţi  în  ultimul  timp  -  datorită  faptului  că  Târgul  
Plopana,  care e  în  imediata  apropiere,  le  oferea  anumite  
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avantaje  (desfacerea  produselor,  aprovizionarea  cu  cele  
necesare etc.).

- Plopana a fost sat boieresc până în 1864, iar de la  
acea dată, clăcaşi.

-  Subîmpărţirea  teritoriului  vetrei  şi  moşiei  satului  
Plopana şi Târguluui Plopana:

I   Vatra Tg. Plopana   30 ha.
II  Vatra sat Plopana   24 ha.
III La Prisacă            150 ha. teren cultură
IV Ciortana                370 ha. teren cultură
V  La Moara de Vânt 321 ha. teren cultură
VI Giurcani                300 ha. teren cultură
VII Islazul comunal   110 ha. islaz
VIII La Plop              109 ha. teren arabil
Total                      1.414 ha

-  Sevastia  Voineasa  este  proprietară  pe  146  ha  
pământ arabil.

-  Locuitorii  satului  Plopana  au  pământ  şi  în  alte  
sate: Fundul Tutovei, Budeşti, 38 ha. Sătenii din alte sate,  
Fundul Tutovei, Budeşti, Iţcani au pământ în satul Plopana,  
26 ha. Pământul se lăsa ogor (ţelină) să se odihnească 4-5  
ani.

-  De  la  1  august  la  15  septemnbrie  vitele  pasc  
slobode pe mirişte.

-  În  grajdul  comunal  sunt  2  tauri  de  rasă  
moldovenească.

- Ocupaţiile locuitorilor: creşterea vitelor, cărăuşia  
de  cereale  la  alte  localităţi,  la  Bacău.  Ocupaţia  de  
căpetenie, agricultura.

-  Satul  Plopana  şi  Târgul  Plopana  sunt  aşa  de  
aproape,  încât  astăzi  (1941)  nu  se  mai  cunoaşte  aproape  
unde  se  sfârşeşte  unul  şi  începe  celălalt.  Funcţionarii  
locuiesc în Târgul Plopana,
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-  Majoritatea  caselor  sunt  construite  pe  furci  şi  
vălătuci. 

- Coperişul majorităţii caselor din şindrilă. 
- Pardoseala majorităţii caselor din paiantă. 
-  Locuitorii  satului  se  hrănesc  mai  mult  cu  
mămăligă. Se găsesc în sat cuptoare de pâine.
- Şcoala se află între hotarul dintre satul Plopana şi  

Târgul  Plopana  şi  e  înfiinţată  în  anul  1870.  În  satul  şi  
Târgul Plopana sunt 6 învăţători.

- Biserica se află în Târgul Plopana. 
- Nu sunt abonaţi zilnic la ziare. De la chioşcul de  

ziare cumpără adesea cei interesaţi. 
- Prin sat trec 3-4 şatre de ţigani nomazi pe an. Trec  

în special primăvara şi toamna. În sat stau cel puţin 5 zile.  
Vin  de  la  Bacău  şi  trec  la  Bârlad,  Vaslui  şi  înapoi  spre  
Bacău.  Ţiganii  în  sat  se  ocupă  cu  fierăria,  spoiesc  vase,  
desfac produse lucrate din fier. Cumpără fier vechi şi vând  
articole din fierărie (cuţite, seceri, topoare căldări) pe bani,  
pe bucate şi nutreţ pentru vite. 

-  Târguri  apropiate:  Băceşti-Roman  25  km.,  
Pungeşti-Vaslui 12 km., Vaslui 55 km, Bacău, 33 km.”.

Pe  parcursul  anilor  1940-1941  au  loc  o  serie  de 
acţiuni în comunele ţării ce vizau cunoaşterea potenţialului 
uman,  a  capacităţii  de  eventuale  încartiruiri  de  trupe, 
numărul animalelor de tracţiune şi în mod special al cailor ce 
puteau  fi  folosiţi  la  tracţiune  şi  în  unităţile  de  cavalerie. 
Astfel, proprietarii unui număr de 53 de cai buni de război 
din Plopana vor primi ordine de rechiziţionarea acestora. 

Între  8  ianuarie  şi  29  decembrie1941  au  avut  loc 
recensămintele  locuinţelor,  adăposturilor,  vehiculelor, 
precum şi clasarea lor privind armata. Populaţia recenzată a 
comunei  Plopana  număra  3.364  locuitori,  din  care  1.698 
bărbaţi  şi 1.666 femei.  Pe etnii,  situaţia  se prezenta astfel: 
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3.160 români,  135 evrei, 38 lipoveni. Rezultatul recenzării 
locuinţelor  comunei  Plopana  a  fost  următorul:  cele  497 
locuinţe aveau majoritatea câte două şi trei camere, existând 
şi  case  monocelulare.  În  aceste  case  puteau  fi  încartiruiţi 
1.893 de soldaţi. Numărul capilor de familie ajungea la 868. 
În cele 186 de grajduri erau adăpostite 480 de animale.

După cum rezultă din fondul arhivistic al Primăriei 
comunei  Plopana  (A.  N.  Bacău,  Dosar  5/1941),  a  fost 
întocmit  tabelul  nominal  cu  proprietăţile  evreieşti  din 
Plopana. Un număr de 22 de evrei erau consemnaţi ca având 
în proprietate construcţii. Cele mai multe dintre proprietăţi se 
compuneau dintr-o casă cu 3 odăi, bucătărie, hambar pentru 
depozitat  cereale,  gospodăria  fiind împrejmuită  cu gard de 
scândură.  Unele  dintre  case  aveau  patru  camere,  fiind 
însoţite  de  magazie  şi  hambar.  Dintre  cei  cu  o  situaţie 
economică mai bună menţionăm pe Leiba Iţic care deţinea o 
casă cu 9 camere, 1 hambar cu o capacitate de 10 vagoane, 
grajd,  bucătărie,  toate  fiind  împrejmuite  cu  un  gard  de 
scândură.  O  situaţie  privilegiată  aveau  şi  moştenitorii  lui 
Hascal  Circus  care,  pe  lângă  casa  cu  trei  camere,  mai 
deţineau un hambar degradat şi o brutărie.

Una dintre măsurile antievreieşti luată în anul 1941 a 
fost aceea de scoaterea lor din comerţ şi din târguri. Pe lângă 
faptul  că  măsura  era  antipopulară  şi  antisemită,  aceasta  a 
avut  o  consecinţă  nefastă  pentru  populaţia  comunelor  şi 
târgurilor  care  au  resimţit  lipsa  articolelor  de  primă 
necesitate,  ceea  ce  s-a  întâmplat  şi  cu  populaţia  comunei 
Plopana.  Pentru  a  ameliora  cât  de  cât  situaţia  creată, 
mareşalul  Ion  Antonescu  ordonă  să  se  ia  măsuri  ca  „…
prăvăliile jidoveşti închise să fie înlocuite ca să se deschidă  
prăvălii cu negustori români”.  Urma ca până la data de 28 
noiembrie 1941 să se raporteze câte asemenea magazine s-au 
deschis în comuna Plopana. Drept urmare a acestei măsuri, 
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la 22 noiembrie 1941 erau deschise următoarele prăvălii de 
către români:

- Gh. Gh. Munteanu, manufactură, Tg. Plopana
- Nec.  Ciocan,  prăvălie  cu coloniale  şi  mărunţişuri, 

Tg. Plopana
- Maria Petrovici, coloniale, mărunţişuri, Tg. Plopana
- Neculai  Tanau,  coloniale  şi  mărunţişuri,  Tg. 

Plopana
- Gh. Dascălu, coloniale şi mărunţişuri, sat Plopana
- Cooperativa „Comerţul Creştin”.

Faţă de aceste prăvălii existente în anul 1941, asistăm 
la  o  creştere  substanţială  a  comerţului  practicat  de  către 
români,  după  cum  rezultă  din  datele  oferite  de  fondul 
Primăriei comuna Plopana (A. N. Bacău, Dosar 3/1944):  2 
băcănii, 1 băcănie şi manufactură, 3 manufacturi, 1 băcănie  
şi căsăpie, 1 băcănie mărunţişuri, 1 mărunţişuri, 5 cârciumi,  
2 mori, 1 comerţ ambulant.

Situaţia numărului de animale din comuna Plopana se 
prezenta astfel în anul 1941: 52 armăsari  şi 85 iepe; vaci: 
331 + 67 juncani + 116 sub doi ani + 63 peste doi ani; oi: 65 
berbeci, 2.430 oi, 266 sub un an; capre: 40; porci: 28 sub un 
an,  154 sub patru ani,  117 scroafe,  76 castraţi  sub un an. 
Animalele  de  tracţiune  din  comuna  Plopana  în  anul  1941 
erau  124  de  boi,  iar  ca  atelaje  se  aflau  84  de  ghiocuri 
(ghiociuri sau căruţe).

În anul 1942, la recensământul maşinilor şi uneltelor 
agricole din comuna Plopana, trăsuri şi automobile, în stare 
de funcţionare, au fost înregistrate: 8 tractoare (motoare), 6 
batoze de treierat, 1 locomobilă, 3 tocătoare nutreţ, 3 trioare, 
3  vânturătoare,  8  trăsuri,  2  automobile.  Dintre  uneltele 
agricole consemnăm: 315 pluguri, 4 grape de fier, 216 grape 
de lemn cu colţi de fier. 
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Dintre  instalaţiile  agricole  care  funcţionau  în  anul 
1942,  consemnăm:  2  mori  cu  pietre,  1  râşniţă,  8  cazane 
rachiu,  1 velniţă,  1 moară cu bărat.  Este necesar să facem 
precizarea  cu  privire  la  cazanele  de  rachiu  care  distilau 
tescovina  şi  borhotul  de  fructe,  pe  când  velniţa  prelucra 
spirtul din cereale. Cu privire la moara cu barat, aceasta era o 
moară ce folosea forţa hidraulică captată de un iaz (barat) pe 
apa Tutovei.

În perioada  26 februarie1942-16 decembrie  1942 au 
fost  rechiziţionate  pentru  front  din  comuna  Plopana  125 
perechi  de  boi  şi  112  ghiociuri.  Războiul  cerea  mari 
sacrificii,  iar  acestea  erau  suportate,  în  mare  măsură,  de 
populaţia din aşezările rurale. 

Undeva,  pe  front,  soldaţii  din  comuna  Plopana, 
împreună cu rezerviştii mobilizaţi ai armatei române duceau 
greul  luptelor  împotriva  puterii  sovietice  instalate  în 
Basarabia şi eliberarea acesteia. Armatele lui Hitler înaintau 
până la Stalingrad şi Cotul Donului, după care războiul a luat 
o  altă  întorsătură.  Astfel  că  în  zilele  de  12,  13  şi  14 
septembrie  1944,  după  ruperea  frontului  Iaşi-Chişinău, 
armata  sovietică  a  trecut  prin  satele  comunei  Plopana. 
Divizii ruseşti de infanterie, artilerie şi cavalerie năvăleau în 
satele  de  pe  Valea  Tutovei,  venind  dinspre  Vaslui.  Într-o 
cerere adresată de Primăria comunei Plopana către pretorul 
Plăşii Puieşti, judeţul Tutova se consemna:

„Cetăţenii  se plâng că li  s-au luat forţat: boi,  vite,  
cai,  oi,  căruţe,  trăsuri,  hamuri,  maşini  de  cusut,  fierărie,  
maşini. Au umblat noaptea prin case şi au luat pilicele de  
miel,  covoare,  plăpumi,  cearşafuri,  perne,  saltele,  scaune,  
mese, gardiroape, paturi cu somier, ceasuri. De prin curţi:  
fân,  orz,  ovăz,  porumb,  curci,  gâşte,  pui,  găini,  grăsime,  
meri de albine, au distrus stupi luând ramele, i-a ameninţat  
cu arma. Au luat din case: vase de gătit, căldări de apă, au  
stricat viile din grădini, au scos cartofi, varză, chiperi, au  
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dat drumul la cai prin porumbari. Cel mai mult au distrus  
sârmele  de  la  telefon  şi  telegraf,  populaţia  este  foarte  
înspăimântată. Poliţiştii şi paza comunei noastre stă în calea  
lor neavând nici un fel de armătură din partea Armatei Roşii  
şi  nici  din  partea  noastră  spre  a  ne  putea  apăra  averea  
comunei.  Au luat  totul  şi  nimic  nu  a mai  rămas,  suntem  
complet distruşi. Grâul, orzul, ovăzul etc. este o parte rămas  
pe câmp, nu se poate căra. O parte s-a cărat pe arie şi nu ne  
dau pace; se duc la clăi, iau snopii de ovăz şi de orz şi le  
dau la cai. 

Au fost cantonaţi chiar la Primărie mai mulţi soldaţi  
Ruşi, dimineaţa la plecare au spart lacata de la dulapul cu 
arhivă,  a rupt din ea, restul au aruncat din acte de stare  
civilă, a mai rupt-o. 

Populaţia ni se plânge că nu mai are ce mânca din  
care cauză este lipsită de benzină, gaz şi ulei şi morile nu  
funcţionează. 

Rugându-vă  să  dispuneţi  de  cele  legale.”  (Copie 
semnată  de  primarul  şi  secretarul  comunei  Plopana).  În 
continuare,  se  menţionează  şi  alte  nemulţumiri  ale 
localnicilor: „Soldaţii ruşi găsesc oameni cu căciuli în cap,  
le ia şi le lasă în loc basca rusească. 

Cojoacele  din  piele  de  oaie  găsite  la  locuitorii  
îmbrăcaţi,  îi  dezbracă.  De asemeni pe câmpuri patrulează  
călări care ridică cai şi oi fără nici o formă. În toate satele  
şi comuna Plopana , de când trec armatele ruseşti am avut  
trei  cazuri  de  care  li  s-a  plătit  locuitorilor  vitele  şi  oile,  
restul sunt ridicate forţat.”

Jaful  rusesc  a  continuat  în  satele  comunei  Plopana, 
după cum rezultă din  Tabelul nr. 3 de materialele de toate  
categoriile  ridicate  de  unităţile  armatei  sovietice  de  la  
autorităţile locale, fără nici-o formalitate: scaune cu spătar  
6, oglindă 1, perdele 4, drapel tricolor 1, aparat telefonic,  
tauri  de  reproducţie  2,  scaune  2,  bănci  şcolare  20  +  6,  
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scaune 4, geamuri cu tot cu sticlă 12, uşi 2, ochiuri geam 7,  
broască uşă 1,  masă ginecologică  1,  scaune cu spătar  3,  
masă  1,  saltare  de  la  masă  birou  2,  rafturi  dulap  
medicamente 4, masă de la magazie 1, vermorel de aramă 1,  
plită de tuci 1, perdele de doc 4. (A. N. Bacău, fond Primăria 
comunei Plopana, dosar 4/1944).

Dar nu numai armata roşie „eliberatoare” a provocat 
pagube şi stricăciuni locuitorilor satelor din comuna Plopana. 
Pe timpul cât au fost cantonate trupele germane la şcoala din 
satul Fundul Tutovei, în perioada 16 aprilie-5 mai 1944, s-au 
constatat următoarele stricăciuni, după cum urmează:
bănci de lemn pentru copii
săli de clasă şi odaia învăţătorului
uşile sparte
tabla de la acoperiş luată de vânt

La data de 20.05.1944, la şcoala din târgul Plopana au 
fost  provocate  stricăciuni  la  gard,  bibliotecă,  tablouri  şi 
bănci. Şcoala din Iţcani a suportat următoarele distrugeri: 20 
geamuri sparte, 6 uşi stricate şi broaştele luate. Şi la localul 
şcolii din satul Ruseni Răzeşi au fost provocate distrugeri: 3 
uşi, 87 de geamuri, 7 bănci şi 3 sobe. 

La dispensarul şi baia comunală din Plopana Târg au 
fost  distruse  geamurile,  s-au  furat  scule  şi  medicamente. 
Arhivele şi bibliotecile şcolare au fost distruse de către nemţi 
şi ruşi, deopotrivă. Pagubele şi consecinţele erau suportate de 
către sătenii nu numai din comuna Plopana, ci şi de către cei 
din comunele Vultureni, Podul Turcului şi de către cei din 
fosta  comună  Căbeşti,  despre  care  am  scris  cu  ocazia 
întocmirii monografiilor respective.

Introducerea  cotelor  obligatorii  de  lână  la  toţi 
proprietarii  de oi,  indiferent  de numărul  pe  care aceştia  îl 
deţineau,  a  lovit  în  ţărănimea  săracă  şi  mijlocaşă  care 
creşteau un număr redus de ovine. Astfel, se anunţa la data 
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de 11 iunie 1944 să se dea cota de lână la primăria Plopana, 
până la 50 kg. Anunţurile unor astfel de ordine venite de la 
Pretura plăşii Puieşti  „se transmiteau la cunoştinţă publică 
prin citire cu voce tare şi bătae de tobă” (A. N. Bacău, fond 
Primăria comunei Plopana, dosar 3/1944).

Anul  1945  avea  să  schimbe  structura  social-
economică a ţării datorită înfăptuirii reformei agrare, în urma 
aplicării  legii  împroprietăririi  ţăranilor  cu  pământ  puţin, 
participanţilor  la  acţiunile  militare,  invalizilor,  orfanilor, 
văduvelor  de  război,  prin  împărţirea  pământul  marilor 
proprietari.  Acestora li se va lăsa o suprafaţă de 50 ha de 
fiecare  proprietar,  restul  fiind  împărţit  la  ţărani.  Prin 
procesul-verbal  întocmit  pe  data  de  15  martie  1945,  s-a 
stabilit confiscarea următoarelor moşii din comuna Plopana:

Proprietar Toader V. Andrieş
Proprietar Margareta G. Voinescu
Moşia Iţcani-Budeşti, proprietari Adolf Leon, 

Rozemberg şi Fridman
Proprietar Caton Borş.

Urmează semnăturile şi punerea degetului de câteva 
sute de ţărani ai comunei Plopana, precum şi tabele pe sate 
ale celor ce urmau a fi  împroprietăriţi  (A. N. Bacău, fond 
Primăria comunei Plopana, Dosar 3/1945).

Anii de după cel de al doilea război mondial aveau să 
fie  cu  multe  transformări  politice,  economice  şi  sociale, 
ducând România în sfera de influenţă sovietică. Calamităţilor 
naturale,  cum  ar  fi  marea  secetă  din  anul  1946,  marea 
foamete din anul 1947, mai cu seamă pentru satele provinciei 
Moldova,  i  se  adaugă  marea  calamitate  politică  de  la 
alegerile din 19 noiembrie 1946, când au avut loc cele mai 
mari  falsificări  din  istoria  alegerilor  parlamentare  din 
România. În urma acestor alegeri falsificate, ţărăniştii au fost 
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fraudaţi în favoarea blocului partidelor democrate, aducând 
la putere comuniştii.

Instalarea puterii comuniste la conducerea României 
şi  abdicarea  forţată  a  regelui  Mihai  I  de  România  au 
constituit  elementele  de  bază  ale  noului  regim  aşa-zis  de 
democraţie populară. Noile organe ale puterii centrale de stat 
democratic  şi  ale  puterii  locale  au  reorganizat  structural 
societatea  pe  baza  centralismului  democratic,  acela  de  a 
executa ordinele venite de la puterea imediat superioară şi de 
a  raporta  întocmai  îndeplinirea  acestora.  În  anul  1948 
comunele  rurale,  printre  care  şi  comuna  Plopana,  erau 
conduse de către un Comitet gospodăresc în fruntea căruia se 
afla  primarul,  numit  provizoriu  din  rândul  forţelor 
„democratice”.  În  campania  agricolă  din  primăvara  anului 
1948, pe data de 2 mai, primarul primeşte instrucţiuni de la 
Pretura  plasei  Puieşti  ca  morile  şi  presele  de  ulei  să 
funcţioneze numai noaptea şi sâmbăta după orele 12, pentru 
a nu împiedica desfăşurarea campaniei de însămânţări (A. N. 
Bacău, fond Primăria comunei Plopana, dosar 1/1948).

Anul 1948 avea să fie nefast pentru marii proprietari 
de pământuri, conace şi păduri. În conformitate cu Decretul-
lege nr. 83/1948 care prevedea naţionalizarea tuturor acestor 
bunuri  ale  marilor  proprietari,  cele  50  de  hectare  au  fost 
trecute  în  proprietatea  statului,  conacele  confiscate, 
inventariate  şi  sigilate,  iar  proprietarii  au  fost  nevoiţi  să 
plece, în străinătate, mulţi dintre ei fiind condamnaţi politic 
şi sfârşind în închisorile comuniste de maximă siguranţă. 

Nici proprietarii de moşii din comuna Plopana nu au 
scăpat  neatinşi  de  prevederile  acestui  decret-lege.  Vor  fi 
naţionalizate  marile  proprietăţi  din  Târgul  Plopana  şi  din 
comuna Plopana, conform recensământul agricol efectuat în 
luna  ianuarie  1948,  după  cum  urmează:  proprietatea  lui 
Andrieş V. Toader care se compunea din 110 ha., situate în 
patru  parcele,  din  care  28,4630  ha.  arabil,  3  ha.  fâneţe 
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naturale, 7 ha. păşuni, 3 ha. vii altoite, 1.790 m. p. livezi cu 
pomi, 68 ha. păduri, 3.590 m. p. curţi.

În  tabelul  cu  proprietăţile  expropriate  la  1  martie 
1949,  Margareta  Voinescu  din  satul  Plopana  figura  cu  o 
suprafaţă de 50 ha.

La trei ani după terminarea războiului antisovietic şi 
antihitlerist, tabelul nominal de invalizi, orfani şi văduve de 
război (I. O. V. R) din anul 1948 cuprindea un număr de 50 
de persoane îndreptăţite  de a  primi  pensie.  Numărul  celor 
îndreptăţiţi  de  a  primi  această  pensie  a  crescut  la  72 
persoane,  iar  în  urma  revizuirii  au  mai  rămas  45  de 
îndreptăţiţi,  pentru  ca  în  aprilie  1949  să  primească  acest 
drept  cuvenit  doar  30  de  persoane  (A.  N.  Bacău,  fond 
Primăria comunei Plopana, dosar 16/1950). 

După  confiscarea  bunurilor  proprietarilor  din 
Plopana, Th. V. Andrieş şi G. Ciocănaş, hambarele acestora 
deveniseră locul de depozitarea cerealelor pentru fabrica de 
spirt de la Tutova.

Aşa cum  rezultă  din  documentele  de  arhivă  al 
Sfatului  popular  al  comunei  Plopana,  în  anul  1953  mai 
funcţionau în comuna Plopana un număr de două mori  cu 
motor:  moara  lui  Constantin  Surubaru  în  satul  Plopana şi 
moara lui Sterian Huiban în Ruseni.

Acelaşi  an 1953 avea  să fie  fatal  pentru un număr 
apreciabil  de  ţărani  din  satele  comunei  Plopana  care  nu 
puteau să mai achite la stat cotele împovărătoare impuse de 
statul  de  democraţie  populară,  devenit  mai  puţin  popular. 
Aceste  cote  constau,  pe lângă impozitul  la  stat  şi  plata  în 
produse agricole  şi  animaliere:  cote  de carne,  lapte-brânză 
pentru oi şi vaci,  cereale  (în funcţie  de culturile  agricole), 
piei  de  la  animalele  tăiate,  vin  sau  struguri  ş.a.  Cu  toate 
aceste venituri de pe spatele ţăranilor se plăteau datoriile de 
război impuse de către „marea noastră prietenă de la răsărit, 
Uniunea  Republicilor  Sovietice  Socialiste.”  Cei  care  nu 
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puteau plăti aceste cote progresive, în funcţie de suprafaţa de 
teren  agricol  şi  de  numărul  de  animale  găsite  la 
recensământul acestora, erau socotiţi duşmani ai poporului, 
sabotori, într-un cuvânt răufăcători. „Chiaburii”, adică ţăranii 
care aveau o casă de copii şi peste 8 ha. de pământ, erau ţinta 
noului stat de democraţie populară. Spre ei se îndrepta toată 
propaganda deşănţată a puterii, aceştia fiind ridicaţi noaptea 
de acasă şi băgaţi al închisoare pentru sabotaj, nesupunere şi 
neachitarea cotelor.  

Sub aceste  presiuni  ale  aparatului  politic  de stat  şi 
securist, ţăranii români au  fost nevoiţi să renunţe la o parte 
din  glia  strămoşească  moştenită  de  la  părinţi  şi  bunici, 
donând  pământul  la  stat  în  conformitate  cu  prevederile 
Decretului  nr.  308/1953.  În acest  sens,  un tabel  cuprindea 
numele  a  25  de  locuitori  care  cedau  terenul  conform 
decretului  nr.  308/1953.  Pe  lângă  acest  tabel,  mai  erau 
consemnate  încă un număr  de 4 proprietăţi  trecute la stat, 
conform aceluiaşi Decret din anul 1953. Au fost trecute în 
proprietatea  statului  suprafaţa  de  279,72  ha.  pământ,  din 
care: 221,34 ha. arabil, 19,48 ha. fânaţ, 2,43 ha. vie, 36,11 
ha. islaz.  

Conacele  şi  construcţiile  anexă  care  au  aparţinut 
foştilor proprietari din comuna Plopana, după trecere lor în 
proprietatea  statului,  s-au  deteriorat  pe  măsura  scurgerii 
timpului.  La  numai  10  ani  de  la  trecerea  în  proprietatea 
Sfatului Popular al comunei Plopana, prin adresa nr. 926 din 
5 VII 1958, către Comitetul executiv al Sfatului Popular al 
Comunei  Plopana,  aducea  la  cunoştinţă  că  s-a  aprobat 
demolarea  fostului  conac  Teodor  Andrieş,  actualmente 
proprietatea Sfatului Popular comunal. Materialele demolate 
au  fost  folosite  la  construirea  unui  nou local  de şcoală  în 
satul  Fundul  Tutovei  din  comuna  Plopana.  Documentul 
respectiv este semnat de către secretarul Sfatului Popular al 
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raionului Bacău, Tătaru Dumitru şi tehnicianul constructor, 
L. Bontaş. 

De la emiterea acestei adrese au mai trecut câţiva ani, 
timp în care degradarea imobilului se accentua. Astfel, a fost 
încheiat un proces-verbal purtând data de 4 aprilie 1960, de 
comisia care s-a deplasat la faţa locului, în Târgul Plopana. 
Comisia,  formată  din  preşedintele  Sfatului  Popular  al 
comunei  Plopana,  Mac  Leopold,  secretar  Neguţ  Ion  şi 
contabil  Butuză  Natalia,  au  stabilit  starea  de  degradare  a 
clădirii reprezentând conacul lui Toader Andrieş. La data de 
13 mai 1960 a fost întocmit proces-verbal de recepţionarea 
materialului  provenit  din  demolarea  clădirii  ce  aparţinea 
Sfatului Popular al comunei Plopana, clădire provenită din 
exproprierea fostului moşier Andrieşi Toader. Materialul bun 
va fi folosit la construirea unei şcoli de 7 ani în satul Fundul 
Tutovei.  Urmează  un  tabel  care  cuprinde  denumirea 
materialelor, starea lor de uzură şi valoarea acestora. (A. N. 
Bacău,  fond  Sfatul  popular  al  comunei  Plopana,  raionul 
Bacău, dosar 74/1966).

O  ultimă  imagine  asupra  acestui  conac  boieresc, 
aparţinând lui Theodor Andrieş, o avem de la domnul Vasile 
Mândru care ne-a relatat:  „Era frumos, avea camere multe,  
cu  beci.  La  intrare  avea  un paravan.  Avea  docar  cu  cai  
frumoşi,  roate  de  cauciuc.  Boierul  avea  paznic  de  câmp,  
paznic de pădure, ciobeni şi saivane pentru oi. Întâmplarea  
a făcut ca într-un din zile să trec pe acolo cu un vecin de-al  
meu. Slugile fumau, eu n-am fumat de felul meu. Eram cu  
vitele la păşune, le aduceam la gârlă şi demiaza le duceam  
la saivane. Veneam acasă, mâncam, luam flori de grăunţe şi  
plecam  înapoi.  Şi  în  urmă  ia  foc  conacul  de  la  ţigările  
fumate. Numai flăcări.”

În  încheierea  acestui  periplu  prin  istoria  satului 
Plopana facem precizarea  că populaţia  acestei  localităţi  se 
află într-o continuă scădere. De la 1.208 suflete câte erau în 
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anul  1966,  s-a  ajuns  în  anul  2002  la  1.053,  pentru  ca  la 
recensământul din 2011 să fie de 738.
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Monumentul eroilor din Plopana 

44



                           Comuna Plopana. Judeţul Bacău                                      

Primarul comunei Plopana. Ing. Gh. Andrieş 

Plopana. Şcoală după şcoală
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 Plopana. Biserica „Sf. Gheorghe”

Construcţii noi în Plopana 
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Plopana. Casă bătrânească cu stâlp (oct. 1992)
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„Dumnezeu să-l ierte maică!”
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Frumoşi şi harapi la capră defilează la Bacău 

Plopana. Păpuşă-mireasă pregătită pentru mire 
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Plopana. Gospodărie nouă 

Plopana. Gospodărie cu anexe 

50



                           Comuna Plopana. Judeţul Bacău                                      

Plopana. Poartă cu porumbar şi fânar

Plopana. Casă nouă 
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Plopana. Troiţă
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Plopana. Biserica „Sf. Gheorghe”

TÂRGUL PLOPANA

Epoca modernă 
La sfârşitul  deceniului  trei  al  secolului  al  XIX-lea, 

după înfrângerea armatelor  turceşti  de către  cele  ruseşti  şi 
încheierea tratatului de pace de la Adrianopol (1829), turcii 
au  pierdut  monopolul  comercial  asupra  Moldovei  şi  Ţării 
Româneşti.  În  aceste  condiţii  create,  se  liberalizează 
comerţul cu cereale cu celelalte ţări ale Europei (până atunci 
fiind monopol turcesc), se intensifică schimbul de mărfuri pe 
piaţa internă. Tot mai mulţi dintre boierii moldoveni cer ca 
pe moşiile lor să înfiinţeze târguri care facilitau schimburile 
de mărfuri între producători şi le aducea noi venituri. 

Domnitorii  Moldovei,  începând  cu  Ioniţă  Sandu 
Sturza  şi  continuând  cu  urmaşii  au  dat  hrisoave  prin care 
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aprobau înfiinţare de târguri pe moşiile boiereşti. Astfel, în 
Colinele Tutovei,  zonă favorabilă dezvoltării  agriculturii  şi 
creşterii  animalelor,  au  luat  fiinţă  o  serie  de  târguri  în 
deceniile  trei,  patru  şi  cinci  ale  secolului  al  XIX-lea  în 
localităţile:  Podul Turcului, pe moşia lui Mihai Emandi, la 
Coloneşti,  pe moşia  lui  Vasile  Vidraşcu,  la  Lărgăşeni,  pe 
moşia lui Costachi Conachi, la Pungeşti şi la Plopana care 
ţineau ambele de ţinutul Tutova.

Târgul Plopana funcţiona deja în anul 1838. Oficial 
însă,  acesta  a  luat  fiinţă  în  anul  1845,  prin  aşezarea  de 
locuitori meseriaşi şi evrei negustori pe proprietatea moşiei 
Plopana  a  maiorului  Iordachi  Voinescu.  Hrisovul  de 
înfiinţare a fost dat sub domnia voievodului Moldovei, Mihai 
Sturdza, datat la 15 mai 1845 (A. N. Bacău, fond Primăriei 
comunei Plopana, dosar 3/1944).

După cum rezultă  din  Catagrafia pe anul  1845,  în 
ierarhia  târgurilor  din  principatul  Moldova,  târgul  Plopana 
ocupa locul al 39-lea dintre cele 52 existente la acea dată. 
Deşi  redus  ca  proporţii,  târguşorul  de  la  Plopana  era 
multietnic.  Alături  de românii  care erau majoritari,  aici  se 
stabiliseră  şi  câte  o  comunitate  evreiască,  lipovenească  şi 
ţigănească. După cum rezultă din catagrafia citată mai sus, în 
anul  1845,  din  totalul  de  15  negustori,  13  proveneau  din 
satele situate în imediata vecinătate a târgului Plopana, doar 
2 proveneau din alte locuri.

În majoritatea târgurilor şi târguşoarelor din Moldova 
continua  să  domine  proprietatea  feudală.  Locuitorii  din 
aceste aşezări, indiferent de categoria din care făceau parte 
(negustori,  meşteşugari,  mici  proprietari,  comercianţi  ş.a.), 
aveau  de  suportat  toate  consecinţele  care  decurgeau  din 
starea lor de dependenţă faţă de boierul sau domnitorul pe 
terenul  căruia  se  afla  situat  târgul  înfiinţat  cu  hrisov 
domnesc. 
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Mărirea numărului  negustorilor  din  târgurile 
moldoveneşti  a  avut  drept  urmare  creşterea  indicelui  de 
natalitate, a stabilirii tinerilor căsătoriţi, a celor proveniţi din 
rândul birnicilor şi căpătăierilor, precum şi a celor originari 
din satele care obţinuseră dreptul de târg. Căpătăierii formau 
o  categorie  de  locuitori,  alături  de  birnici,  care  nu  aveau 
domiciliul  stabil.  Cu toate acestea,  ei  erau înscrişi  la plata 
birului, alături de ceilalţi târgoveţi care aveau domiciliul în 
târg.

Pe  lângă  negustorii  pământeni existenţi  în  aceste 
târguri,  îşi desfăşurau activitatea şi un important număr de 
negustori evrei, de cult mozaic. Şi în cazul târgului Plopana 
negustorii  evrei  dominau  comerţul  cu  băuturi,  cu  produse 
aduse  de  la  negustorii  polonezi  din  Lipsca,  numite  şi 
lipscării şi  de la  Braşov şi  alte  localităţi  din Transilvania. 
După cum rezultă  din  Catagrafia pe anul 1845,  în Târgul 
Plopana existau 27 de negustori, din care 15 făceau parte din 
categoria  a III-a.  Totalul  stărilor  din Târgul  Plopana care 
erau supuse birului era de 42.  

O altă categorie de târgoveţi  o forma  meşteşugarii.  
Aceştia făceau parte din treapta a III-a, dominând producţia 
de mărfuri şi imprimând târgului această funcţie economică, 
alături de cea comercial-negustorească.

Birnicii,  datorită  profilului  lor  de  semiagricultori, 
formau o bună parte a populaţiei târgului Plopana. După cum 
consemna  istoricul  Gh.  Platon  în  lucrarea  intitulată 
Populaţia  oraşului  moldovenesc  la  mijlocul  secolului  al  
XIX-lea („Carpica”, 1970, III, Muzeul de istorie Bacău), din 
rapoartele  autorităţilor  rezultă  că  locuitorii  din  sate  se 
stabileau în târguri cu scopul de  „…a scăpa de boeresc şi  
celelalte a lor îndatoriri după aşezământ.” 

Birnicii  de  frunte  din  sate  care,  având  vite,  se 
strămutau  în  târguri.  Practicând  aici,  atât  plugăria  cât  şi 
cărăuşia,  prosperau  din  punct  de  vedere  economic.  Într-o 
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anafora a Sfatului cârmuitor, adresată domnului Moldovei, 
Mihail  Sturdza,  la  21  septembrie  1843  se  spunea  despre 
birnici  că  „…se  trag  la  târguri,  unde  fără  a  da  vreun  
agiutoriu  cu  meseria  lor,  numai  pe  dânşii  singuri  se  
folosesc”. Era  o  aluzie  la  faptul  că,  fiind  încadraţi  în 
categoria negustorilor, nu participau la sarcinile care, firesc, 
reveneau birnicilor din oraşe.

Săracii,  care  umblau  să-şi  agonisească  hrana,  se 
stabileau  şi  ei  în  târguri,  îngroşând  rândurile  slugilor  şi 
argaţilor. 

O  altă  categorie  de  locuitori,  alături  de  birnici,  o 
formau  căpătăierii, cei care nu aveau domiciliul stabil. Cu 
toate  acestea,  ei  erau  înscrişi  alături  de  birnici  la  plata 
birului. 

În categoria  populaţiei  dajnice din târguri se includ 
bejenarii şi ţiganii. Din categoria bejenarilor făceau parte cei 
care-şi părăsiseră satul de baştină din diferite cauze: fie era 
urmărit de autorităţi pentru o faptă săvârşită şi se ascundea; 
fie  nu-şi  plătise  birul  sau  alte  datorii  şi  părăsea  satul  pe 
ascuns, stabilindu-se în târgul cel mai apropiat.

În târguri se mai aflau funcţionarii şi boierii, nesupuşi 
dărilor către proprietarul târgului. 

Comunitatea lipovenească
Atunci când ne referim la totalitatea locuitorilor unei 

aşezări,  putem  afirma  că  aceştia  formează  o  comunitate. 
Acelaşi sens este folosit adecvat când ne referim la un grup 
de oameni cu interese, credinţe, sau norme de viaţă comune, 
având drept exemplu comunitatea lipovenească.

 Lipovenii,  acest  grup  etnic  de  origine  rusească, 
locuiesc  răspândiţi  în  mai  multe  localităţi  din  România. 
Printre localităţile în care s-au aşezat se numără şi Plopana 
din judeţul Bacău, unde şi-au construit şi o biserică de lemn, 
pe  stil  vechi  ortodox.  „Ajungând  în  Plopana  –  ne  spune 
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ultimul lipovean, Sava Bariz – ei au construit un schit situat  
la o distanţă de 5 km., lângă localitatea Lipova, cunoscut  
sub numele de schitul sau mănăstirea Tisa.”

Despre lipoveni se ştie că au emigrat din Rusia acum 
mai bine de 200 de ani, nemulţumiţi fiind de schimbările din 
cadrul Bisericii ortodoxe ruse. Ei s-au aşezat în mai multe 
localităţi din Moldova, fiind semnalaţi în secolul al XIX-lea 
şi în Lipova, Plopana ş.a. 

În  cadrul  Bisericii  Ortodoxe  de  Stil  Vechi  a 
Lipovenilor,  aceştia  şi-au  menţinut  tradiţiile  religioase 
puternice  care  preced  reformele  întreprinse  din  timpul 
domniei lui Petru cel Mare, ţarul al Rusiei (1682 - 1725).

Referitor  la  etnonimul  lipovean,  se  pare  că  acesta 
vine de la cuvântul rusesc lipa, care înseamnă tei, din lemnul 
căruia  ei  confecţionau obiecte  gospodăreşti,  printre care şi 
ramele  lotcilor  cu  ajutorul  cărora  vâsleau  în  bărcile 
lipoveneşti.  O  altă  explicaţie,  care  poate  fi  luată  în 
consideraţie,  o  constituie  faptul  că  acest  grup etnic  a  trăit 
vreme îndelungată în pădurile de tei din sudul Basarabiei şi 
nordul  Dobrogei  (judeţul  Tulcea).  Lipoveanu  Sava  Bariz, 
grădinar renumit din Plopana, ne-a transmis o altă variantă, 
conform căreia, ei ar fi venit din ţinutul denumit Lipova din 
Rusia, de unde şi-au luat şi numele. 

Acum  mai  bine  de  două  veacuri,  când  au  venit 
lipovenii  în  satul  Plopana,  ei  s-au  aşezat  grupat  pe  Uliţa  
Lipovenească,  unde  şi-au  construit  casele  şi  biserica 
lipovenească  ortodoxă  de  rit  vechi  cu  hramul 
„Acoperământul Maicii Domnului”. Dincolo de această uliţă 
a lipovenilor, un nou toponim avea să se configureze, care să 
le consacre numele, Dealul după Lipoveni.

Se  spune  că  în  perioada  maximă  de  populare, 
lipovenii reprezentau 1-2% din locuitorii satului Plopana. În 
documentele  vremii  îi  întâlnim  nominalizaţi  în  Anuarul  
României pentru comerţ, meserii, industrie şi agricultură din  

57



Prof. dr. Dorinel Ichim                                                  Prof. Florica Ichim 

1929-1930:  Ignatov Mihai şi  Ignatov Timofte  -  frânghieri, 
Ivanov Benedict - zidar, Cuzinau Nistor şi Doniciuc Teodor - 
grădinari.  De  fapt  grădinăritul  era  ocupaţia  preferată  a 
lipovenilor din Plopana şi nu numai. Aceasta rezultă şi din 
evidenţa grădinilor  de zarzavat  din Plopana în  vara anului 
1945, precum şi suprafeţele  cultivate  de ei:  Ion I.  Onofrei 
cultiva  40  de  ari,  Sava  Bariz  1  ha.,  Nic.  Onofrei  27  ari, 
Vasile Lacovei 18 ari, Ion V. Saveluc 18 ari (A. N. Bacău, 
fond Primăria comunei Plopana, Dosar 6/1945).

Cu ocazia recensământului efectuat între 8 ianuarie şi 
29  decembrie  anul  1941  asupra  locuinţelor  populaţiei  din 
Plopana,  au  fost  înregistrată  populaţia  pe  criteriu  etnic. 
Populaţia românească era de 3.160 locuitori,  cea evreiască 
135 şi lipoveni 38.

Prin anul 1995, în Plopana mai existau în jur de patru 
familii  de  ruşi  lipoveni:  Olga  Onofrei,  Sava  Bariz, 
necăsătorit;  Vanea  Bariz, fratele  său  de  74  de  ani, 
necăsătorit;  Ana Bârliga,  fostă Onofrei,  ea fiind lipoveancă, 
iar soţul român, fără copii;  Catea Moruz pe numele de fată, 
căsătorită  Nechita,  cu  trei  copii.  Aceştia  din  urmă  sunt 
născuţi în Plopana, fiind botezaţi în biserica lipovenească de 
aici, de preotul Timofei Ignatov.

În micuţul cimitir lipovenesc din jurul bisericii se află 
mormântul celui mai vechi decedat, Ivan Vasiliu, despre care 
se ştie  că a  trăit  114 ani.  În  faţa  bisericii  sunt  săpate  trei 
morminte  cu  trei  cruci,  înconjurate  cu  gărduţ  de  lemn. 
Numele  celor  trei  lipoveni,  încrustate  în  lemn sunt  ale  lui 
Nazari Ştefan (1901-1978),  Boris Sava (1905-1993),  Boris  
Sofia (1912-1982). Printre persoanele care mai veneau până 
nu demult la Plopana ca să muncească pământul moştenit de 
la părinţi se număra şi Achelina Ivanov.

În septembrie 2011, când am efectuat cercetările pe 
teren  în  comuna  Plopana,  mai  existau  din  comunitatea 
lipovenească trei lipoveni: Ecaterina Nechita, Sava Bariz şi 
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Onofrei,  măritată  cu  un  român.  Acesta  a  fost  un  minunat 
prilej  de  a  face  o  anchetă  etnografică  lipoveanului  Sava 
Bariz,  născut  la  7  octombrie  1948,  în  comunitatea 
lipovenească de la Plopana. Vom consemna varianta domniei 
sale despre istoria comunităţii lipoveneşti de la Plopana:

„Schisma rusă  datează  de  la  sfârşitul  secolului  al  
XVII-lea, când patriarhul Nikon a vrut să reformeze biserica  
rusă,  fiind  sprijinit  de  ţarul  Rusiei  Alexei  Mihailovici  
Romanov. Marea  majoritate  rusă  n-a  fost  de  acord  cu  
această schimbare, iar neînţelegerile au dus la împrăştierea  
în cele 4 vânturi a celor care nu s-au supus reformei.

O ramură dintre aceştia a ajuns în România şi li s-a  
spus lipoveni. Se spune că acest nume vine de la pădurea de  
tei  din  Dobrogea.  (Un  sat  cu  acelaşi  nume  se  află  în 
apropierea Plopanei, fiind reşedinţa comunei Lipova. Cândva 
acesta a fost sat mănăstiresc).

Numele poate să vină şi de la învăţătorul lor, Filip,  
de la care a evoluat numele de filipoveni, pe scurt, lipoveni.  
Mama mea, Sofia Parfirievna Borisova, îşi aducea aminte  
că un străbunic de-al ei a fost preot în Rusia. Acesta a primit  
ordin să plece în Moldova. Excorta care-l însoţea a primit  
ordin să-l împuşte. Când a ajuns la graniţă, acesta a cerut  
un  pahar  cu  apă.  L-a  dus  la  gură  şi  paharul  s-a  spart.  
Atunci  excorta  l-a  lăsat  în  viaţă  şi  a  trecut  graniţa  în  
România. Se spune că primii veniţi s-au stabilit mai întâi în  
Ruşi,  devenit  apoi  Roşiori.  De  aici  ar  fi  fost  chemaţi  de  
boieri care le-au oferit loc de casă şi de grădinărit. Unii au  
fost  aduşi  de boierii  din Plopana şi  li  s-au oferit  condiţii  
asemănătoare. 

În spre Lipova, lipovenii au făcut un schit, Tisa. Aici  
au fost  înmormântaţi  trei  episcopi  ortodocşi  de stil  vechi.  
Am făcut acolo un gărduţ şi o cruce lipovenească şi au fost  
plantate flori. Preotul a scris „Recunoştinţă eternă”.
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Românii din Plopana au numit uliţa pe care locuiau  
lipovenii  Uliţa Lipovenească. Familiile de lipoveni de aici  
alimentau toată comuna cu zarzavaturi şi legume.

La biserica noastră lipovenească se slujea în limba  
slavonă  şi  cântau  toţi  enoriaşii  cântece  religioase.  Se  
aducea la biserică la sărbătorile speciale  un vas mare cu  
grâu fiert amestecat cu miere de albine. Sătenii aduceau de  
acasă grâu făcut cu miere şi-l răsturnau în acest vas. Copiii  
veneau  de  acasă  cu  lingura  în  buzunar  şi,  după  slujbă,  
mâncau „cutea”ca pe o colivă moale.

După slujba de Crăciun, copiii lipoveni plecau pe la  
casele  lipovenilor,  interpretând  un  frumos  cântec  care  îl  
preamărea pe Iisus, dând de veste astfel Naşterea Lui.

În  noaptea  de  Învierea  Domnului,  spre  ziuă,  se  
puneau ouă roşii  la  morminte.  Atunci  copiii  căutau pe la  
morminte şi le luau. În casele de lipoveni de la Plopana, de  
Crăciun, un cor de băieţi umblau din casă în casă şi spunea  
Hristos rajdaetsea (Hristos S-a născut).

În ajun de Anul Nou se ura româneşte, şi dimineaţa  
de Anul Nou se mergea cu semănatul şi se spunea pe ruseşte  
Seiu veiu pasivaiu, care se traduce astfel:

„Semănatul să aducă rodul curat!
  La anul şi la mulţi ani!”

Drept  răsplată,  copiii  primeau  plăcintă  coaptă  în  
cuptor şi un bănuţ.

Paştele,  la  lipoveni,  ţinea  7  zile,  biserica  fiind  
deschisă în permanenţă. În acest timp, oricine putea să intre  
în clopotniţă şi să tragă clopotul. Bucatele de Paşte erau:  
pască, cozonac, friptură de miel şi ouă roşii.

Dintre  mâncărurile  de  ritual,  cel  mai  des  erau  
pregătite la sărbători următoarele feluri:

- blinâi,  un  fel  de  clătite  ca  la  români,  dar  fără  
umplutură de dulceaţă;

- vareniki, colţunaşi cu brânză;
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- stiudin, răcituri;
-  barabulniki, chiftele din cartofi raşi pe răzătoare,  

amestecaţi cu ou şi făină.
Când se năştea un copil la lipoveni, era obiceiul să  

se uite în calendar şi i se dădea acestuia numele sfântului  
din acea zi sau al celui mai apropiat din zilele care urmau.  
Fratele meu s-a născut în ziua de „Sf. Ilie”şi a fost botezat  
Ilie. Noi, lipovenii din Plopana, mergeam la horă, la bal şi  
la nuntă la români.

La  înmormântare,  la  lipoveni  se  face  priveghi.  
Mortul este dus la groapă de patru persoane care sunt rude  
cu acestea. La noi nu se fac colaci de înmormântare.

Pentru păcatele săvârşite se dau să se facă un număr  
de „mătănii”. Evidenţa numărului lor se ţinea la  bestoacă 
(un şirag de mărgele de formă conică, din piele). 

In  timpul  celui  de  al  doilea  război  mondial,  la  
invadarea armatelor ruse în Moldova, la porţile lipovenilor  
de pe Uliţa Lipovenească din Plopana s-a pus o plăcuţă pe  
care scria: „Nu vă atingeţi, sunt ruşi!”,  pentru a-i ocroti.  
Acesta  era  un  semn  de  recunoaştere  a  apartenenţei  
lipovenilor la etnia rusă.

Relaţiile interetnice ale lipovenilor cu românii, evreii  
şi  ţiganii  erau  dintre  cele  mai  bune.  Cu  toate  acestea,  
haiducii  nu  ţineau  cont  de  ce  neam  erau  cei  pe  care  îi  
prădau şi jefuiau. Tatăl meu făcea cărăuşie de brânză de la  
evreii din Târgul Plopana, la evreii din Bacău. Era un om  
voinic şi spătos. Într-o astfel de cărăuşie, haiduci adevăraţi  
i-a cerut şi lui să le dea brânza, el n-a dat-o, dar nu i-a făcut  
nimic. 

Mama mea, pe care am pomenit-o, făcea descântece  
şi avea leac, pentru că a avut copii gemeni. 

Pe  Uliţa  Lipovenească  era o  baie  neagră,  numită  
bania, la care se făcea baie în următoarea ordine: mai întâi  
femeile,  apoi  bătrânii  şi  apoi  copiii.  Localnicii  lipoveni  
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aduceau câte un braţ de lemne, înfierbântau pietrele, peste  
care turnau apa din cazan. După ce se înfierbânta apa din  
cazan, se arunca cu o cană din cazan peste pietrele fierbinţi  
şi  ieşea un abur foarte  puternic  care se prindea pe corp.  
Apoi, cu un pămătuf de stejar, se lovea peste tot corpul. Te  
limpezeai cu apă rece şi baia lipovenească îşi făcea efectul.  
Corpul fiind foarte înfierbântat, apa rece cu care te clăteai  
nu o simţeai. După o astfel de baie dormeai ca un prunc nou  
născut.  Se  scoteau  toate  toxinele  şi  te  relaxai  total.  Baia  
lipovenească era model luat de la baia rusească, denumită  
ruscaia bania.  Nu mi-a fost greu să înţeleg tehnologia unei 
astfel de „băi negre”, deoarece cu ocazia deplasării efectuate 
în  satul  Jurilovca,  judeţul  Tulcea,  am  făcut  cercetări 
etnografice  asupra unor  băi  asemănătoare  din gospodăriile 
lipovenilor de acolo.

Pe  obeliscul  înălţat  în  centrul  satului  Plopana  este 
gravat numele eroilor lipoveni:  T. I. Ignatov, V. I. Onofrei,  
A.G.  Bariz,  C.  Iorofei,  sub  care  este  scrisă  inscripţia: 
„Ridicat în cinstea eroilor morţi în războiului de întregirea  
neamului din 1916-1918”.

Biserica lipovenească din Plopana, „Acoperământul  
Maicii  Domnului”,  monument  de  arhitectură,  Cod  L.M.I.  
2004: BC-II-m-b-00874

Prezenţa  comunităţii  lipovenilor  ruşi  în  satele 
româneşti este o realitate de care trebuie să ţinem seama, mai 
ales  când  ne  ocupăm  de  redactarea  unei  asemenea 
monografii.  Deoarece  comuna Plopana este  multietnică,  la 
fel ca şi fostul Târg Plopana, ne vom ocupa, în continuare, de 
lăcaşul  lor  de cult.  Despre lipovenii  ruşi  de la  Plopana se 
spune că s-ar fi stabilit mai întâi în comuna Roşiori, unde au 
avut  şi  o  biserică.  De acolo,  ei  au  venit  la  Plopana,  s-au 
aşezat alături de comunitatea românească, pe Valea Tutovei, 
loc tocmai nimerit  pentru practicarea grădinăritului,  pentru 
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care  aceştia  erau  renumiţi.  Prezenţa  târgului  aici,  încă  din 
prima  jumătate  a  secolului  al  XIX-lea,  a  făcut  posibilă 
desfacerea  legumelor  şi  zarzavaturilor  local,  ceea  ce  le-a 
adus prosperitate economică.

Ca  orice  comunitate  etnică,  şi  lipovenii  ruşi  care 
ocupaseră  cam 1-2% din populaţia  locală,  şi-au ridicat  un 
locaş de închinăciune din lemn, pe stil vechi ortodox. 

La  începutul  secolului  al  XIX-lea  exista  în  zonă o 
mănăstire  lipovenească  de  rit  vechi  ortodox  la  Tisa,  în 
comuna Lipova. În condiţiile în care comunitatea lipovenilor 
de  la  Plopana se  întărea  şi  prospera  economic,  au hotărât 
să-şi facă o biserică proprie de rit vechi ortodox. Concentraţi 
pe Uliţa Lipovenească, aceştia au durat din bârne rotunde de 
lemn  o  biserică  pe  care  au  numit-o  în  limba  rusă 
dereveaniaia ţârcovi, adică biserică de ţară. 

Biserica lipovenească de la Plopana se încadrează în 
unul dintre cele mai simple planuri moldoveneşti, în formă 
de navă, cu pridvor, turn clopotniţă şi altar. În privinţa datării 
acestui  locaş,  cei  care  s-au  ocupat  de  istoria  bisericii  au 
plasat-o  în  timp,  unii  la  sfârşitul  secolului  al  XVIII-lea 
(1790),  alţii  la  începutul  secolului  al  XIX-lea  (1801). 
Lipsând alte indicii pentru datare, am luat de bază anul 1801 
trecut  pe  unul  dintre  clopotele  de  la  această  biserică.  În 
prezent, acest clopot nu mai este, deoarece a fost transferat la 
biserica lipovenească din comuna Focuri, judeţul Iaşi.

La o dată ulterioară, pereţii bisericii din bârne au fost 
tencuiţi, la interior şi la exterior, cu lut galben amestecat cu 
pleavă ca liant, fiind zugrăvită cu var simplu. Doar pridvorul 
şi clopotniţa au rămas cu bârnele la vedere, fără a se tencui 
cu  lut.  Iniţial,  biserica  a  avut  patru  clopote.  Unul  dintre 
ultimii lipoveni din comunitatea de la Plopana, Sava Bariz, 
ne-a relatat că se trage din neam de preoţi, bunicul său fiind 
preot de etnie rusă. 
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Ultimul  preot  la  această  biserică  a  fost  Timofei  
Ignatov, care  a  slujit  acum 40 de ani.  De aici  a  plecat  la 
Mănăstirea  Slava  Cercheză,  din  judeţul  Tulcea.  După 
plecarea acestuia, au slujit aici preoţi veniţi din Vaslui şi Iaşi. 
Ultima slujbă ţinută în biserica lipovenească de la Plopana a 
avut loc în anul 1998, cu ocazia unei înmormântări.

Nu  numai  comunitatea  lipovenească  a  avut  de 
suportat drama dezmoştenirii  sale, ci şi lăcaşul lor de cult. 
Pentru a înţelege mai bine ce s-a întâmplat cu inventarul de 
cult al acestei biserici şi cu icoanele pictate pe lemn, de mare 
valoare artistică de altfel, vom reproduce următorul text din 
Zorile (Anul VI, nr. 11, 1995), o publicaţie a ruşilor lipoveni 
din România, următorul text, fără comentarii: „Cu câţiva ani  
în urmă, de aici a fost ridicată o carte datând din anul 1600  
(cu proces verbal şi astăzi nu se ştie nimic) şi dusă în oraşul  
Bacău. Aproape aceeaşi soartă au avut-o odăjdiile, cusute  
cu  fir  de  aur.  Ultimul  dascăl,  răposatul  Timofei  Ignatov, 
trecut la călugării de la mănăstirea din Manolea, a dus-o la  
Slava  Rusă  spre  păstrare…  Din  biserică  au  fost  luate  3  
clopote (pe unul din ele este vizibil scris anul 1801 având o  
greutate de 20 kg) şi duse pentru un an la Focuri, unde, cu  
trei ani în urmă, a ars biserica veche”.

Aceeaşi întâmplare,  a fost povestită de astă dată de 
către  Sava Bariz,  martor  ocular  la  cele  întâmplate  în  anul 
1987,  ziaristului  Dan  Mindirigiu.  „Toate  icoanele,  de  o  
deosebită însemnătate,  au fost  luate  şi  duse la Bacău.  Au  
venit  de  la  Patrimoniu,  un  ofiţer  de  securitate  şi  un  
reprezentant al Primăriei şi au luat vreo şapte icoane şi 33  
de cărţi,  cea mau veche datând din 1600. Le-am cerut să  
mai  lase  o  icoană  şi  pentru  biserică.  Culmea,  tocmai  
securistul s-a îndurat şi  a lăsat  cele  două icoane,  una cu  
Sfântul Nicolae şi alta cu Maica Domnului… Aici mă simt  
ţarul  Rusiei,  pentru  că,  într-un  anumit  fel  sunt  legat  de  
strămoşii  mei  din  Rusia”, zise  Sava  Bariz,  cu  o  oarecare 
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mândrie.  Deşi  nu  mai  exista  etnia  lipoveană  pe care  să  o 
reprezinte, în anul 2004 acesta a candidat pentru funcţia de 
consilier pentru Partidul Ecologist şi a fost ales. Revenind la 
biserica  lipovenească,  consilierul  a  mai  declarat  aceluiaşi 
ziarist:  „De Paşti, mă urc în clopotniţă şi trag clopotul. A  
fost adus din Rusia. Unul singur a mai rămas din patru. Am 
împrumutat  trei  unei  biserici  din  comuna  Focuri,  judeţul  
Iaşi.  Când  fac  slujbe,  se  roagă  şi  pentru  lipovenii  din  
Plopana”.

În momentul când scriu aceste rânduri, monumentul 
de  arhitectură  Biserica  din  lemn  de  rit  ortodox  vechi  din 
Plopana se află în colaps şi nimic nu îl mai poate salva de la 
pieire.

Comunitatea evreiască
Epoca modernă 
Despre vechimea  comunităţii evreieşti în Plopana se 

poate  spune  că  aceasta  este  prezentă  după  înfiinţarea 
Târgului Plopana, adică după anul 1838. Evreii s-au adunat 
de prin alte târguri şi oraşe moldoveneşti  în acest târguşor 
nou înfiinţat pentru a pune bazele afacerilor care constau în 
comerţ  şi  negustorie.  Comunitatea  evreiască  din  Târgul 
Plopana  este  formată  dintr-un  grup  de  oameni  care  au 
interese, credinţă şi norme de viaţă comune.

Primul  document  important  care  îi  menţionează  pe 
evrei este Catagrafia pe anul 1845, unde îi întâlnim deja ca 
participanţi activi la viaţa economică şi comercială, alcătuind 
deja o comunitate structurată pe criteriul etnic şi cel religios, 
iudaic.  Despre prezenţa acestei etnii  în târgurile Moldovei, 
inclusiv în cel de la Plopana, istoricul Gheorghe Platon avea 
să  scrie  într-un  studiu  intitulat:  „Populaţia  oraşului  
moldovenesc la secolului al XIX-lea” („Carpica”, 1970, III, 
Muzeul de istorie Bacău): „Evreii şi supuşii străini dominau  
comerţul  cu  băuturi,  comerţul  cu  lipţcănii,  schimbul  
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monedelor  (zaraflâcul)  …Alături  de  negustorii  pământeni  
din târgurile şi oraşele Moldovei îşi desfăşurau activitatea  
negustorii de rit mozaic (evreii)”.

După  cum  rezultă  din  Catagrafia  din  anul  1945, 
existau  în  acea  vreme  în  Plopana-Târg  un  număr  de  42 
târgoveţi  care  făceau  parte  din  stările  nesupuse  birului. 
Dintre aceştia, 27 erau târgoveţi evrei de cult mozaic. 

Comunitate evreiască din Târgul Plopana aveau drept 
casă  de  rugăciune,  o  sinagogă,  unde  desfăşurau  toate 
activităţile  specifice  cultului  iudaic.  Dar  despre  această 
comunitate,  o  invităm  pe  doamna  învăţătoare  Virginia 
Băisan să ne expună evenimente, să ne descrie modul lor de 
trai:

„Evreii  aveau  locuinţele  casă  lângă  casă,  de  la  
şcoala veche şi până la bibliotecă. Ei făceau numai comerţ.  
Cea  mai  mare  prăvălie  era  unde  se  află  o  altă  prăvălie  
acum.  Aceea  a  aparţinut  unui  evreu  Meier,  care  avea:  
fierărie, băcănie, manufactură. Au avut haham şi sinagogă.  
Aici, în spate era biserica lor. Se duceau evreii sâmbăta să  
se închine  şi  noi  copiii,  cum eram zăpăciţi,  îi  vedeam cu  
cornul  pus  pe  frunte,  cu  tichiuţa  pe  cap  şi  cu  talesul  ce  
acoperea trupul. Cântau şi făceau slujba în legea lor. 

Cimitir nu au avut în sat. Când mureau, îi duceau la  
Vaslui sau la Pungeşti. La evrei era legea de a fi îngropaţi  
în aşa fel încât să nu prindă al doilea apus de soare. Au avut  
şi o baie jidovească, unde se duceau numai evreii acolo. Nu  
se  ducea  nici-un  român.  Hahamul  tăia  păsările,  le  tăia  
„cuşer”, adică la gât, le spânzura cu capul în jos, ca să se  
scurgă tot  sângele.  Le punea pe o leasă anume făcută,  le  
agăţa în cuie şi le lăsa ca să se scurgă tot sângele.

Noi  am  avut  aici  un  târg  extraordinar  de  bine  
organizat. Era un evreu care avea măcelărie numai cu carne  
de  vită.  Alături  de  el,  la  vreo  două case,  a  fost  tatăl  lui  
Ciocan, român care vindea numai carne de porc. 
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Mai la deal de primărie era un evreu, Simon Circus,  
care  vindea  numai  mărfuri  de  manufactură  şi  galanterie.  
Mai  era  un  evreu  de  la  vale  care  administra  moşia  
Finkelştain. Ţinea la tataia, venea la noi în vizită. A ajuns  
mare evreul, pe la Bucureşti.

Ne  invitau  evreii  la  Purim.  Toţi  evreii  trimiteau  
Purimul,  nişte  prăjituri  în  trei  colţuri.  Parcă le  văd cum 
arătau. Nu ne dădea mâncare de-a lor, de ritual, înafară de  
prăjiturele, purim şi strudel.”

Despre relaţiile interetnice dintre evrei şi români, am 
aflat din cele spuse de către domnul profesor Băisan:

„Mai veneau şi ei la noi de sărbători. Tataia a fost  
mulţi ani primar, din 1932 şi până în 1940. Avea şi cheile de  
la casa de bani a Băncii. Tata organiza baluri cu Primăria.  
Pe când eram în clasa a II-a de la Normală, prin anii 1938-
1940, un bal s-a organizat în şcoala veche din Plopana. Au  
venit  evreicele  toate,  tare frumos îmbrăcate,  la acest  bal,  
parfumate: Aurora, Beti Avram, Avrămuţâ, Dora (vecină cu  
noi) ş.a. Tataia, care era primar, a luat la balul acela toate  
evreicele  la vals.  O dansa, o aşeza pe scaun. O lua pe a  
doua, o dansa, o aşeza pe scaun. O dansat cu toati evreicele.  
Şi-a făcut datoria di primar. Şi m-a luat şi pi mini tataia la  
dans. Da ci frumos dansa!”

Nu  lipsea  nici  baia  evreiască,  o  instalaţie  absolut 
necesară pentru orice comunitate iudaică. Cunoscută şi sub 
numele  de  feredeu,  baia  era  necesară  nu  numai  pentru 
întreţinerea igienei,  ci  şi pentru ritual.  Cel puţin o dată pe 
săptămână, bărbaţii şi o dată pe lună femeile făceau abluţiuni 
în  micva  -  bazinul  cu  „apă  vie”  care  se  împrospătează 
continuu.  La  vremea  aceea  baia  era  sub forma  unei  bolte 
săpate în pământ, având un cuptor mare şi laviţe pentru băile 
cu  abur.  Într-o  cameră  se  aflau  căzile  pentru  baie.  În 
„feredeu” mai exista şi un bazin cu apă, care se împrospăta 
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mereu de la izvoarele ce-l alimentau; aceasta era „micva” în 
care se făceau „abluţiunile” rituale.

În tot decursul existenţei sale, obştea evreiască de la 
Târgul  Plopana  se  îngrijea  de  tăierea rituală  a  vitelor  şi 
păsărilor, denumită cuşer. Pentru a recompune viaţa evreilor 
din Târgul Plopana, la fel ca şi în cazul comunităţii ebraice 
de la Târgul Podul Turcului, m-am folosit de lucrarea lui I. 
Kara  intitulată,  „Obştea  evreiască  din…Bacău” (Editura 
Hasefer, Bucureşti, 1995).

Un eveniment politic a avut o mare influenţă asupra 
comunităţilor rurale din a doua jumătate a secolului al XIX-
lea.  În primăvara  anului  1868, guvernul  I.  Brătianu trecea 
prin Parlamentul României o lege care interzicea evreilor să 
locuiască şi să activeze în mediul rural. Nu am întâlnit încă 
surse  care  să  dezvăluie  efectele  acestei  legi,  dar  este  cert 
faptul  că  în  târgurile  din  Colinele  Tutovei,  printre  care  şi 
Târgul  Plopana,  Târgul  Podul  Turcului,  Stănişeşti,  Puieşti 
ş.a.,  activităţile  economică,  comercială şi negustorească nu 
au avut de suportat consecinţe grave.

Drept urmare, informaţiile de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea cu privire  la  aceste  târguri  care aveau comunităţi 
dominante  evreieşti  nu  se  observă  o  scădere  a  activităţii 
economice  şi  comerciale  ci,  dimpotrivă,  se  sesizează  o 
creştere  spectaculoasă.  Este  posibil  să  fi  fost  interpretat 
faptul că târgurile care erau pline de evrei, nu erau socotite a 
fi mediul rural, ci orăşenesc, în formare.

 Pe la  finele  secolului  al  XIX-lea  Târgul Plopana 
forma  o  comună  împreună  cu  satele  şi  cătunele:  Plopana, 
Iţcani, Dorneni, Fundul Străminoasa (Zinga),  Bugeni-Mari, 
Bugeni-Lingurari şi Vladia, Valea-Dorneni, Valea-Gardului 
şi Munteni. Comuna avea o populaţie de 2.834 locuitori, din 
care 500 contribuabili, numărul caselor locuite fiind de 688. 
Via se cultiva pe 15 ha., din care 5 ha. nelucrătoare din cauza 
atacului  filoxerei  care  a  lovit  puternic  cultura  viţei  de vie 
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indigenă în ultima decadă a secolului al XIX-lea. Livezile cu 
pruni se întindeau pe o suprafaţă de 4 ha.

După cum rezultă din Marele dicţionar geografic al  
României, la sfârşitul aceluiaşi secol, locuitorii  comunei se 
mai  ocupau,  pe  lângă  cultivarea  pământului  şi  creşterea 
animalelor, cu practicarea anumitor meserii şi meşteşuguri. 
Ei confecţionau din lemn căruţe ordinare, practicau dogăritul 
pentru  a  face  vase  pentru  depozitarea  vinului,  prelucrau 
cânepa din care făceau frânghii, obţineau uleiul vegetal prin 
prelucrarea  seminţei  de  cânepă.  Pentru  obţinerea  uleiului 
sămânţa de cânepă se prăjea sumar sau se folosea crudă, se 
bătea în piua de lemn cu chilugul de lemn, şi se storcea în 
teascul din lemn cu pene. 

Tot la sfârşitul secolului al XIX-lea în comună se afla 
o  şcoală  mixtă,  4  biserici,  dintre  care  una  lipovenească, 
precum şi o moară cu vapori. Aici exista o piaţă de cereale, 
formată de către cetăţenii din satele din jur. Aria de comerţ 
cu cereale cuprindea la anul 1845 satele comunelor Plopana, 
Coloneştii  şi nu numai.  Târgul Plopana făcea comerţ şi cu 
oraşul Bacău care se afla la 25 km. depărtare. Plopana-Târg 
avea  la  sfârşitul  secolului  al  XIX-lea  un  număr  de  50  de 
persoane care se ocupau cu comerţul.

Perioada contemporană 
În  Anuarul  României  pentru  comerţ,  industrie,  

meserii  şi agricultură pe anii  1929- 1930, Târgul  Plopana 
era  trecut  cu  următoarele  instituţii  proprii:  primărie, 
precepţie, fisc, una biserică ortodoxă, una şcoală primară. În 
târg se aflau şi o serie de unităţi  comerciale, economice şi 
bancare. (Pentru identificarea evreilor, vom evidenţia numele 
lor folosind caractere italice boldite).

Băcănii:  Brighel  M.,  Caufman M.,  Circus  Oscar,  
Hoş Speranţa, Iţic Leiba,     

Sager Solomon.   
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Bănci: “Banca Ţăranilor” S. A. Bârlad 
- Agenţia Plopana
  Banca Populară „Izvorul Tutovei”
  Banca Populară „Tache Protopopescu”

Brutari: Idel Iancu
Cârciumari:  Doniciuc Toader,  Frisch David, 
Mândru T. Gh., Munteanu S. Gh.

Cismari: Antohie Spiridon, Gherla Alecu, Radu V., 
Radu V. I., Vasile Riven

Croitori: Croitorul Leizer, Iacob I. Ion
Fierari: Gerald C-tin, Zancu V. Ion
Frânghieri: Ignatov Mihai, Ignatov Timofte
Grădinari: Cuzinau Nistro, Donciuc Toader
Măcelari: Idel Iemea
Mecanici: Şurubaru C-tin
Mori: Şurubaru Constantin, 
Rotari: Guvigineanu Vasile
Tinichigii: Şahter Burachi, Şmilovici Iancu
Zidari: Ivanov Benedict
Agricultori: Andrieş Theodor 90 ha. şi 34,75 ha. vie; 
Voinescu Sevastiţa 136 ha.
Despre  evreii  din  Plopana  Târg,  Domnul  Vasile 

Mândru,  care  i-a  cunoscut  la  vremea  aceea,  ne-a  relatat: 
„Erau vreo 40 şi ceva de evrei în Târgul Plopana. Făceau  
negustorii cu brânză, cu ouă, unii erau meseriaşi, croitori.  
Aveau sinagogă. Nu aveau baie, aveau nişte iazuri.” 

Anul 1941 avea să fie  an de grea încercare  pentru 
comunitatea evreiască din Plopana.
Începând cu data de 8 ianuarie 1941 s-a trecut la întocmirea 
recensământului pe etnii în comuna Plopana. La acea dată au 
fost recenzaţi 3160 de români, 135 de evrei şi 38 de lipoveni. 

Întocmirea  unei  evidenţe  stricte  a  proprietăţilor 
nominalizate  pe  familiile  de  evrei  din  comuna  Plopana 
anunţa  că  acestei  comunităţi  i  se  pregătea  ceva  nu  prea 
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plăcut. Un număr de 22 proprietăţi evreieşti au fost recenzate 
cu  casele  şi  construcţiile  anexă.  Dintre  aceştia,  cei  mai 
înstăriţi erau Leiba Iţic care deţinea 1 casă cu 9 camere, 1 
hambar  cu  capacitate  de  10  vagoane,  grajd  şi  bucătărie. 
Moştenitorii  lui  Hascal  Circus  erau  proprietari  pe  averea 
părinţilor  care consta  în:  1 casă cu trei  camere,  1 hambar 
degradat şi 1 brutărie. 

Ceea ce era de preconizat s-a şi întâmplat. S-au luat 
toate măsurile de către conducerea de atunci a României ca 
să  fie  scoşi  toţi  evreii  din  comerţ  şi  din  târguri.  Această 
măsură radicală, luată împotriva evreilor, a avut ca urmare 
imediată  stagnarea  vieţii  economice  la  Plopana.  Populaţia 
din  comună  suferea  cumplit  de  lipsa  articolelor  de  primă 
necesitate. Pentru a ieşi din această stare de impas, Mareşalul 
Ion Antonescu a  ordonat  să  se ia  măsuri  imediate  ca  „…
prăvăliile jidoveşti închise să fie înlocuite ca să se deschidă  
prăvălii  cu negustori  români.  Să se raporteze până la 28  
noiembrie  1941  câte  asemenea  magazine  s-au  deschis  în  
comuna  Plopana” (A.  N.  Bacău,  fond  Primăria  comunei 
Plopana, dosar 5/1941).

După  executarea  ordinului  mareşalului  Ion 
Antonescu, până la data de 22 noiembrie 1941, erau deschise 
de către români în comuna Plopana un număr de 7 prăvălii.

Comunitatea  evreiască  din  Plopana  avea  să  fie 
evacuată la 23 iunie 1941, în timpul primarului lipovean Jean 
Saveluc  (Idem,  fond  Primăria  comunei  Plopana,  dosar 
3/1943). 

Numai din satul Iţcani, în anul 1941 au fost luate de 
la evrei pământ arabil în suprafaţă de 330 ha. şi 20 ha. fânaţ, 
fiind  trecute  în  proprietatea  statului  (Idem,  fond  Primăria 
comunei Plopana, dosar 1/1941).

Despre  soarta  evreilor  din  Târgul  Plopana,  domnul 
Vasile Mândru ne-a relatat: „În anul 1941 i-au ridicat şi i-o  
dus  la  Bârlad.  Alţii  au  plecat  mai  înainte.  Casele  lor  şi  
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prăvăliile lor rămâneau aşa, îmbrăcate. Vin legionarii. Era  
cuib de legionari la Plopana. Armeanu era şef, Patrichi era  
ajutor. Acesta era mai rânzos ca şeful, adică mai rău. N-o  
durat mult şi s-o terminat şi cu ei. Erau dintre ţărani. Erau  
legionari şi preoţi şi învăţători,  mai pe ascuns că erau cu  
serviciu la stat. 

Erau în  centru  nemţi.  Făceau  gimnastică,  mâncau  
bine. Nemţii se purtau bine cu oamenii. Aveau şeful lor care  
stătea  la  domnul  Băisan,  aice.  Era  cuibul  lor  acolo,  cu  
radio.  Venise  dinspre  Băceşti,  că  era  gara  mai  aproape  
decât Bârladul.  

Când au venit ruşii, erau cazaci. Ruşii erau numai  
obezi.  Cătau  mâncare,  căutau  lucruri,  alimente.  Luau 
animale şi le tăiau, oi multe. Ruşii erau mai obraznici, mai  
flămânzi. O umblat şi în casă, la părinţii mei. Oamenii au  
fost refugiaţi la pădure cu căruţe cu boi şi au venit înapoi.  
Când au venit în sat, îi chemase un om bătrân: Hai, veniţi,  
că vin ruşii la pădure şi vă împuşcă! Şi-am venit în gura lor.  
Ne-a luat boii. Pe Toader Andrieş, boierul, care avea şi un  
frate, avea şi moşie spre Fundul Tutovei, pădure şi pământ,  
l-au prădat. La fel şi pe ginerele lui Andrieş, Gutunoi, un  
fecior, Toderică. Conacul îl avea unde-i Baza de recepţie,  
lângă Plopana.”

Ca urmare a aplicării reformei agrare din anul 1945, 
printre  proprietarii  de  moşii  care  au  fost  expropriaţi  se 
numără  şi  evreii  Adolf  Leon, Rozimure şi  Fridman  (Idem, 
fond Primăria comunei Plopana, dosar 3/1945). 

Toată  această  descriere  a  comunităţii  evreieşti  din 
fostul  Târg  Plopana  are  şi  un  epilog,  descris  de  doamna 
învăţătoare Virginia Băisan, cu ocazia  anchetei  etnografice 
efectuată la Plopana în perioada 23-25 septembrie 2011:

„O venit la noi din Ierusalim, acum câţiva ani şi s-o  
umplut casa di evrei. Pe vreo 10-12 evrei i-au trimis mamele  
lor  la  Plopana  la  doamna  Vica.  Neştiind  cum  mă  mai  
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cheamă, o venit  cu o poză de a mea de acum 14 ani. Au  
trecut pe aicea şi m-au fotografiat în picioare. Au venit cu 9  
maşini şi au oprit la monumentul eroilor, au arătat poza la  
oameni şi au întrebat pe oameni:- O cunoaşteţi pe doamna?  
- Sigur că o cunosc, este doamna Băisan. S-o umplut casa di  
evrei ici, undi stăm noi acu. Vica, tu eşti mama lor!”

Comunitatea ţigănească
Epoca medievală 
Despre prezenţa ţiganilor în satele comunei Plopana 

nu dispunem, deocamdată, de date care să-i confirme ca fiind 
aici odată cu înfiinţarea primelor sate cu populaţie autohtonă. 
Şi  în  prezent  mai  sunt  dispute  între  istorici  cu  privire  la 
imigrarea  lor  în  Ţările  Române.  Dacă  ne  referim  la 
aprecierile făcute de Nicolae Iorga, acesta este de părere că 
ţiganii ar fi apărut la noi la jumătatea secolului al XIII-lea, 
odată  cu  marea  invazie  mongolă  din  anul  1241.  Căile  de 
pătrundere au fost prin partea de răsărit, aduşi de mongoli şi 
de la  sud de Dunăre,  prin nomadism, stabilindu-se într-un 
număr destul de mare în Moldova şi Ţara Românească.

În  Moldova,  ţiganii  sunt  atestaţi  în  anul  1428,  în 
timpul  voievodului  Alexandru  cel  Bun,  care  dăruia 
mănăstirii Bistriţa 31 de sălaşe de ţigani. Un alt document în 
care sunt pomeniţi ţiganii este uricul din 16 martie 1490, dat 
în  capitala  Moldovei  de  la  Suceava,  prin  care  Ştefan  cel 
Mare  dăruia  mănăstirii  Putna  11  sălaşe  de  ţigani  cu  mai 
multe suflete, pe care îi avea din Basarabia.

Marile proprietăţi feudale moldoveneşti aveau nevoie 
de  braţe  de  muncă,  astfel  că  robia  ţiganilor  apare  ca  o 
necesitate  pentru  ca boierii,  mănăstirile  şi  domnitorii  să-şi 
lucreze pământul.  O bună parte din uneltele de muncă din 
fier, necesare muncilor agricole, erau confecţionate de către 
ţiganii  stabiliţi  în  aceste  sălaşe  sau  de  către  comunităţile 
ţigăneşti nomade.
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În  satele  care  vor  forma  comuna  Plopana  au 
convieţuit  alături  de  români,  evrei,  lipoveni  şi  comunităţi 
ţigăneşti în satele Fundul Tutovei, Budeşti, Târgul Plopana, 
Străminoasa,  Plopana şi  nu numai.  Referindu-ne la  un sat 
dispărut,  situat  mai  la  nord  de  Plopana  şi  cunoscut  sub 
numele de Giurcanii Mănăstirii,  acesta aparţinea mănăstirii 
Lipova  pe  la  1840.  Ţiganii  de  aici  locuiau  în  sălaşe,  în 
bordeie  îngropate  sau  semiîngropate  în  pământ,  având 
statutul social de robi ai mănăstirii.

Proprietarii  de  moşii  din  zonă  foloseau  la  lucrul 
pământului, de asemenea, munca ţiganilor robi. 

Epoca modernă 
Avântul revoluţionar de la mijlocul secolului al XIX-

lea  a  determinat  autorităţile  să  recunoască  necesitatea 
dezrobirii  ţiganilor  în  Ţările  Române.  În anul  1835 a fost 
retipărit  hrisovul  lui  Mavrocordat  referitor  la  danii, 
schimburi şi vânzări de ţigani. 

Un studiu al lui Mihail Kogălniceanu din anul 1837 
despre ţigani avea scopul de „a sluji pentru moment acelor  
voci care s-au ridicat pentru ţigani.”

La 31 ianuarie 1844, prinţul Mihai Sturza a prezentat 
Adunării Moldovei un proiect de abolire a robiei ţiganilor.

La 22 decembrie 1855, Divanul Obştesc al Moldovei 
adopta  „Legiuirea  pentru  desfiinţarea  sclaviei”,  pe  baza 
unui proiect de lege elaborat de Petre Mavrogheni şi Mihail 
Kogălniceanu.  Proprietarii  ai  căror  robi  erau  eliberaţi  prin 
această lege erau despăgubiţi de către stat sau beneficiau de 
o serie  de înlesniri  fiscale.  În  anul  1856, proprietarilor  de 
ţigani li se acorda o despăgubire de 10 galbeni pentru fiecare 
ţigan, iar legea stabilea obligativitatea tuturor ţiganilor de a 
avea  locuinţe  statornice.  Ţiganii  aflaţi  în  curţile  boierilor 
erau statorniciţi de administraţia locală prin oraşe sau sate, 
ţinându-se cont şi de punctul lor de vedere.
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Ţiganii  eliberaţi  din  robie  nu  au  beneficiat  în  anii 
următori  de împroprietărire.  Majoritatea lor au ajuns să se 
confrunte cu situaţii materiale extrem de dificile, fiind puşi 
în situaţia să se reîntoarcă pe moşiile foştilor stăpâni.

După cum consemna Lucian Cherata în lucrarea sa 
intitulată  „Istoria  ţiganilor” (Editura  Z,  Bucureşti,  f.  a.), 
„Începând cu anul 1860, ţiganii  din România încep să se  
diferenţieze treptat în două mari categorii: ţiganii sedentari  
şi ţiganii nomazi. O parte dintre ţiganii dezrobiţi au primit  
pământ, iar cei ce cunoşteau diferite meserii s-au aşezat la  
marginea  târgurilor  şi  satelor.  Aceştia  au  fost  destul  de  
numeroşi şi  au constituit  categoria ţiganilor  sedentari  din  
ţara noastră. Dar nu toţi ţiganii s-au hotârât să treacă la  
viaţa sedentară şi de aceea o altă parte dintre ei a continuat  
să colinde ţara.”

Perioada contemporană 
Pe la anul 1930, C. J. Popp Şerboianu în lucrarea sa 

intitulată „Les Tsiganes” (Payot, Paris, 1930), consemnează 
în  România  două  mari  categorii  de  ţigani:  1)  lăieţii  2)  
vătraşii.

 Din categoria lăieţilor făceau parte: ursarii, ciurarii,  
căldărarii,  fierarii,  costorarii,  rudarii,  potcovarii,  
spălătoresele,  meşterii-lăcătuşi,  lăutarii  (muzicanţii),  
vânzătoarele de flori şi floricele, ghicitoarele, văcsuitorii de  
ghete şi salahorii. Dintre aceste categorii, în satele comunei 
Plopana au fost  identificate  o parte  în satul  Budeşti,  după 
cum urmează.  Ursari erau: Ion Bulău, Anton Iorga, Profir 
Alexandru, Măgurean Alexandru. Lingurari: Vasile Apostol, 
Ţurcanu Gh., Ion Lazăr (covătar), Tărtăgan Manole. Lăutari: 
Gh.  Alistar  (vioară),  Chiriac  Alexandru (clarinet).  Fierari: 
Nicolae Costin, Silion Mărianu.

 Vătraşii  erau stabiliţi în mare parte în sate, unde au 
primit pământ după anul 1924 şi se ocupau cu agricultura. 
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Tot  dintre  ei,  o  parte  sunt  cântăreţi,  croitori,  potcovari, 
servitori  la curţile  boiereşti,  bucătari,  meşteşugari.  Femeile 
acestora lucrau la particulari (spălau, coseau, făceau treburi 
în casă etc.). Vătraşii au început să-şi uite limba aproape în 
totalitate, copiii lor mergeau la şcoală. Dintre satele cu ţigani 
vătraşi  din  comuna  Plopana,  menţionăm  Budeştii, 
Străminoasa şi Fundul Tutovei. În ultimul dintre aceste sate, 
la  Fundul  Tutovei,  la  lăutari  li  se  spuneau  muzicanţi: 
membrii familiei Creţu, Gălbează, Burghel. Tot în acest sat a 
lucrat fierăria Iacob Vasile. 

Dacă în comunitatea ţigănească din satul Budeşti se 
vorbeşte  bilingv,  adică  limba ţigănească  şi  românească,  în 
comunitatea  de  la  Fundul  Tutovei  se  vorbeşte  numai 
româneşte, sătenii de aici pierzându-şi limba ţigănească.

Despre ţiganii din satul Străminoasa de Sus se ştie că 
sunt proveniţi  de la mănăstirile  din jur, mănăstirea Lipova 
sau mănăstirea Răchitoasa.      

În măsura în care sursele documentare ne permit, ne 
vom  referi,  în  continuare,  la  comunitatea  ţigănească  din 
satele comunei Plopana. 

Despre  „ţiganii din satul Dobreana, judeţul Bacău,  
se spune că au format o cătună de aproape 35 de familii ,  
dând numele de Dobreni, care a existat pe harta comunei  
Plopana  până  în  1907,  când  aceştia  au  intrat  în  satul  
Fundul Tutovei, populând acest sat.” (Idem, fond Primăria 
comunei Plopana, dosar 1/1941). Din aceeaşi sursă de arhivă 
aflăm  că  printre  ocupaţiile  lăturalnice  (secundare)  ale 
locuitorilor satului Fundul Tutovei, figurau cărăuşia, tăiatul  
lemnelor din păduri şi muzica. Recensământul consemnează 
că satul Străminosa de Sus a fost înfiinţat în anul 1860 de un  
grup  de  clăcaşi  ce  munceau  pe  moşia  boierească  şi  de  
ţigani.  În  continuare,  comisia  de  recensământ  a  făcut 
precizarea că Străminoasa de Sus este sat de ţigani.
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Din recensământul satelor comunei Plopana pe anul 
1941 au reieşit  date  foarte importante  cu privire  la  ţiganii 
nomazi. Referitor la trecerea acestora prin satul Străminoasa 
de Sus, se consemna: „Prin sat trec în mod obişnuit Ţigani  
nomazi  cam  5  corturi  pe  an.  Vara  stau  2-3  zile  în  sat.  
Ţiganii se ocupă cu fierăria, repară şi vând pe alimente şi  
bani.” Şi prin Rusenii  Boiereşti  se menţiona că „Trec din  
când  în  când  ţigani  nomazi  pe  şoseaua  Bârlad-Bacău.” 
Referitor la trecerea ţiganilor nomazi prin Târgul Plopana, se 
consemna: „Prin Târg trec 2-3 şatre, toamna şi primăvara.  
Ţiganii repară în domeniul fierăriei. Cumpără vase vechi şi  
vând vase reparate, cuţite, topoare, seceri, lăcate, cazane pe  
bani şi alimente, nutreţ pentru vite.”

Cercetările  efectuate  pe  teren  în  satele  comunei 
Plopana,  în  perioada  23-25  septembrie  2011  ne-au  dat 
posibilitatea,  ca  pe  lângă  datele  culese  din  arhive,  din 
recensăminte  şi  catagrafii,  să  completăm  cu  noi  elemente 
viaţa  şi  activitatea  comunităţii  etnice  a  ţiganilor.  Dintre 
comunităţile săteşti în care trăiesc, cea mai importantă ni se 
pare aceea a ţiganilor din Budeşti,  urmată de cea din satul 
Fundul Tutovei.

Datele cu privire la modul în care a fost expropriată 
moşia Plopana de Jos, aparţinând Sevastiei Voinescu, au fost 
consemnate  în  procesul-verbal  din  3  februarie  1919. 
Susnumita  avea  o singură  proprietate  rurală,  cu un  singur 
conac amplasat  în centrul  moşiei,  având trei  grădini într-o 
îngrăditură, plus coşarele situate în altă parte a moşiei. Moşia 
se întindea pe o suprafaţă de 915,51 ha, din care Comisia de 
expropriere urma să declare expropriată suprafaţa de 416 ha. 
Această moşie era arendată fraţilor Simon şi Herman Soicher 
pe o perioadă de 8 ani, din care în anul 1919 expirase 3 ani. 
Pe moşia Sevastiei Voinescu se afla Târgul Plopana, pentru 
care,  conform  hrisovului  domnesc  din  anul  1845,  se 
constituise  un drept  de embatic.  Conform acestui  drept  de 
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embatic  în  folosul  locuitorilor  târgoveţi,  aceştia  plăteau  o 
chirie anuală direct către proprietar. În anul 1919, în Târgul 
Plopana,  proprietatea  cu  embatic  ce  aparţinea  Sevastiei 
Voinescu  era  de  20  ha.  fiind  împărţită  la  106 embaticari. 
Comisia de expropriere declară expropriaţi în folosul lor pe 
cei 106 embaticari din suprafeţele ce le-au ocupat până acum 
din  proprietatea  Sevastiei  Voinescu  (Arhivele  Naţionale 
Vaslui,  fondul  Consilieratul  agricol  al  judeţului  Tutova, 
Dosar 7/1919, în continuare, A. N. Vaslui). 

Târgul  Plopana,  aşa  cum  apare  descris  în 
Recensământul  satelor  pe  1941 (A.  N.  Bacău,  fondul 
Primăria comunei Plopana, Dosar 1/1941):

„-  Începând cu anul 1864 şi până în 1942, Târgul  
Plopana a îndeplinit şi funcţia administrativă de reşedinţă  
de  comună.  Din  anul  1919  şi  până  în  1942  a  avut  în  
administraţie satele:Fundul Tutovei, Iţcani, Budeşti, Ruseni  
Boiereşti, Ruseni Răzeşi, Străminoasa de Jos, Străminoasa  
de Sus şi Dorneni. Face parte din Plasa Alexandru Vlahuţă.  
Se află aşezat pe pârâul Tutova.

 -  Conformaţia terenului,  hotarului,  moşiei  satului:  
este deluros, stricat în timpul primăverii şi verii de puhoaie.  
Pe alocuri, sunt pornituri surpate de izvoare, cutremur şi  

slaba conformaţie a terenului.
 - Aşezarea pe şoseaua naţională Bârlad-Bacău.
 - Gara cea mai aproape Băceşti, judeţul Roman.
 -  Înfăţişarea satului: Centrul târgului este alcătuit  

de gospodării alipite la zid, restul sunt înşiruite, având curţi  
mici.

 -  Lungime 1 km. cap la cap, lăţime 0,5 km. de la  
margine la margine.

 -  Are 166 gospodării. Instituţii: Primărie, biserică,  
dispensar medical, post de jandarmi. 
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 -  A  fost  înfiinţat  în  1845  de  maiorul  Iordache  
Voinescu cu hrisov domnesc dat la 15 mai 1845. 

 -  Sat de clăcaşi, boieresc, de la înfiinţare până la  
1864.

 -  Maiorul  Iordache  Voinescu  proprietar  până  în  
1922. 

 - Târgul Plopana, contopit cu satul Plopana =1.414 
ha., din care: 35 ha. inundabil, 54 ha vatră de sat, 860 ha.  
teren agricol, 77 ha. păşuni, 50 ha. fâneţe, 110 ha izlaz.

 - Numele locului (subîmpărţirea numelui de moşie):
I     Vatra târgului Plopana  30 ha., vatra sat Târg
II    Vatra sat Plopana          24 ha., vatra sat  

Plopana
III   La Prisăci                   150 ha., teren cultură
IV   Ciortane                     370 ha., teren cultură
V    La Moara de Vânt      321 ha., teren cultură
VI   Giurcani                    300 ha., teren cultură
VII  Izlazul comunal     110 ha. Izlaz
VIII La Plop                    109 ha., teren cultură
 - Proprietar Andrieş are 100 ha arabil
 - Alternanţa culturilor de grâu cu porumb.
 -  Vitele  pot  paşte  miriştea  de  la  1  august  –  15  

septembrie.
 - Se lasă în ogor (ţelină) spre odihnă până la 5 ani.
 - Există o stână de oi pe moşia T. V. Andrieş, 200 oi  

cu 5 proprietari
 - Altă stână de oi pe moşia T. V. Andrieş, 300 oi cu 2  

proprietari
 - Altă stână de oi pe moşia T. V. Andrieş, 150 oi cu  

10 proprietari
 -  Există  grajd  comunal  cu  doi  tauri  de  rasă  

moldovenească
 -  Târgul  mixt  (oi,  cereale,  vite),  săptămânal,  

dumineca, târg de ţară
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 -  Ocupaţia  de  căpetenie  majoritatea  agricultori,  
câţiva negustori

 -  Ocupaţii  lăturalnice:  negustori  de  vite,  păsări,  
ouă, cereale

 - Meserii ambulante practicate: tinichigii, geamgii,  
dogari

 - 22 de familii sunt muncitori cu ziua
 - În 1940 locuitorii au obţinut 400 kg/ha. grâu. În  

1941, 800 kg/ha. grâu
 - Satul este de mărime mijlocie
 - Pentru traiul numai din agricultură o familie de 4-

5 membri are nevoie de 6 ha. pământ
 - Suprafaţa unei prăjine 0,179 m. p.
 - Casele construite pe furci din vălătuci
 - Coperişul caselor tablă, şindrilă
 - Pardoseala majorităţii caselor din pământ
 - Oamenii se hrănesc mai mult cu mămăligă
 - Sunt două localuri de şcoală din anul 1874
 - 32 de locuitori sunt abonaţi la ziare
 -  Prin  târg  trec  2-3  şatre  de  ţigani,  toamna  şi  

primăvara
 -  Ţiganii  repară  în  domeniul  fierăriei.  Cumpără  

vase  vechi  şi  vând  vase  reparate,  cuţite  topoare,  seceri,  
lăcate, cazane pe bani şi alimente, nutreţ pentru vite”.

Şcoala generală Plopana 
Începuturile acestei şcoli datează din anul 1865, însă 

documentele care s-au păstrat, doar din anul 1873.
Până la reforma învăţământului din anul 1948 şcoala 

din Plopana şi-a desfăşurat activitatea cu IV, V şi VII clase, 
având un număr din ce în ce mai mare de elevi. 

Dacă în anul 1873 erau doar 26 de elevi, numărul lor 
a crescut la 105 în anul 1907, apoi 152 în 1927. În anul 1945 
cursurile  se  desfăşurau  într-un  local  propriu  cu  3  săli  de 
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clasă.  Erau  încadrate  5  cadre  didactice  care  instruiau  163 
elevi. 

În anul şcolar 1948-1949 la ciclul I erau înscrişi 184 
elevi, iar la ciclul II doar 39. Dintre aceştia 25 erau din alte 
sate,  de aceea se cerea luarea de măsuri  pentru înfiinţarea 
unui internat care a fost organizat imediat. În anul 1950 la 
şcoala  din  Plopana  erau  28  de  elevi  internaţi.  (Confer 
lucrarea apărută la Direcţia Generală a Arhivelor Statului din 
R. S. R., Îndrumător în Arhivele Statului. Judeţul Bacău, vol. 
II, Îndrumătoare arhivistice, 15, Bucureşti, 1989, p. 252).

Obiceiurile de iarnă 
Din  punct de  vedere  etnografic,  comuna  Plopana, 

împreună  cu  satele  sale  fac  parte  din  Zona etnografică  a  
Colinelor Tutovei, după cum rezultă şi din cartea cu acelaşi 
titlu,  scrisă de prof. dr. Dorinel Ichim,  prof. Florica Ichim 
(Editura  Diagonal,  Bacău,  2002).  Apreciind  originalitatea 
obiceiurilor  de  iarnă  din  comuna  Plopana,  interlocutorul 
nostru,  domnul  profesor  Gh.  Băisan,  ne-a  relatat: „Îs  
frumoase la noi obiceiurile de Crăciun şi de Anul Nou. Erau  
colindele  de  Crăciun,  erau  Capra  şi  Pluguşorul  de  Anul  
Nou. Se ţinea postul Crăciunului şi când venea preotul cu  
Ajunul,  găsea pe  masă bucate  de post  şi  le  sfinţea:  turte  
subţiri care se mai numeau şi scutecele domnului, mâncare  
de  prune  afumate,  sărăţele  ş.a.  În  noaptea  Ajunului  de  
Crăciun  mergeau  elevii  seara,  cu  colindul.  Eu  îmi  aduc  
aminte că eram în clasa întâi de normală şi făceam vioara  
şi-i  cântam  lui  tata  refrene  din  colinde  la  vioară.  În  
dimineaţa de Ajun, am mers cu vioara la tata şi am cântat  
Buna dimineaţa la Moş Ajun.  Se cântau mai mult colinde  
religioase, Naşterea Ta, Hristoase. Băieţi şi fete mergeau cu  
colinde din casă în casă, le luau de laolaltă. Copiii primeau  
după colinde colaci, nuci şi bănuţi. Se făcea horă la Crăciun  
în  toate  cele  trei  zile  şi  era  tare  frumos.  Pentru  horă  se  
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împăca muzică, fanfara de la Valea Mare-Vaslui. La noi era  
orchestra  de la  Fundul  Tutovei.  Cu  Steaua  mergeau câte  
doi.  Aveau o stea frumoasă cu icoane,  cu hârtie  colorată  
împodobită.”

Coborâte  parcă  dintr-o  lume  ancestrală  şi  având  o 
vechime  tot  atât  de  mare  ca  a  locuitorilor  din  bazinul 
superior al Tutovei, obiceiurile de iarnă din satele comunei 
Plopana  au  un  profund  specific  moldovenesc.  Schimbarea 
anilor însemna şi un nou an agrar, aşa că trebuiau simulate 
lucrările care se făceau primăvara, aratul şi semănatul. Aratul 
se  făcea  cu  Pluguşorul care  era  o  lungă poveste  a  pâinii, 
versificată, în care se recita la fereastra gospodarilor cele mai 
importante  momente  inspirate  din  realitate:  sculatul  de 
dimineaţă,  spălatul,  închinatul,  înjugatul,  aratul,  semănatul, 
seceratul,  treieratul,  dusul  la  moară,  făcutul  colacilor  şi 
oferitul acestora la plugari. „Porneau mai întâi copii mici cu  
clopoţeii -  îşi aminteşte domnul profesor Băisan - pe urmă 
veneau cei mai mărişori cu buhai, cu bice, şi aveau urături  
frumoase de agricultură, de cultivarea grâului. A doua zi de  
dimineaţa,  pe  la  gospodăriile  pe  la  care  fusese  cu  
pluguşorul,  se  mergea  cu  Semănatul  şi  cu  Sorcova.  
Semănatul a doua zi, de Anul Nou, era continuarea uratului  
cu plugul,  de seara.  Se aruncau boabe de grâu şi  se ura  
recoltă bogată şi sănătate. Sorcova era o floare frumoasă,  
adusă de la oraş, cu care se atingea fiecare dintre membrii  
familiei, cărora le ura să fie tare ca fieru, iute ca oţelul, tare  
ca piatra, iute ca săgeata”.

Dar cele mai spectaculoase erau jocurile cu măşti de 
Anul Nou, care începeau spectacolul din dimineaţa Ajunului 
de Anul  Nou.  Despre  aceste  obiceiuri  cu măşti,  care  erau 
alcătuite  de  cete  de  flăcăi,  domnul  profesor  Băisan  îşi 
aminteşte: „Se făceau câteva  Capre în comună. Personajul  
principal  era  Capra,  moşneag  şi  babă  la  Capră,  ceilalţi  
mascaţi  reprezentau  naţionalităţile  conlocuitoare:  harapi,  
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jidani,  căldărari  cu  clopote  care  se  numeau  urâţi.  Spre 
deosebire de ei, 6-7 flăcăi, îmbrăcaţi în costume naţionale  
erau frumoşi.  Capra se juca pe strigături, muzica marcând  
principalele  momente  ale  jocului  la  capră.  Costumaţia  
aceasta  era  cu  totul  aparte.  Se  coseau  pe  sac  bucăţi  de  
pânză de diferite culori, se gătea capul cu oglinzi, mărgele,  
se  lustruiau  coarnele  şi  se  puneau  canafi,  un  dispozitiv  
special, printr-o aţă trasă, capra se făcea să clămpănească  
în ritmul cerut de joc. Capra se îmbolnăvea, sau se făcea că  
moare, în acompaniamentul fanfarei care cânta cântece de  
jale. Atunci, moşneagul de la Capră se ducea repede la unul  
dintre frumoşi ca să-i dea sabia pentru a-i lua sânge. Acesta  
îi spunea: Dacă te aşezi în genunchi şi-mi săruţi mâna, îţi  
dau sabia. Moşneagul se aşeza în genunchi, dar când să-i  
sărute mâna, acesta îl refuza. În acest moment, Capra învia,  
prilej de mare bucurie, iar fanfara întona cântece de veselie  
şi voie bună. Se încingea o horă cu frumoşi şi urâţi. Fata  
gospodarului era luată la joc, cei de la Capră fiind serviţi cu  
vin  din  belşug,  prăjituri  şi  cozonaci.  La  comoraşul  de  la  
Capră i  se  dădea bani,  iar  la  celelalte  personaje,  colaci.  
Acelaşi spectacol se desfăşura la toate gospodăriile, după ce  
un personaj întreba, în prealabil, dacă primesc Capra.”

Asupra jocului Caprei de Anul Nou, acesta este pus 
de către specialiştii etnografi şi etnologi în legătură cu cultul 
fertilităţii pământului şi fecundităţii animalelor la săteni.

Jocul  Ursului  are o altă poveste decât cea a  Caprei. 
Studiind acest obicei, Ursul, am ajuns la concluzia că este o 
reminiscenţă  a  îndeletnicirii  de  a  umbla  ursarii  cu  urşi  
adevăraţi prin satele Moldovei în epoca medievală, în epoca 
modernă, până la mijlocul secolului al XX-lea. Ursarul care 
era ţigan, cu ţiganca lui şi cu 1-2 puradei, însoţiţi de un urs 
adevărat,  care  colindau  satele  Moldovei  în  lung  şi  în  lat, 
dând spectacole în care era jucat ursul după ritmul tobei. La 
sfârşit, ursarul executa cu ajutorul ursului călcături pe şale la 
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cei  bolnavi.  Pentru  serviciile  făcute,  acesta  primea  bani, 
cereale, slănină, făină şi mâncare pentru urs. Asemenea urşi 
erau crescuţi de pui şi oarecum domesticiţi, încât ei să joace 
dar şi să calce pe bolnav în zona lombară. De remarcat faptul 
că ei  mergeau fără să  aibă  interziceri,  deoarece plăteau  la 
Cămara  Domnească  o  anumită  taxă  anuală,  pentru  care 
primea un document care îi dădea voie să umble nestingherit 
în  toată  ţara  Moldovei.  În  documentele  medievale,  despre 
ursari  se  spunea  că  „…erau  tocmiţi  cu  rupta  la  Cămara  
Domnească”, adică  plăteau  o  dare  direct  la  vistieria 
Moldovei. Cu timpul, aceştia au fost interzişi, iar locul a fost 
preluat de Ursul, acesta devenind un obicei practicat numai 
la Anul Nou. După această incursiune etnologică, să-l lăsăm 
pe  domnul  profesor  Băisan  să  ne  spună  câte  ceva  despre 
obiceiul  Ursului de la Plopana, de Anul Nou:  „Acesta era 
îmbrăcat cu o haină de blană întoarsă pe dos, cu o mască de  
cap frumos împodobită,  cu panglici,  mărgele viu colorate.  
Era jucat de către ursar, ţinut de lanţ, şi strigându-i comenzi  
pe care le executa. Muzica era cântată de doi inşi, unul la  
dobă şi altul la fluier.”

În unele sate ale comunei Plopana s-a umblat şi cu 
Jienii. Acesta  era  un  spectacol  de  teatru  popular  în  care 
personajele  interpretau  piesa  cunoscută  sub  numele  de 
Banda lui Iancu Jianu.  Impresionat de amintirile pe care le 
avea pe când se juca această piesă de teatru, domnul Băiasan 
ne-a spus: „Erau îmbrăcaţi foarte frumos, unii în costume 
populare,  cei  care  erau  haiduci,  cu  căciuli  şi  puşti,  
vânătorul  în  ţinuta  lui,  cei  care  alcătuiau  potera  arătau  
altfel.  Iubita  Haiducului  Jianu  era  îmbrăcată  mireasă.  
Spectacolul  cu  dialog  şi  cântece  în  grup  se  desfăşura  în  
curtea gospodarului care era transformată în scenă în aer  
liber.”

Multe  ar  fi  de spus,  dar  acest  spectacol  nu se mai 
practică  de o vreme,  din motive  multiple,  ca de exemplu: 
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lipsa  tineretului  care  să  fie  permanent  în  sat,  lipsa  unui 
instructor care să-i pregătească şi nu numai.

Ca etnolog, mă simt obligat să dau lămuriri  asupra 
acestui interesant spectacol de teatru folcloric. Această temă 
interesantă a istoriei noastre medievale a fost pusă în scenă 
ca un moment de luptă socială a haiducilor împotriva celor 
bogaţi, în ideea de a-i jefui şi de a le lua averile agonisite şi 
de a le împărţi la cei săraci. 

Ciclul  sărbătorilor  de  iarnă  se  încheia  cu  botezul 
Domnului în apa Iordanului, cunoscut la români sub numele 
de  Bobotează.  Doamna  Virginia  Băisan,  învăţătoare 
pensionară,  îşi  aduce  aminte  şi  ne  povesteşte:  „Cu  o  zi  
înainte umbla preotul cu ajunul Bobotezei din casă în casă,  
stropea cu  busuioc  şi  sfinţea  bucatele  de  post  aşezate  pe  
masă. Pe colţul mesei se punea, în societatea tradiţională,  
un fuior de cânepă, făcut ca o păpuşă la ambele capete, pe  
care-l  lua  preotul.  În  noaptea  de  ajunul  Bobotezei,  fetele  
puneau  sub  cap  un  fir  de  busuioc  luat  din  mănunchiul  
preotului şi atunci visau ursitul. Tot în această noapte, fetele  
legau unul dintre parii de la gard cu lână roşie. A doua zi de  
dimineaţă, nerăbdătoare să ştie ce par au legat, mergeau şi  
vedeau parul cu lână roşie. Dacă parul legat era cioturos,  
însemna că viitorul soţ era urât. Dacă era fără coajă, soţul  
va  fi  sărac.  Unele  fete  se  duceau  la  coteţul  de  porci  şi  
strigau: Hâidea acu’! Hâidea la anu’! Hâidea peste doi ani!  
La a câta strigare porcul grohăia, însemna că peste atâţi ani  
fata  se  va  mărita.  Tot  la  Bobotează  se  dădea  la  păsări  
sămânţă de cânepă, ca să facă ouă multe şi bune”.

Credem că este de cuviinţă să explicăm ce reprezenta 
fuiorul de cânepă pe masă la Ajunul Bobotezei. Se spune că 
din toate aceste fuioare pe care le lua preotul de la femei la 
Bobotează, Maica Domnului va împleti o plasă mare cu care 
va salva din mocirla iadului femeile care făcuseră avorturi. 
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„În  ziua  Iordanului  -  continuă  doamna  Virginia 
Băisan  - după sfânta liturghie,  se ieşea în curtea bisericii  
unde era o cruce mare din gheaţă. Acolo se sfinţea apa şi se  
făcea  aghiazma  mare  de  către  preot,  moment  în  care  se  
trăgea cu puşca. Se ducea aghiazmă acasă de către fiecare  
creştin  şi  câteva  zile  la  rând,  dimineaţa,  beam din  ea  pe  
nemâncate. Apoi se stropea cu aghiazmă casa, animalele din  
grajd,  păsările,  viile,  pomii  ca  să  rodească  bine  în  anul  
respectiv şi să fie ocrotite.”

Obiceiurile de Sfintele Paşte
Ciclul pascal începea cu lăsatul secului, continua cu 

săptămâna  patimilor  lui  Iisus,  săptămâna  luminată şi  se 
încheiau la  Înălţarea Domnului. La lăsatul secului nu erau 
obiceiuri anume în satele comunei Plopana, înafară de cele 
comune pentru localităţile din această parte a Moldovei, cum 
ar fi pregătirea mesei cu fripturi şi plăcinte stropite cu mult 
vin. Erau interzise nunţile în post şi petrecerile cu lăutari, nu 
se mâncau bucate gătite cu carne, lapte, grăsime, unt, ouă.  

După şapte săptămâni  din  postul  mare al  Paştelui,  
creştinii aşteptau cu mare nerăbdare şi bucurie în suflet cea 
mai mare sărbătoare a creştinătăţii, unică pe glob,  Învierea 
Domnului Iisus. Dar să-l lăsăm pe domnul profesor Băisan să 
ne spună cum era în săptămâna mare şi în cea luminată la 
Plopana:  „În săptămâna mare era un post mai special.  În  
zilele  de  joi  şi  de  vineri  se  făceau  tot  felul  de  pregătiri  
pentru  a  întâmpina  Învierea  cum  se  cuvine.  Se  prepara  
pasca  şi  cozonacul,  se  vopseau  ouăle  roşii,  se  sacrifica  
mielul.  Sâmbătă  seara,  se  aşeza  într-un  coş  cu  ştergar  
frumos brodat, pentru a fi dus la biserică în noaptea Învierii  
cu  bucate  de  ritual:  cozonac,  pască,  ouă  roşii.  Coşurile,  
pregătite astfel de către femei, se aşezau în biserică, în faţa  
Altarului, pe două rânduri, până la uşa de la intrare, pentru  
ca să fie sfinţite de preot.  Se aşezau coşurile pe ştergare,  
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preotul  sfinţea  această  „jertfă”  adusă  Mântuitorului,  din  
care se lua o parte şi se ducea acasă. În noaptea de Înviere  
creştinii  merg  în  cimitire  şi  pun  lumânări  la  mormintele  
celor apropiaţi, la rude şi prieteni. De la Înviere se venea  
dimineaţa  acasă,  unde  se  ciocneau  ouă  roşii,  spunând:  
Hristos a Înviat!, la care partenerul cu care ciocnea ouă 
răspundea Adevărat a Înviat!

Părinţii noştri puneau ouă roşii şi un ban într-o cană  
cu apă, cu care se spălau copiii pentru curăţenia spirituală  
şi  fizică  a  acestora.  Aveam o  soră  mai  mare  şi  se  spăla  
repede, apoi băga gura în ligheanul cu apă şi lua de acolo  
banul.  Sărbătorile  la  Sfintele  Paşte  se  ţineau  trei  zile,  în  
care se făceau scrânciob şi horă. Se duceau finii la naşi cu  
pască,  cozonac  şi  ouă  roşii  drept  recunoştinţă  şi  respect  
pentru părinţii lor spirituali.

De Înălţarea Domnului se pregăteau aceleaşi bucate  
ca de Sf. Paşte. Se făcea horă în sat, se monta scrânciobul.  
La Înălţare se sărbătorea şi Ziua Eroilor la monumentul din  
centrul  satului.  Erau  comemoraţi  eroii  din  războiul  de  
independenţă,  războiul  pentru  întregirea  neamului  şi  
războiul pentru eliberarea ţării de sub ocupaţia hitleristă.  
De  la  şcoală  veneau  elevii  câte  doi,  încolonaţi,  la  
monument,  unde cântau imnul eroilor  „Presăraţi  pe-a lor  
morminte”. Preotul făcea o slujbă de pomenire a eroilor, iar  
noi,  învăţătorii,  pregăteam  un  program  artistic  special  
pentru această zi, din cântece patriotice şi poezii închinate  
eroilor.”

Comentând  prezenţa  scrânciobului  la  Paşti  şi  la 
Înălţare,  facem  precizarea  că  acesta  aminteşte  de  Iuda 
Iscarioteanu care, la vestea răstignirii lui Iisus, acesta s-ar fi 
spânzurat de o creangă, atârnând şi legănându-se întocmai ca 
scaunele de la scrânciob.

Mărţişorul.  În  prima  zi  a  lunii  martie  se  practică 
obiceiul  de  a  se  face  cadou  celor  dragi  câte  un  mărţişor. 
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Doamna învăţătoare Virginia Băisan ne-a relatat următoarele 
despre mărţişorul  de la  Plopana:  „Făceam mărţişoare  din 
mătase roşie cu alb. Se împletea frumos ca două cerculeţe  
din mătase şi doi canafi de culori diferite. Era obiceiul ca  
fetele  să  facă  mărţişoare  pentru  flăcăi,  că  atunci  nu  se  
găseau de vânzare ca  acum. Se  purtau la  mână de către  
copii şi în piept, la haină, de către fete şi flăcăi. După o lună  
de  zile  se  lua  mărţişorul  de  la  piept  şi  se  atârna într-un  
zarzăr  frumos  înflorit,  ca  să  fie  frumos  ca  florile  acestui  
pom.”

Cei 40 de Sfinţi Mucenici, martiri de la Sevastia, se 
sărbătoresc la 9 martie, în fiecare an, fiind sărbătoare cu dată 
fixă. În memoria acestora, femeile fac din aluat de pâine sau 
cozonac colaci împletiţi în formă cifrei 8, pe care apoi îi coc. 
Sfinţişorii,  căci  aşa  se  numeau  aceşti  colaci  speciali,  erau 
înmuiaţi în apă cu zahăr, unşi cu miere de albine şi presăraţi 
apoi cu nucă pisată. Duşi la biserică şi sfinţiţi, se dădeau de 
pomană la rude, copii şi prieteni. 

Ritualul  pentru ploaie.  Pentru  ca  să  se  pornească 
ploile în perioada de secetă, există şi astăzi obiceiul de a se 
face slujbe speciale la câmp, numite maslu, unde se aducea 
Icoana  Maicii  Domnului  făcătoare  de  minuni,  numită  de 
către localnici  Sfintele.  Se ieşea în procesiune religioasă cu 
prapuri, cruci şi  Sfintele, plecând de la biserica din Plopana 
pe şesul cum se apucă spre Iţcani. Preotul slujea în prezenţa 
Icoanei Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, sfinţea apa, 
în ideea că se vor porni ploile. Domnul profesor Gh. Băisan 
îşi  aminteşte:  „Odată  ne-a  prins  o  ploaie  mare  acolo,  la  
Văleni, când eram la o slujbă de ploaie.”

Când ploua cu piatră şi erau nori negri de turna cu 
găleata, se practicau anumite obiceiuri ca să se potolească şi 
să înceteze mânia lui Dumnezeu. Se obişnuia să se aprindă 
candela, să tragă clopotul de la Biserica din Ruseni Răzeşi 
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care era „turnat pi cheatrâ” şi care împrăştia norii cu piatră 
şi grindină.

Ziua Crucii.  Aceasta este o sărbătoare creştină şi se 
ţine  post.  Acum se  duc  femeile  la  biserică  cu  colive  din 
fructe coapte, le sfinţeşte preotul şi le dă de pomană. De la 
Ziua Sfintei Cruci începeau oamenii să culeagă la vie.

Sfântul  Andrei.  Primul  dintre  apostoli  care  a 
creştinat populaţia de la nordul Dunării, sfântul Andrei este 
socotit  şi  protectorul  animalelor.  El  este  comemorat  la  30 
noiembrie,  fiind  răstignit  pe  o  cruce  în  formă  de  X, 
cunoscută  fiind  sub  numele  de  Crucea  Sfântului  Andrei, 
semn  de  circulaţie  obligatoriu  de  respectat  la  trecerile  de 
nivel de la calea ferată. 

„În noaptea  de Sfântul  Andrei  -  ne spune doamna 
învăţătoare Virginia Băisan - se ung uşorii cu usturoi ca să  
fugă  strigoii,  ca  să  fugă  diavolii  şi  spiritele  rele  care  se  
întorc  din  morminte  pe  la  casele  oamenilor.  A  fost  ales  
usturoiul pentru că are un miros puternic, respingător, care  
alungă duhurile rele.”

Preparatul  tradiţional  al  vinului.  „Pe când eram 
copil în şcoala primară - ne povesteşte domnul profesor Gh. 
Băisan - vinul se prepara numai cu unelte făcute din lemn şi  
vase  din  doage.  Se  culegeau  strugurii,  se  mustuiau  şi  se  
puneau într-o cadă mare din doage. Când începea să fiarbă,  
se puneau strugurii zdrobiţi  şi fermentaţi  din cadă într-un  
sac de vie. Acesta era pus într-un uluc lung de lemn, numit  
călcător, fiind călcat cu picioarele de către un bărbat voinic.  
Înainte  de  a  se  fi  apucat  de  călcat,  acesta  se  spăla  pe  
picioare cu apă şi săpun. Pentru a călca mai bine, bărbatul  
se  sprijinea de un suport  numit  sprijinitoare,  fixat  pa doi  
pari, cam la înălţimea lui. Sacul de vie era ţesut din cânepă,  
fiind rar şi rezistent, pentru a se scurge mustul în călcătoare  
şi a rezista la călcat cu picioarele.  
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Din călcătoare, vinul era cărat cu găleţile în butoi,  
unde continua să fiarbă. Se obişnuia ca să se facă în vrana  
de la butoi un orificiu şi să pună un furtun într-un vas cu  
apă unde se auzea bolborăsând, semn că el mai fierbea încă.  
După ce stătea din fiert, se astupa butoiul şi pe la sfârşitul  
lui noiembrie, se trăgea de pe drojdie în alt butoi. Se mai  
trăgea  a  doua  oară  prin  februarie.  În  primăvară,  când  
înflorea  via,  vinul  mai  fierbea  odată  şi  se  trăgea  de  pe  
drojdie pentru ultima oară. 

Ulterior,  s-au  folosit  ustensile  noi,  cum  ar  fi  
zdrobitorul  cu  doi  cilindri  din  lemn şi  cuie  de  metal,  iar  
pentru stors se foloseşte teascul.” 

Mari  proprietari  de  pământuri  în  Plopana. 
Domnul  profesor  Gh.  Băisan,  născut  în  Lipova,  ne-a  dat 
preţioase informaţii în legătură cu aceşti proprietari:

Toader  Andrieş  a avut conac şi  curtea  boierească  
vizavi de fermă şi moşie la Fundul Tutovei.

Sevastia  Voinescu,  din  familia  maiorului  Iordache  
Voinescu, a avut mai multe proprietăţi.  Artista Margareta  
Pogonat  este  strănepoata  familiei  Voinescu.  Bătrâna  
doamnă Voinescu s-a căsătorit cu avocatul Pogonat care a  
ajuns prefect de Iaşi, fiind şeful baroului de avocaţi din Iaşi.  
Doamnei Margareta Pogonat i se mai spunea Caliopi.

La  Iţcani  era  Jorj  Borş  şi  soţia  lui,  franţuzoaică,  
Laura Borş. 

Aici se mai afla un alt boier, tot Borş, rudă cu Jorj,  
Caton Borş.

Obiceiuri de naştere
Primul lucru spus de doamna învăţătoare Băisan când 

am ajuns la  obiceiul  legat  de ciclul  vieţii,  naşterea,  a  fost 
următorul:  „Preotul  nu  pune  coroniţa  pe  cap  la  femeia  
gravidă,  adică  nu  o  accepta  să-i  acorde  sfânta  taină  a  
cununiei.” Această precizare fiind făcută încă de la început, 
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am  urmat  firul  interviului,  aflând  şi  altele  de  la  acelaşi 
interlocutor, după cum urmează:  „Femeia gravidă nu avea  
voie să mănânce fructe îngemănate, ca să nu nască gemeni.  
Înainte  vreme,  naşterea  se  făcea  sub  observaţia  moaşei  
comunale.  Pe  atunci  era  cunoscută  moaşa  Ursu.  Eu  nu  
m-am dus la dispensar, copiii i-am născut în această casă.

Tăieturi  grozave  anunţa  că  se  apropie  naşterea.  
Eram la şcoală. Dacă mai stăteam o oră, fata mea se năştea  
în clasă, la catedră. Îmi spunea un coleg învăţător: Du-te  
Vica, du-te acasă, că eu am să te moşesc aici dacă mai stai.  
Am făcut trei ore, a patra oră am făcut muzica. Am intrat în  
clasă după pauză şi le-am spus aşa la elevi: Scrieţi întâi ce  
vă dau, că în cinci minute vin. Am ieşit din clasă şi de acolo  
acasă, tipa, tipa, tipa. Nu mai pot, nu mai pot Cuţu, du-te  
după moaşă! M-am aşezat în pat şi când a venit băieţaşul de  
la şcoală, a început facerea. 

Timp de  40  de  zile  nu  aveam voie  ca  să  merg în  
biserică. Trebuia să-mi fac aghiazma. Se spunea din popor  
că,  dacă se  îmbolnăvea  copilul,  însemna că  acesta  cerea  
botez. De regulă, primul copil născut era botezat de către  
naşul  de  cununie  şi  i  se  punea  numele  tatălui,  mamei,  
naşului sau naşei sau alt nume.

Botezul  se  făcea  ziua  la  biserică,  iar  seara,  era  
petrecerea  numită  „cumetrie” care  se  ţinea  la  părinţii  
copilului. Pentru ca să nu se deoache copilul, i se lega la  
mână  o  panglică  roşie  care  avea  rol  protector  asupra  
micuţului. 

La  împlinirea  vârstei  de  un  an,  i  se  lua  din  păr  
copilului. Când venea la luat din păr, naşa îi aducea finului  
îmbrăcăminte. Aceasta îi tăia o şuviţă de păr care era lipită  
cu ceară de o monedă. Cu această ocazie, se făcea o mică  
petrecere cu naşii, cumetrii şi rudele şi se ospătau. Atunci  
când  copiii  nu  trăiau  sau  erau  bolnăvicioşi,  era  obiceiul  
vinderii copilului pe geam. Era o vânzare simbolică, copilul  
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fiind cumpărat de către o familie cărora le trăiau toţi copiii.  
Noii părinţi spirituali păstrau legătura pe tot restul vieţii cu  
copilul cumpărat, cel puţin până la căsătoria acestuia.”

Comentând  originea  latină  a  cuvântului  cumetrie,  
facem  precizarea  că  cei  doi  cumetri,  naşii  de  botez  ai 
copilului erau socotiţi pentru toată viaţa părinţii spirituali ai 
finului, aşa cum rezultă şi din expresia latină, cum mate (ca o 
mamă), de unde a evoluat cuvântul respectiv. 

Obiceiuri de nuntă
Am  avut  plăcerea  să-l  ascult  pe  domnul  Vasile 

Mândru din satul Plopana, om trecut de 80 de ani, care ne-a 
povestit  cum  s-a  însurat  domnia  sa,  poveste  pe  care  v-o 
transmit  şi  dumneavoastră,  culeasă  în  urma  unei  anchete 
etnografice: „Aveam armata făcută, o venit viitorul socru şi  
a văzut cum stau, unde stau. Altă fată nu mergea după mine  
că  ştia  că  nu  am  casă.  Eram  croitor,  aveam  o  fată,  tot  
croitoreasă,  dar  era  pretenţioasă,  mai  fudulă.  Pământ  n-
aveam decât 10 prăjini, dar aveam meserie, aveam maşină  
de cusut, sâ zâcea câ ari mâni di aur. Maşina di cusut am  
luat-o înainte de armată. 

Fata  era  de  la  Valea  Hogii,  comuna  Lipova.  Am  
făcut  împeţitul  la  fată,  acolo,  logodna  n-a  mai  făcut.  
Logodna  se  făcea  la  casa  miresii.  Mai  mulţi  oameni  se  
adunau  la  casa  miresii  unde  se  pregătise  mâncare  şi  
băutură.  Se  propuneau  naşii,  una  sau  două  perechi.  Se  
aduceau  lăutarii  de  la  Valea  Mare-Vaslui,  fanfara  lui  
Onceanu  Costică,  formată  din  10  instrumentişti:  două  
clarinete, un bas, două frigoane, o dobă, două goarne, două  
tromboane.

Sâmbătă seara venea muzica şi începea să cânte. Se  
făceau vedrele sâmbătă seara, la mire. Dimineaţa, în zorii  
zilei,  se  cânta  zorile  mirelui. Se  lua  masa  la  mire  şi  se  
mergea la naşi, după care, se mergea la casa miresei. Acolo  
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se gătea mireasa cu voal, coroniţă, pantofi roşii cu tocuri. În  
momentul când mireasa începea să plângă, lăutarii intonau  
melodia:

  „Taci mireasă nu mai plânge
 Că la maică-ta te-ai duce
 Când o face plopul mere
 Şi răchita micşunele.” 

Punea zestrea în căruţa cu cai şi când se apropia de  
casa  mirelui,  femeile  din  căruţă  chiuiau  şi  spuneau  
strigături: 

Uiuiu pe Dealul Mare
            Că mireasa-i ca o floare.

Uiuiu pe Dealul Gol
Că mireasa n-are ţol
Şi-o să-i facă mirele
Când o tunde câinele. 

Până duminică după masă se dansa la mire, apoi se  
pregăteau  să  meargă  la  cununie.  Înainte  de  a  ieşi  din  
ogradă, mireasa rupea un colac făcut anume şi îl arunca în  
patru  direcţii:  în  dreapta,  în  stânga,  în  faţă  şi  în  spate.  
Flăcăii  se  înghesuiau ca  să prindă o bucată  de colac,  în  
credinţa că, acel dintre ei care prindea o bucată de pâine  
din colac, însemna că se va căsători în anul respectiv.

Îngenuncheaţi  în  faţa  părinţilor,  mirele  şi  mireasa  
ascultau  iertăciunea  spusă de unul dintre vornici. De aici,  
tot alaiul mergea la sfânta cununie, la biserică. Aici, mirele  
şi mireasa se aşezau pe un covor anume luat pentru cununie.  
Sub covorul pe care stăteau mirii la cununie, se puneau 10  
lei (erau mari, făceau cât lucrul unei perechi de pantaloni  
pe  atunci,  10-15  lei).  La  sfârşitul  cununiei  se  arunca  cu  
bomboane.

 La întoarcerea de la cununie, mirii erau întâmpinaţi  
cu găleţile pline cu apă, semn de belşug, iar mirele dădea un  
bacşiş şi le răsturna cu piciorul.
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Când veneau de la cununie,  mirii erau aşteptaţi  în  
pragul casei mirelui de către soacra mare, care îi lua cu un  
şervet de după gât şi îi băga în casă, îi aşeza la icoană, spre  
răsărit,  unde  mâncau  amândoi  dintr-un  ou,  ca  să  fie  o  
legătură trainică între mire şi mireasă. Unii îi servea cu un  
pahar cu vin, pâine, brânză şi ouă fierte.  

Urma dansul, toată noaptea, la casa mirelui. Tocmai  
lunea dimineaţa se puneau mesele. La cei mai aşa (adică la  
nevoiaşi),  mesele  pentru  închinarea  darului  se  puneau  
duminică seara. Bucatele la astfel de ocazie erau: borş de  
pasăre  sau  de  porc,  friptură  cu  pilaf  de  orez,  sarmale,  
cozonac  şi  vin.  Tot  acum,  bucătăreasa  juca  găina  şi  o  
închina  la  naşi.  Naşul  scotea  banii,  plătea  găina  
bucătăresei, o rupea şi o împărţea la nuntaşi.

Urma închinatul darurilor către mire şi mireasă, la  
care participau nănaşii, vornicii de la mire şi de la mireasă.  
Ei se deplasau la fiecare pereche de nuntaşi cu un castron  
acoperit cu o farfurie, în care se strângeau banii. Se dădeau  
pentru noua familie şi produse agricole cum ar fi câte un sac  
sau o baniţă de grâu sau de porumb. 

Domnul  Vasile  Mândru,  interlocutorul  nostru,  îşi 
amintea în timp ce ne povestea:  „O durat până am obţinut  
eu fata asta. Eu am fost sărac faţă de ea.”  Se vede că şi-a 
obţinut fata pe care o iubea, după multă aşteptare, ceea ce nu 
uitase  atât  de  uşor,  amintirile  fiindu-i  încă  vii.  Aceste 
gânduri îl urmăreau până şi la această vârstă de peste 80 de 
ani. Întrebat, în continuare, despre mersul nunţii, acesta ne-a 
declarat: „Nu se făcea dragoste în noaptea nunţii. Ruşinea  
fetei se plătea. Un mire care a avut pe cineva, adică trăise  
cu altă femeie, a plătit cu stupi ca să se împace cu actuala  
mireasă.” Mărturisesc că este pentru prima dată în cei 40 de 
ani de când fac cercetări etnologie să aud că un mire trebuia 
să plătească pentru necinstea de care se făcuse vinovat 
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Revenind la nunta de la Plopana unde, interlocutorul 
meu se punea în situaţia  mirelui,  a continuat  să ne spună: 
„După  închinarea  darurilor,  o  deshobodea  pe  mireasă,  
adică  îi  dădea jos  găteala,  punând în  loc  batic  şi  rochie  
frumoasă.” Acesta era momentul în care mireasa se integra, 
din  punct  de  vedere  social,  în  rândul  femeilor  căsătorite, 
schimbându-şi statutul social, din fată mare, necăsătorită, în 
femeie  măritată  în  cuplul  familiei,  având  alte 
responsabilităţi.

„După ce trecea o săptămână de la nuntă - ne spune 
domnul  Vasile  Mândru  -  fata  mergea  acasă  la  părinţi,  
pentru  prima  dată,  de  cale  primară.”  Închei  dialogul  cu 
personajul respectiv  despre nuntă,  redând ultimele amintiri 
ale acestuia în contextul respectiv: „Când am fost în peţit,  
am mers cu un frate de-al meu şi cu o cumnată de-a mea.  
Mama n-a fost, că a murit mai devreme.”  Atunci, eu i-am 
făcut  urarea  creştinească:  „Dumnezeu  s-o  ierte!  Să-i  fie  
ţărâna uşoară! Mulţumesc dumitale!  Mi-a răspuns domnul 
Vasile Mândru, emoţionat fiind de urările mele, la care nu se 
aştepta.

Biserica  „Sf.  Gheorghe” din  Plopana.  Din 
recensămintele  satului  Plopana  şi  a  Târgului  Plopana, 
efectuate în anul 1941, rezultă că această biserică a aparţinut 
Târgului Plopana. Planul bisericii este în formă de navă, cu 
pridvor deschis, pe vest, sprijinit pe coloane unite de arcade. 
Pronaosul are un turn clopotniţă cu secţiune hexagonală şi 
acoperiş în formă de coif. Altarul este decroşat şi are formă 
de  semicerc  în  lan.  Aici  au  fost  adăugaţi  trei  contraforţi 
pentru o mai mare rezistenţă şi stabilitate. 

Structura  construcţiei  este  din  zidărie  portantă  de 
cărămidă  pe  soclu.  Acoperişul  are  formă  de  şarpantă  din 
lemn de răşinoase,  astereală  de scândură şi  învelitoare din 
tablă albă. În zonele pronaosului şi naosului se văd urmele 
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unor reparaţii şi consolidări anterioare celei făcute de curând. 
Din  informaţii  neverificate  încă  am  aflat  că  în  această 
biserică  se  află  icoana  Maicii  Domnului  care  datează  din 
anul 1811.

Din Catagrafia de averea bisericii din parohia Târgu 
Plopana şi satul Plopana, cu hramul „Sf. Gheorghe” la 26  
octombrie  1879,  rezultă  că  aici  existau  115  bucăţi  avere  
mobilă (A. N. Vaslui, fond Episcopia Huşilor, dosar 1/1879, 
f. 271).

După cum rezultă din Bugetele şi inventariile mobile  
şi imobile ale parohiilor din judeţul Tutova pe 1927-1928, la 
parohia  Plopana „Sf.  Gheorghe”  era  preot  Ştefan  Popescu 
(Idem, fond Episcopia Huşilor, dosar 9/1927-1928).

În  Chestionar parohial pentru bisericile din judeţul  
Tutova este consemnată şi parohia Plopana cu averea mobilă 
şi imobilă (Idem, fond Episcopia Huşilor, dosar 2/1948).

Hramul bisericii.  Această sărbătoare este închinată 
zilei  patronului  bisericii  satului.  La  Plopana,  patronul 
Bisericii este  „Sf. Gheorghe”, iar la Ruseni Răzeşi şi Iţcani 
hramul  este  „Sf.  Voievozi  Mihail  şi  Gavril”.  Sătenii  care 
poartă aceste nume ale patronilor bisericii  din satul lor, în 
ziua respectivă duc câte un colac mare la biserică, îl sfinţeşte 
preotul şi îi taie o părticică din acesta ca să o ducă acasă la 
familie.  Se  obişnuia  ca  în  ziua  respectivă,  de  hramul 
bisericii,  să se facă bâlci  sau iarmaroc.  Altădată  veneau la 
bâlci,  aici,  la  Plopana,  cu  vârtelniţa  (scrânciobul)  şi  cu 
panaramele (circari ambulanţi, scamatori). 

Referindu-se  la  bâlciurile  de  altădată,  domnul 
profesor Gh. Băisan îşi aminteşte că „De ziua Crucii, la 14  
septembrie,  era frumos la  bâlci  la  noi.  Este  o bucurie  de  
terminarea muncilor  agricole  pe  anul  respectiv.  Tineretul  
avea prilejul  să  se  distreze  dându-se  în  toate  lanţurile  şi  
bărcile, să vadă spectacole cu Vasâlachi şi Mărioara, să se  
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distreze cu Hopa Mitică ş.a. Odată a venit aici un circ cu  
artişti  adevăraţi.  În  fiecare  seară,  cât  ţinea  bâlciul,  
mergeam la circ şi la dans.”

TÂRGUL PLOPANA 
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Foste case evreieşti
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Casă pe locul târgului. Detaliu de acoperiş 
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Tg. Plopana. Fostă casă de evreu cu obloane

Tg. Plopana. Casă cu băgele, stâlpi în tăietura răsucita şi 
ancadramente la ferestre 
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Casă nouă cu acolade şi coloane la prispă 

Harapi la Capră
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COMUNITATEA LIPOVENEASCĂ

Biserica lipovenească 
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Ultimele obiecte de cult lipovenesc 

Cruci lipoveneşti
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Casă lipovenească a lui Sava Bariz

Fânării pe Uliţa Lipovenească
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Fântână pe Uliţa Lipovenească 

Grădina de zarzavat a lui Sava Bariz
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COMUNITATEA EVREIASCĂ

Chipa
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Tales
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Detaliu
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Cornuri de rugăciune
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Detalii
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Simboluri ebraice

111



Prof. dr. Dorinel Ichim                                                  Prof. Florica Ichim 

 
  

Tezaur de monede de argint sec. XVI 
(Colecţia Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău)

BUDEŞTII

Din  punct  de  vedere  toponimic,  satul  îşi  trage 
originea  de  la  numele  prescurtat  sub  care  este  întâlnit 
cuvântul izvor şi anume, acela de budăi şi varianta Budeşti,  
ca  localitate.  De  remarcat  este  faptul  că  în  subunitatea 
geografică a Colinelor Tutovei, unde se află şi satul Budeşti, 
sunt  numeroase  satele  cu  numele  de  Buda,  în  comunele: 
Coloneşti (judeţul Bacău), Corbiţa (judeţul Vrancea), Oşeşti 
(judeţul Vaslui).

Epoca modernă 
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Budeştii apare ca sat  la începutul epocii  moderne a 
istoriei  statului  Moldova,  fiind  consemnat  în  Catagrafia  
ţinutului  Tutova pe  anul  1828,  ca  făcând parte  din ocolul 
Tutovei din ţinutul Tutova. 

Descoperirea  întâmplătoare  a  unui  tezaur  monetar 
medieval  de argint  în  anul  1976 de către  arheologii  de la 
Muzeul judeţean de istorie şi artă din Bacău, a dus istoria 
acestui  sat  cu  cel  puţin  două  veacuri  mai  devreme.  Cele 
1.151 monede de argint,  tezaurizate  într-un vas de lut  din 
care s-au mai păstrat doar fragmente (porţiunea de la gură şi 
corp), aparţin secolului al XVI-lea. Cât despre fragmentele 
vasului-tezaur se poate face precizarea că acesta are culoarea 
cărămizie, fiind lucrat la roata olarului. 

Pe parcursul celui de al XIX-lea veac, satul Budeşti a 
făcut parte din ocolul Fundul Răcătăului, după cum rezultă 
din  Condica pe anul 1833.  Într-un singur an, 1834,  satul a 
făcut  parte  un timp din ocolul  Siretului  şi  apoi din ocolul 
Tutovei.

Ştiri despre satul Budeşti în anul 1835 le aflăm de la 
distinsul  istoric  Constantin  C.  Giurescu,  în  lucrarea  sa 
intitulată  „Principatele române la începutul secolului XIX” 
(Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1957). La acea dată, Budeştii 
avea 49 de case, încadrându-se cu mult peste media de 20 de 
curţi sau familii de la vremea aceea.

După  promulgarea  legii  înfiinţării  comunelor 
României de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza din anul 
1865,  satul  Budeşti  a  fost  arondat  comunei  Plopana,  după 
cum rezultă  din  Indicele  comunelor  României  după  noua  
organizare a legei comunale (Bucureşti, 1865).

Din Marele dicţionar geografic al României aflăm că 
la sfârşitul secolului al XIX-lea satul Budeşti făcea parte din 
plasa şi judeţul Tutova, comuna Plopana, fiind localizat spre 
sud de Târgul Plopana. Cei 233 locuitori trăiau în 53 de case. 
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De remarcat că la data aceea existau în sat doar 6 cetăţeni 
ştiutori de carte.

În  urma  recensământului  populaţiei  din  anul  1912, 
satul Budeşti avea 289 locuitori. La acest recensământ satul 
Dorneni  a  fost  recenzat  separat,  pentru  ca  ulterior  să  fie 
înglobat în satul Budeşti. Ca urmare a recensământului din 
anul 1930, Budeştii avea 309 locuitori care trăiau în 74 de 
gospodării. 

Perioada contemporană 
La reforma agrară  de  după primul  război  mondial, 

cele 52 ha expropriate de pe moşia Iţcani şi Budeşti au fost 
făcute  la  punctul  numit  vatra satului  Budeşti  şi  Dorneni, 
după cum rezultă  din procesul-verbal  ce  poartă  data  de  3 
iulie 1919. Împotriva acestui proces-verbal de expropriere a 
moşiei Iţcani-Budeşti, reprezentanţii proprietarilor moşiei fac 
apeluri care sunt respinse, conform procesului-verbal din 15 
aprilie  1921  (A.  N.  Vaslui,  fond  Consilieratul  agricol  al 
judeţului Tutova, dosar 58/1919).

Prin  Decretul I din 1925, Anexele Decretului Regal  
nr.2465 din 25 septembrie privind noua lege prin unificare  
administrativă („Monitorul  Oficial”,  1925,  octombrie), 
Budeştii înglobează satul Dorneni, pe care îl pierde în anul 
1931, devenind sat de sine stătător.

În  „Anuarul  României  pentru  comerţ,  industrie,  
meserii şi agricultură pe anul 1929-1930” (Bucureşti, 1930), 
satul era trecut ca având o populaţie de 250 de locuitori şi 
depindea de Tribunalul Bârlad, judecătoria de ocol Puieşti, 
judeţul Tutova. La data aceea erau consemnaţi ca agricultori 
cu proprietăţi  Pătrăţanu C. Vasile  şi  Pătrăţanu Gh. Vasile, 
restul ţăranilor fiind numiţi plugari.

Dorneni-Budeşti  apar  împreună  în  Recensământul  
satelor pe anul 1941  (A. N. Bacău, fond Primăria comunei 
Plopana, dosar 1/1941).

114



                           Comuna Plopana. Judeţul Bacău                                      

„ - Satele sunt aşezate pe pârâul Humăriei şi pârâul  
Şoimului

 -  Între  dealuri,  pământul  este  stricat  de  ploi  
torenţiale primăvara şi toamna

 - Tipul de sat risipit
 - Lungimea de la un capăt la celălalt  capăt de 2  

Km., lăţimea de la o margine la alta 0,800 km.      
 - Sunt două cătune, Dorneni şi Budeşti (şcoală)
 - Satul a fost înfiinţat în anul 1840 prin pripăşirea  

pe moşia boierească a unor locuitori din Bucovina
 - Satul a fost înfiinţat de Gavril Pătrăţeanu şi mai  

mulţi  tovarăşi  de-ai  dânsului  pe  vechea  vatră  de  sat  
răzeşească de la Ştefan cel Mare.

 - Gavril Pătrăţeanu şi cu ceilalţi tovarăşi au fugiţi  
din satele din Bucovina - Vatra Dornei şi s-au pripăşit pe  
moşia boierului ca lucrători lemnari

 -  În  satul  Dorneni  se  găseşte  un  beci  de  piatră  
rămas de la un conac boieresc (1941)

 - A fost sat de clăcaşi.
 - Satul a fost boieresc al lui Ion Ciuhureanu până la  

1864 când, după acest an, o parte 
 din locuitori au fost împroprietăriţi,  iar o parte din ei au  
rămas trecuţi în proprietatea lui Niculae Minea până în anul  
1867. De la acest an au fost trecuţi în proprietatea lui Iancu  
Borş până în anul 1920 când s-a făcut exproprierea. De la  
această dată satul se afla în proprietatea sa.

 - Ei lucrează agricultura pe 4 tarlale.
 - Alternează: grâu, porumb, ovăz sau orz
 -  Vitele  pasc  slobode pe mirişti  de  la  1 iulie  -  1  

decembrie
 -  Pe  terenul  lăsat  spre  odihnă pasc  numai  vitele  

proprietarului
 -  Dijma pe 1 ha. pământ este de 1/4 din recoltă şi  

sămânţa se retrage de cel ce a pus-o la semănat.
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 - Casele se fac din leaţi cu pământ, învelitoarea din  
şindrilă, lut pe jos.

 - Hrana de bază este mămăliga.”

Arhitectura tradiţională
Când am intrat pentru prima dată în satul Budeşti era 

o  zi  călduroasă  de  toamnă,  într-o vineri  pe  23 septembrie 
2011. Străbăteam uliţa  principală  a satului  şi  mi  se arătau 
gospodăriile  tradiţionale  ale  budeştenilor,  care  mai  vechi, 
care mai noi. Despre arhitectura veche de lemn nici nu mai 
putea fi vorba. Casele tradiţionale de bârne părăsiseră demult 
arhitectura  de  veche  tradiţie.  Grajduri,  fânare,  hambare  şi 
coşare ni se arătau într-un veritabil peisaj rustic. Prezente în 
fiecare gospodărie, acestea erau grupate în jurul casei care 
ocupa locul central. 

Cu mare greutate am reuşit să reconstituim imaginea 
unei  case  bătrâneşti  din  generaţia  celor  dinainte  de  anul 
1900. Ne-a fost de folos săteanul Asanovici Nazin (născut în 
1934),  din  părinţi  macedoni,  care  au  muncit  pe  moşia 
boierească.  „Tatăl  meu,  Asanovici  Ramis -  ne-a  povestit 
Asanovici Nazin - a venit din Macedonia în anul 1926, adus  
pe  moşia  Finchelstain  din  Plopana-Budeşti,  ca  muncitor  
agricol. I-a fost dat loc pentru casă şi lemn din pădure ca să  
o construiască. Familia lui număra 14 copii, din care mai  
trăiesc astăzi 12, printre care şi eu.” Acesta ne-a declarat că 
„Acum cam o sută de ani se făceau în sat case de bârne  
lungi  din  lemn  de  stejar.  Tălchile  de  lemn  se  fixau  pe  
bolovani de piatră şi se încheiau la capete precum coteţul.  
Bârnele se aşezau unele peste altele, cât-îi stejaru de lung şi  
sâ lăsa loc gol la uşă şi la geamuri. Acoperişul din căpriori,  
pochi şi grinzi  la pod avea o învelitoare din şindrilă.” În 
literatura de specialitate acest stil de a construi, întâlnit pe 
pământul  românesc,  se  numeşte  în  cununi  orizontale  de 
bârne, iar la nivel european i se spune Blockbau.
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Casa în care locuieşte cu soţia sa Maria, a fost făcută 
în  anii  1949-1950.  Dar  să-l  lăsăm  pe  domnul  Asanovici 
Nazin să ne spună povestea casei sale:

„A chemat preotul şi a sfinţit  locul de casă, să fie  
curat, fără moarte de om. Apoi schiţează cu ţăruşi (tutori) şi  
se întind sfori cu care se marchează casa cu două camere,  
şală, la care i se adaugă, pe urmă prispa. La casă se pun 38  
de furci de 4 m. înălţime, la 2 metri distanţă una de alta.  
Partea ce intra în pământ se pârlea ca să nu se putrezească.  
În pământ se bătea cu un chilug la baza furcilor. La furca  
dinspre  răsărit  se  punea  în  groapă  bani  pentru  norocul  
casei. Prispa se făcea din piatră, cu argea din lemn şi popi  
în pământ. Se umplea cu pământ, peste el se puneau vălătuci  
din pământ cu paie, iar faţa se lipea cu lut galben amestecat  
cu balegă de cal.

Peste  pereţi  se  aşeza  costoroaba,  roată,  de  jur  
împrejur. Pe costoroabă se aşezau 12 grinzi. Căpriorii de la  
casă se puneau 12 pe spate şi 12 pe faţă. Lungişul casei se  
sprijinea pe 3 pochi. Peste căpriori se băteau leţuri dacă se  
învelea  casa cu şindrilă,  iar  dacă se învelea  cu tablă,  se  
bătea pe căpriori tabanul de scândură.

Când  se  ajungea  la  căpriorii  de  la  acoperiş,  pe  
capătul coamei dinspre răsărit se punea un prosop, o cruce  
mică de lemn şi busuioc.

Pentru pereţi, am bătut pe furci leaţuri din nuiele de  
fag  cioplite,  roată  împrejur,  pe  o  parte  şi  pe  alta.  În  
intervalul  dintre  leaţuri  băteam vălătuci  din lut  călcat  cu  
paie. După ce se usca lutul intre leţuri, se trecea la scândura 
cu  lut  galben  amestecat  cu  pleavă.  Lutul  se  trăgea  cu  
„malaua” făcută din scândură.

Podul era din şipci şi acoperit cu lut, ca să fie cald  
iarna. Casa se văruia pe dinăuntru şi pe dinafară cu trei  
rânduri de var. Primul rând era var simplu, al doilea şi al  
treilea se amesteca cu sineală ca să iasă un pic albastru.
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Casa terminată era sfinţită de către preotul satului.  
Femeia  pregătea  o masă cu  bucate  ca de  casă nouă,  iar  
rudele  şi  cei  care  ajutaseră  la  casă  aduceau  mici  daruri  
pentru  belşugul  casei:  prosop,  o  baniţă  de  grâu  ori  de  
porumb.

La  casa  cu  două  camere  cu  şală  la  mijloc  era  
folosită  o cameră de curat  şi  alta  de zi  şi  de odihnă.  La  
spatele acesteia sau într-o parte se făcea un chiler unde se  
pregătea  hrana,  se  dormea  şi  se  făceau  şi  alte  treburi  
zilnice.

Pe  „apa  din  faţă”  a  acoperişului  erau  două 
răsuflători numite „obârlice” pentru lumină. Fumul era dat  
în  pod,  într-o  „ursoaică”  care  proteja  casa  de  scântei  
aprinse. Pe vremuri în podul casei se afuma carnea de porc,  
cârnaţii şi slănina. 

După ce am reuşit să aflu informaţi interesante despre 
arhitectura populară şi nu numai, ne-am îndreptat spre poarta 
din gospodăria pe care o vizitasem, însoţit fiind de primarul 
comuni Plopana, domnul Gheorghe Andrieş. Domnia sa, cu 
un spirit ascuţit de observaţie, a văzut, înfiptă într-un gard, o 
bâtă cu o măciulie mare la unul din capete. Domnul primar 
s-a arătat nerăbdător să întrebe la ce se foloseşte obiectul cu 
pricina.  Doamna  Asanovici  Maria  (născută  în  anul  1943) 
ne-a răspuns fără să ezite: „La Anul Nou, jidanul care era la  
Capră, îmbrăcat cu un laibăr de cordele colorate, pe cap cu  
căciulă cu flori, oglindă şi mărgele colorate, învârtea prin  
aer acest buzdugan din lemn, îl arunca şi-l prindea de codă  
de mai multe ori.”

Mergând  pe  uliţa  principală,  am  făcut  mai  multe 
fotografii la casele şi gospodăriile satului, am ajuns la Alistar 
Bejenaru,  om  din  satul  Budeşti  (născut  la  1  mai  1931). 
Cunoşteam componenţa etnică a satului Budeşti şi fusesem 
informat de faptul că comunitatea ţigănească de aici vorbea 
ţigăneşte  din  totdeauna,  deci  erau  bilingvi.  Meşteşugurile 
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practicate  de  ei  şi  îndeletnicirile  cu  care  se  ocupau  erau 
specifice ţiganilor de vatră, adică vătraşi, ce duceau o viaţă 
stabilă, sedentară.

Ocupaţii tradiţionale
Ursarii formau  o categorie  privilegiată  despre care 

aflasem înainte de a începe cercetarea pe teren. Informaţia a 
fost verosimilă când Alistar Bejenaru a început să ne spună 
pe  nume  cei  care  erau  urmaşii  foştilor  ursari:  Ion  Bulău,  
Anton Iorga, Profir Alexandru, Măgureanu Alexandru.  Încă 
din  epoca  medievală,  continuând  în  epoca  modernă  şi 
contemporană,  ţiganii  ursari,  în  compania  unor  urşi 
adevăraţi, colindau Moldova de la un capăt la altul prin sate 
unde, în ritmul bătăilor de tobe, jucau urşii dresaţi de mici. 
Ei  primeau  în  schimbul  acestui  spectacol  alimente  (făină, 
slănină, vin) sau bani. Spectacolul se încheia prin executarea 
de către urs, la comanda ursarului, de călcături  lombare la 
bărbaţi şi la femeile ce sufereau de dureri cumplite de şale. 
Pentru  acest  serviciu  terapeutic  ursarul  era  răsplătit 
suplimentar de către cei călcaţi de urs. 

Ursul  călca  pe  rând bolnavii  de  şale  pe  spate,  sub 
îndrumarea pricepută a ursarului care îi comanda când să se 
lase cu greutatea mai tare, când mai uşor. Fără să fie văzute, 
fetele  luau  din  blana  ursului  câte  un fir  de păr  pe care  îl 
folosea la descântecele de dragoste sau la  făcutul de ursită  
pentru ca să-i viseze iubitul. De unde rezultă că la făcutul de 
ursită trebuia să fie şi fir de păr de urs.

Ca să nu fie puşi la taxe de către administraţia locală 
reprezentată de vatmani sau primari, ursarii erau tocmiţi cu  
rupta  la  Cămara  Domnească.  Aceasta  însemnă  că  ursarii 
plăteau o anumită sumă bani  (rupta) la această  instituţie  a 
domnului Moldovei, i se elibera un document pe baza căruia 
ei puteau călători liberi în toate satele Moldovei, fără a mai 
plăti vreo taxă. Urmaşilor acestor practicanţi ai dresajului de 
pui de urs pe care îi învăţa să joace pe o tablă fierbinte, după 
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ritmul tobei şi să se urce cu grijă pe şalele celor suferinzi, le-
a  rămas  porecla  de  ţigani  ursari.  De aici  şi  până la  jocul 
ursului la Anul Nou n-a mai rămas decât un pas şi acesta a 
fost făcut când ţiganilor le-a fost interzisă această ocupaţie 
prin care urşii erau, practic, chinuiţi. 

Întâmplarea  a  făcut  ca  undeva,  pe  pârâul 
Pereschivului,  afluent  al  Tutovei,  să  întâlnesc  o  asemenea 
trupă de ursari ce se deplasa dinspre Căbeşti (satul meu de 
naştere)  spre Coroieşti.  Cum făceau gălăgie  în  timp ce  se 
deplasau, iar eu veneam cu vitele de la imaşul Bujoru, am 
tras o spaimă aşa de mare, încât am abătut vitele în păpuşoi. 
Ursarii  au trecut  strigând la mine că nu-mi fac nimic,  dar 
sperietura  mea  nu  a  trecut  decât  atunci  când  mama  m-a 
descântat  de  lichitură  (sperietură),  folosind  păr  de  lup  pe 
care îl ardea în timp ce spunea descântecul.

Despre  aceşti  ursari,  Lucian  Cherata  în  lucrarea 
„Istoria  ţiganilor” (Editura  „Z”),  consemna  că  „Ei  au 
început să abandoneze această ocupaţie şi s-au apucat să  
fabrice piepteni de os, croşete, andrele foarfeci etc.”

Lăutarii formau  o  altă  categorie  de  ţigani  care 
moşteneau meseria  din tată  în  fiu.  Despre ei  ştim că erau 
foarte mult solicitaţi pentru sărbătorile de peste an (Crăciun, 
Anul Nou), sărbătorile legate de ciclu vieţii (cumetrie, nuntă, 
aniversare), la balurile publice, intime şi horele de peste an. 
Un  taraf  cunoscut  era  cel  condus  de  Gheorghe  Alistar  la 
vioară,  Iorgu  Alistar  ţinea  hangu  la  cobză,  iar  Chiriac 
Alexandru la clarinet. 

Lingurarii  erau  meşteri  în  prelucratul  lingurilor, 
căuşelor,  talgerelor  din  diferite  esenţe  de  lemn,  alese  cu 
pricepere  şi  prelucrate  cu  mult  meşteşug.  Numele  unor 
asemenea  meşteri  a  ajuns  până  la  noi:  Vasile  Apostol, 
Gheorghe Tureanu, Manole Tărtăgan, Ion Lazăr care făcea 
coveţi  ş.a.  „Rudarii,  (blidarii sau  lingurarii)  -  consemna 
Lucian Cherata - se ocupă cu fabricarea de jgheaburi, furci  
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pentru câmp (din lemn), furci de tors şi fuse, talere din lemn,  
linguri, mături.”

Dulgherii şi lemnarii se îndeletniceau cu prelucrarea 
lemnului  pentru  construirea  caselor,  grajdurilor  şi  alte 
acarete.  Numele unora dintre ei este de actualitate:  Alistar 
Bejenaru, Ion Bulău, Vasile Ghindă ş.a. 

Fierarii  înjghebaseră  câte  o  mică  fierărie  în  sat, 
prelucrând materia primă brută, cumpărată de la negustorii 
din  Tg.  Plopana.  Aceştia  confecţionau  unelte  simple,  le 
reparau pe cele defecte şi le  pânzuiau, adică le ascuţeau pe 
cele  tocite.  Toate  aceste  munci  erau  făcute  de  fierari  ca 
Nicolae Costin, Silion Mărianu ş.a. Acelaşi Lucian Cherata, 
în  a  sa  carte  intitulată  „Istoria  ţiganilor”,  consemna  că 
„Ţiganii, care fac şarete şi în general orice obiecte de fier,  
ei sunt stabiliţi în oraşe dar şi în sate… Potcovarii potcovesc  
caii şi execută şi alte lucrări din fier.”

Pentru  prelucrarea  fierului  la  cald  se  folosea 
mangalul,  un  fel  de  cărbune  de  lemn  pregătit  anume  în 
măngălării. Meşter bun la această treabă era Nicolae Costin. 
Modul  de  preparare  a  mangalului  l-am aflat  de  la  Alistar 
Bejenaru din Budeşti: „Se făcea un foc ţigănesc cu lemne de  
carpen şi  de  fag  puse în  picioare.  După un timp în  care  
lemnul ardea la foc deschis, se acoperea cu pământ şi ardea  
mocnit, rămânând cărbunii întregi.”

Fântânarii din Budeşti ştiau să găsească şi să scoată 
apa şi din piatra seacă: Gh. Ghica, Ion Carabete, Gh. Buliga, 
Alexandru Măgureanu, Ion Iorga şi alţii  din satul Plopana, 
cum ar fi Neculai Andrieş (zis Coroi), Vasile Dascălu (zis 
Şapira). Cu toate că Alistar Bejenaru nu este meşter fântânar, 
el a participat la săparea mai multor fântâni şi ne povesteşte: 
„Fântânaru´  sapă  în  pământ  până  la  10  m.  fără  cofrag.  
După ce dădea de izvor, punea talpă de stejar, clădea cu  
piatră  de  carieră  pereţii  fântânii  până  la  suprafaţă.  Aici  
clădea  din  lemn  ghizdelele,  monta  roata  cu  sul  şi  cu  
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frânghie, îi punea găleţile şi fântâna era gata. Era chemat  
preotul ca să sfinţească fântâna. Se aducea o cuvertură sau  
o  faşă  de  ţol,  lungă  cât  era  de  adâncă  fântâna  şi  după  
sfinţire, o dădea de pomană la fântânar. Se aşezau oamenii  
la masă şi erau serviţi, printre altele cu sarmale făcute din  
crupe de porumb şi păsat în oale de lut.”

Ion Bejenaru,  născut în anul 1961, în  Budeşti  ne-a 
pus la curent cu o metodă de a găsi izvorul cu apă, întâlnită 
şi în alte localităţi din ţară, aceea cu creanga de alun. Iată ce 
ne  spune  Ion  Bejenaru:  „Creanga  de  alun  era  ţinută  în  
dreptul brâului, încordată în formă de arc şi plimbată prin  
locuri unde creştea plantele de baltă, ţipirig şi podbal. Când  
creanga de alun începea să tremure, însemna că acolo se  
afla un izvor de apă şi se apucau de săpat.”

Şcoala generală Budeşti 
Cursurile  acestei  şcoli  au  început  la  17  septembrie 

1934 într-un local închiriat  şi cu mobilier  de la şcoala din 
Plopana.  Au fost  înscrişi  58 de copii  în  clasele  I-III şi  se 
remarcă  încă  din  acel  an  preocuparea  părinţilor  de  a-şi 
trimite copiii la şcoală. 

Din  arhiva  constituită s-au  păstrat  68  de  unităţi 
arhivistice,  reprezentând cataloage până în anul 1942, apoi 
câteva registre de prezenţă şi matricole. Cercetarea acestora a 
reliefat  faptul  că  şcoala  şi-a  ţinut  cursurile  într-un  local 
închiriat  până  în  1948-1949,  când  a  fost  dat  în  folosinţă 
localul propriu.

În anul 1949-1950 erau două cadre care instruiau 68 
de elevi înscrişi în cele 4 clase cu care funcţiona instituţia 
(Îndrumător în arhivele statului. Judeţul Bacău, p. 354-355).
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În  prezent,  Budeştii  este  singurul  sat  al  comunei 
Plopana în care numărul populaţiei în perioada anilor 1966-
2002 se află în creştere. Astfel, în anul 1966 populaţia satului 
Budeşti  era  de  344  locuitori,  iar  în  anul  2002  de  425 
locuitori. La recensământul din anul 2011, Budeştii avea 507 
locuitori.

Budeşti. Poartă şi grajd 
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Tezaur de monede de argint sec. XVI 
(Colecţia Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău)

Budeşti. Şcoala generală
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Budeşti. Casă cu băgele, coamă şi stâlpi la prispă
(Detaliu, stâlpi la prispă)  
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Budeşti. Interior de gospodărie

Budeşti. Casă cu băgele şi cerdac

126



                           Comuna Plopana. Judeţul Bacău                                      

Budeşti. Casă nouă cu etaj 

Budeşti. Margine de sat
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Budeşti. Gospodărie izolată la răspântie 

Budeşti. Gospodăria lui Alexandru Bejenaru. Reparaţie acoperiş
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Budeşti. În faţa porţii 

Budeşti. Gospodărie
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Budeşti. Transportul cocenilor

Budeşti. În vizită la Nazin Asanovici
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Budeşti. Gospodăria lui Nazil Asanovici

Budeşti. Buzdugan la Capră 
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Dorneni. Margine de sat

DORNENII

Epoca modernă 
Pentru prima dată, numele de Dorneni a fost dat unei 

moşii,  după  cum  se  menţionează  în  „Foaia  sătească  a  
Prinţipatului Moldova” (Iaşi, 1842). 

Denumirea satului îşi are originea în locul de baştină, 
de unde aceştia au venit şi s-au aşezat pe moşia boierească 
spre a înfiinţa  o  slobozie,  aşa cum a fost  denumită iniţial, 
Slobozia Valea Dornenilor.

Din documentele de la arhive se spune că satul ar fi 
fost înfiinţat de Gavril Pătrăţeanu şi cu ceilalţi tovarăşi fugiţi 
din satele din Bucovina - Vatra Dornei şi pripăşiţi pe moşia 
boierească ca lucrători lemnari. 

Cert este faptul că încă de la început satul Dorneni a 
avut statutul de slobozie. Cei care se aşezau într-o astfel de 
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slobozie  pe moşia  boierească  aveau anumite  privilegii  din 
partea  proprietarului.  Dintre  acestea  se  remarcau  în  mod 
deosebit  scutirea  de  dări  pe  o  anumită  perioadă  de  timp, 
acordarea unui loc pentru casă şi lemn din pădure pentru a-şi 
construi locuinţa etc.

Statutul  de  slobozie  a  satului  Valea  Dornenilor  a 
durat din anul 1845, când îl întâlnim în Catagrafia din anul  
1845  cu numele  de  Slobozia  Valea  Dornenilor şi  până  în 
anul  1853  când  apare  în  Proiectul  Divanului  Obştesc  pe  
1853 cu numele de Valea Dornenilor, fără a se mai specifica 
numele de slobozie.

Sub acelaşi nume de Valea Dorneni, satul va fi inclus 
sub  administrarea  comunei  Plopana  în  anul  1865,  în 
conformitate  cu  Indicele  comunelor  României  după  noua  
organizare a legii comunale (Bucureşti, 1865).

Satul  va  lua  numele de  Dorneni  în  anul  1887,  în 
Indicator  al  comunelor  urbane  şi  rurale  din  Regatul  
României, pentru  ca  în  Marele  dicţionar  geografic  al  
României  de  la  sfârşitul  secolului  al  XIX-lea  să-l  găsim 
trecut cu ambele nume de Dorneni sau Valea Dorneni. Aici 
se  consemna: „Valea-Dorneni,  sătuc,  în  judeţul  şi  plasa  
Tutova, comuna Plopana, compus din câteva case”.

Alte denumiri care au fost atribuite satului:  Dorenii  
(1924),  Valea  Dorinenilor  (1854),  Valea  Dornilor  (1858),  
Valea Dorneni. 

Perioada contemporană
În Recensământul  satelor  comunei  Plopana pe anul 

1941,  satul  Dorneni  a  fost  recenzat  împreună  cu  satul 
Budeşti,  pentru care invităm cititorii  să-l  lectureze la satul 
citat.

În  momentul  efectuării  cercetării  etnografice  pe 
teren,  Dornenii  ni  se  înfăţişau  sub  forma  unui  sătuc  cu 
gospodării  din  generaţia  cu  vechime  medie.  Casele  sunt 
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construite majoritatea pe furci şi leţuri, cu pereţii din vălătuci 
şi  zugrăvite  pe  dinafară  într-o  plăcută  culoare  de  alb-
albăstrui. Mai toate gospodăriile din satul Dorneni au fântâni 
cu roată şi sul, amplasate înafara gardului de la stradă, câteva 
dintre ele fiind şi în interiorul gospodăriei. Aceste informaţii 
preţioase ne-au fost oferite de către domnul Daniel Hoştină, 
născut în satul Rusenii de Sus şi „măritat” la casa femeii din 
Dorneni.  În satele moldoveneşti,  printre care şi în cele ale 
comunei Plopana, bărbatul care se muta prin căsătorie la casa 
femeii,  se  spune  că  s-a  măritat.  În  legătură  cu  numele 
Hoştină, mai avem de făcut un mic comentariu etnografic. 
Acesta are la bază o îndeletnicire care a dispărut, dar care se 
practica până la mijlocul secolului al XX-lea în satele unde 
locuitorii  se ocupau cu albinăritul,  fiind mai multe prisăci. 
Unul  dintre  crescătorii  de  albine,  se  ocupa  cu  strângerea 
resturilor  de  ceară  rămase  după  topirea  fagurilor,  numită 
hoştină, pe care o ducea într-un anumit loc de prelucrare. 

O scurtă istorie a apariţiei satului Dorneni ne-a fost 
povestită de către domnul Daniel Hoştină, care ne-a relatat: 
„În apropierea satului Dorneni a existat un alt sat, numit  
Bărbuleşti. Prin anul 1840 a avut loc o epidemie de ciumă în  
satul  Griviţa  de  pe  lângă  oraşul  Bârlad,  tot  în  ţinutul  
Tutova. Aflând de dispariţia populaţiei de acolo, locuitorii  
satului  Bărbuleşti  au  plecat  şi  s-au  stabilit  acolo,  
repopulând  localitatea  bântuită  de  ciumă.  După plecarea  
locuitorilor satului Bărbuleşti, în locul lor au venit şi s-au  
aşezat patru fraţi din Şarul Dornei, zona Dornelor-Suceava.  
Cei patru fraţi Pătrăţeanu au primit pădure, pământ arabil,  
şi  au  făcut  case  aici,  înfiinţându-se  satul  Dorneni.  
Moştenitorii boierului Andrieş au adus ingineri hotarnici de  
la Bârlad şi au făcut planuri cadastrale pentru proprietari.  
Unii  din urmaşii  celor  patru fraţi  Pătrăţeanu au şi  astăzi  
aceste hărţi moştenite de la strămoşi. Aici, în sat, a existat şi  
o  curte  boierească  aparţinând  proprietarului  Gheorghe  
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Mircea. Acum n-a mai rămas decât locul unde era conacul,  
curtea şi acareturile.”

Au trecut mai bine de o sută cincizeci de ani de când 
s-a  înfiinţat  satul  Dorneni.  Dar  să-l  lăsăm  pe  domnul 
Gheorghe  Saveluc  să  ne  istorisească  modul  cum  a  fost 
întemeiat satul Dorneni de Plopana:  „Ei au venit trei fraţi  
din Vatra Dornei  şi  s-au localizat  în  poiana unei  păduri:  
Pătrăţeanu Gheorghe, Vasile şi Ion. Noi ne tragem din satul  
Pătrăuţi.  Asta  s-a  întâmplat  pe  la  1774,  când  Austria  a  
ocupat Bucovina. Aici nu era sat. Au venit într-o poiană, în  
pădurea boierească. Au fost mai sus, în poiană şi pe urmă  
s-au retras aici, în vale, au cumpărat. Cu lemnul din poiană  
şi-au făcut case.

Suntem cinci generaţii de pătrăţeni de la venire. Au  
cumpărat pământ aici de la boierii din vremea aceea. Ei au  
muncit pe moşia boierească şi boierul i-a plătit. Boierul a  
pus pădurea asta în exploatare.”

Arhitectura populară
Ne-am adresat domnului Gheorghe Saveluc ca să ne 

explice despre felul în care se făceau casele în satul Dorneni, 
ceea ce a şi făcut: „Casa este din bârne. Era pusă pe piatră  
argeaua de  jos,  adică  talpa.  Erau puşi  amnări  de  stejar,  
peste tot, din doi în doi metri, pornind de la colţuri. După  
aceea, în amnări, se făcea o scobitură pe toată înălţimea.  
Era apoi pusă scândură din lemn, groasă, cioplită la capete.  
Se punea câte o scândură între doi amnări, dădeam câte una  
şi cădeau aşa: pam! pam! Şi pe urmă tăiam cu toporul în  
lemn  ca  să  prindă  lutul.  Un  fel  de  lut  făcut  subţirel,  cu  
pleavă. 

Pentru loc de casă se alegea să fie curat, fără să fi  
fost moarte de om. Se chema preotul să sfinţească locul de  
casă. Se ridica din paiantă până sus şi se punea iar argeaua,  
adică costoroaba în pârş. 
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După ce să încheie, punea grinzile cam la 0,80 metri  
una de alta. Pe capătul grinzii puneam podeala şpontuită şi  
o  băga  din  capătul  ăsta  în  şănţuleţul  mai  subţire  ca  la  
amnări.

Acoperişul era din 24 de căpriori, perechi doi câte  
doi. Aceştia se sprijineai cu capetele de sus pe culmea casei,  
iar jos pe capătul celor 12 grinzi de la podul casei. Culmea  
se sprijinea pe popi la capete. Se dădea cu «nivelul» ca să  
nu fie acoperişul strâmb la casă. Dacă era acoperişul prea  
înalt, mai tăiai din popi şi culmea cobora. Când se ajungea  
la acoperiş, se punea o cruce mică din lemn, cu busuioc, cu  
colac, prosop, o sticlă de rachiu sau de vin. 

Despre  modul  cum  se  făceau  acoperişul  şi 
învelitoarea  la  casă,  Gheorghe Saveluc,  bun cunoscător  al 
acestei  tehnici,  ne-a  relatat:  „Pentru  învelitoare,  o  pus  
leaţuri  cioplite  şi  de-acolo  punea şindrilă  pe  trei  rânduri  
grosime.  Şindrila  era  lungă  de  0,40  m.  Venea  pusă  una  
lângă  alta  şi  deasupra,  la  încheietura  dintre  ele,  altă  
şindrilă. La un moment dat erau trei şindrile suprapuse. La  
o casă micuţă intrau peste 20.000 de bucăţi. Veneau oameni  
de  la  munte,  negustori  de  pe  la  Neamţ,  Ghimeş-Făget,  
Vrancea  cu  căruţi  la  târg  şi  vindeau  şindrilă  făcută  din  
brad. 

Casa se lipea roată împrejur şi înăuntru şi înafară cu  
lut amestecat cu paie, se tencuia cu o scândurică cu mâner,  
numită  mala,  de  sus  în  jos.  După cel  de al  doilea  lut  se  
punea cu pleavă, mai subţirel, ca să nu crape. O lua iar de  
sus în jos cu malaua până ce lipitura ieşea netedă. Pe urmă  
o văruia. În primul var se punea nisip, în al doilea se punea  
culoarea albastră.

În  podul  casei  se  punea  podeală  şi  se  dădea  cu  
boială  roşie.  Podeala  era  din  scândură de  fag,  bătută  la  
jumătatea corzilor.  Pe deasupra podelelor se punea lut în  
pod ca să nu vină frigul în casă. Pentru încălzire se făceau  
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sobe din cărămidă, recent din teracotă, iar fumul trecea în  
pod printr-o ursoaică unde se stingeau scânteile şi de acolo,  
printr-un hogeag, afară, deasupra acoperişului. 

Pe  tabla  din  faţă  a  acoperişului  se  făceau  două  
bagele  prin  care  se  făcea  aerisirea  şi  intra  lumina.  Îi  
dădeam  drumul  fumului  la  pod,  astupam  băgelele  şi  se  
afumau  carnea  şi  cârnaţii.  Nu  prea  ieşea  bună  carnea  
afumată la pod. 

Se termina casa de făcut, chemam popa cu dascălul  
şi făceam praznic. Chemam pe cei care ne-au ajutat la casă,  
neamurile şi-i aşezam la masă cu străchini de mâncare şi  
linguri de lemn. Nu lipseau ţuica şi vinul de la masă, iar ca  
bucate: borş cu carne de pasăre, sarmale, friptură cu pilaf şi  
cozonac. Aduceau de casă nouă, câte o pernă, oale de lut,  
cratiţi.

Când ne-am mutat  în  casă nouă,  paturile  erau cu  
mindir de paie. Casa avea trei încăperi, două odăi şi şală la  
mijloc. Noi unde stăm acum se cheamă şală (antreu). Acolo  
era odaia cea mare sau odaia curată, numită şi odaia din  
jos  (sud)  sau dinspre  răsărit.  Aici  era  odaia  de zi,  adică  
unde  se  stă  ziua,  stăteau  copiii  şi  se  dormea  noaptea.  
Războiul  de  ţesut  îl  puneam  tot  în  odaia  de  zi,  unde  
moşneagul făcea şi ţăghii la sucală. Moşneagul împreună cu  
baba dădeau prin iţe şi prin spată la punerea războiului de  
ţesut. Atunci când intra cineva în casa cu război de ţesut,  
spunea:  Să  crească  rostul  mare!  Unul  din  cei  ai  casei  
răspundea: Mulţumim dumitale! Pentru făcut mâncarea, era  
o perdea afară.

În casa asta an făcut nunţi şi cumătrii cu muzicanţi  
din Budeşti.  Dacă ne ajută Dumnezeu, mai avem un an şi  
facem 50 de ani de căsătorie. Bunica lui domnul primar aici  
a stat, de aici îi plecată.”

Obiceiuri de nuntă
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Unul dintre cele mai semnificative momente ale vieţii 
este căsătoria. Mirele şi mireasa îşi vor aduce aminte despre 
cum a  fost  nunta  lor  toată  viaţa  şi  vor  povesti  la  nepoţi. 
Despre cum se desfăşura nunta în Moldova medievală şi în 
epoca  modernă  avem  importante  ştiri  de  la  Dimitrie 
Cantemir,  la  începutul  secolului  al  XVIII-lea  şi  de  la 
Manolache Drăghici, la mijlocul secolului al XIX-lea.

De la Dimitrie Cantemir ne-a rămas mitul vânătorii 
ciutei,  adică  al  căutării  miresei  de  către  mirele  însoţit  de 
flăcăii  vânători.  Despre peţitul  în Moldova pe la jumătatea 
secolului  al  XIX-lea,  Manolache  Drăghici  consemna  în 
lucrarea intitulată  „Istoria Moldovei de la Dragoş până la  
Alexandru Ghica Vv.”: „Deci plăcându-i unui holtei o fată,  
trimitea la părinţi staroste, ca să cheme peţitori şi aceştia  
ispite pe departe cugetele părinţilor fecioarei, ca să nu le fie  
atunce ruşine,  când nu ar voi părinţii,  şi cunoscând că le  
este cu voie să le mărite, atunci merg starostii în casa fetii  
cu toate rudele mirelui, şi cel mai de frunte între ei începe a  
spune  cuvântul  anume  însemnat  aici  din  scrierea  lui  
Cantemir, adică conocăria.”

Revenind la modul cum se desfăşurau obiceiurile de 
nuntă  în  satul  Dorneni,  facem  precizarea  că  flăcăul  se 
întâlnea cu fata la bal sau la hora satului. Dar să o lăsăm pe 
doamna Ileana Saveluc să ne povestească despre obiceiurile 
de nuntă de la Dorneni-Plopana: „Se trimitea un răspuns la  
fată  pe  una  din  rude  ca  să  înceapă  discuţia  legată  de  
căsătorie.  Între  timp,  băiatul  mai  venea  în  vizită  la  fată.  
Dacă  aveau  plăcerea,  îi  chemau  să  vină  în  peţit.  Atunci  
stabilea averea. Ce-i  dai tu fetei,  ce-i  dai tu băiatului.  Se  
stabilea data logodnei care se făcea la fată, care erau mai  
înstăriţi.  Care  nu,  se  împăcau  direct  să  facă  nunta.  Se  
puneau 1, 2, 3 perechi de naşi. Se făceau vedrele sâmbătă  
seara şi duminica nunta. 
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Mirele se îmbrăca cu haine noi, anume făcute pentru  
el, de comandă. Mireasa îşi pregătea volul, coroniţa. Mirele,  
însoţit de domnişoare de onoare şi de cavaleri, mergeau la  
naşi şi-i luau de acasă, cu care mergeau la mireasă. Mama  
miresei îi aducea mirelui, în glumă pe una din domnişoarele  
de onoare a acesteia. Atunci i s-a întors acesteia oglinda în  
care urma să se gătească mireasa cea adevărată.” 

Făcând o paranteză, în legătură cu acest subiect, vă 
pot spune că în urmă cu peste 18 ani, am participat la o nuntă 
care  a  avut  loc  în  satul  Plopana.  Aici  i-a  fost  prezentată 
mirelui,  drept mireasă,  o păpuşă caraghioasă pe care o voi 
include în ilustraţia prezentei cărţi.

Dar  să reluăm  povestea  nunţii  spusă  de  doamna 
Ileana  Saveluc:  „De  acolo  toţi  plecau  la  Primărie,  la  
cununia  civilă,  apoi  la  biserică,  la  cununia  religioasă,  
însoţiţi de muzică. Pe drum spre şi de la biserică ieşeau în  
faţa mirilor băieţi cu găleţi pline cu apă. Mirele, după ce le  
dădea un bacşiş, le răsturna cu piciorul. 

Întorşi de la cununie, soacra mare îi aştepta pe mire  
şi pe mireasă în pragul casei. De aici îi lua pe amândoi cu  
un prosop de gât, îi băga în casă şi le dădea să mănânce la  
amândoi  dintr-un  ou  fiert.  Urma  petrecerea  nunţii  până  
pleca lumea. 

Seara se punea masa mare. După ce se servea masa,  
se închina de către bucătăreasă găina naşului, apoi începea  
să se dea darul. La închinatul darului mergea vornicul cu  
cavalerul de onoare spunând: Cucoană nună, cucoane nun,  
socru cel mare, socrul cel mic! Vă închin două corăbioare şi  
cu două păhărele cu două floricele. Poftim, serviţi!

„Băgaţi mâna în buzunari
  Şi scoateţi bani mai mari.
  Iar bani mai mititei,
  Mai daţi şi la vornicei.”

139



Prof. dr. Dorinel Ichim                                                  Prof. Florica Ichim 

După ce se adunau banii şi  se numărau, se anunţa  
suma  cât  a  ieşit.  Cinstiţi  meseni  s-au  adunat  din  banii  
dumneavoastră suma de 100.000 lei. Vă mulţumim frumos.!

Dacă  mireasa  n-a  fost  cinstită,  acolo  între  ei  se  
certau. La noi n-a fost nici un caz de acesta.

Urma  despetelatul  miresei,  adică  se  dădea  jos  
coroniţa,  rochia miresei,  voalul şi peteala.  În locul lor se  
punea un batic, o rochie nouă, semn că a trecut în rândul  
nevestelor. 

La o săptămână după nuntă, mireasa se întorcea la  
casa părintească, de cale primară. Dacă mireasa fusese fată  
cuminte,  mergeau  şi  părinţii  mirelui,  iar  mirele  ducea  o  
panglică roşie. Dacă nu fusese fată mare, mergea şi aşa, nu  
se făcea zarvă mare, se subînţelegea.”

Obiceiuri la naştere 
Aducerea pe  lume  a  unui  copil reprezintă  un 

eveniment  de  o  mare  importanţă  în  viaţa  unei  familii. 
Preocuparea de a crea cele mai bune condiţii noului venit pe 
lume  în  societatea  tradiţională,  stătea  în  atenţia  viitoarei 
mame,  a  moaşei  şi  a  naşei  de  cununie.  Primul  copil,  de 
regulă,  era  botezat  de  naşii  de  cununie.  Moaşa  îngrijea 
femeia lăuză, lua copilul în braţe şi mergea cu el la biserică. 

Dacă o familie nu ava noroc la copii, exista obiceiul 
ca noul venit pe lume să fie dat de pomană pe geam la o altă 
familie  care avea copii sănătoşi. Ileana Saveluc ne spune în 
legătură cu acest caz: „Spre exemplu, şi eu am avut un nepot  
de la băiatul meu care, tot aşa, era bolnăvicios şi l-o dat de  
pomană  pe  geam.  Şi  a  crescut  mare,  acum  este  student,  
deştept.”

Obiceiuri la înmormântare
Dintre toate obiceiurile legate de ciclul vieţii, naştere, 

nuntă şi înmormântare,  cel mai bine s-a conservat ultimul. 
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Despre  credinţa  moldovenilor  în  legătură  cu  moartea, 
Dimitrie  Cantemir  scria  în  magistrala  sa  lucrare  intitulată 
Descriptio  Moldaviae  (Descrierea  Moldovei), (Editura 
Minerva,  Bucureşti,  1976):  „Cei  mai  mulţi  din-trânşii şi  
aproape tot norodul de rând crede că fiecărui om Dumnezeu  
îi  hotărăşte  ziua  Morţii,  iar  înaintea  acesteia  nimeni  nu  
poate să moară sau să piară în război.”

Despre obiceiurile de înmormântare ale moldovenilor 
pe la mijlocul secolului al XVII-lea, Bandini, călător străin, 
consemna prezenţa bocitoarelor şi muzicanţilor care însoţeau 
omul  de  condiţie  materială  bună  la  înmormântare.  El 
aminteşte şi de alte obiceiuri cum este acela de a pune bani 
în mâna sau în sânul mortului,  aprinderea lumânărilor şi a 
candelelor  la  mormânt,  atârnarea  ştergarelor  cu  bani  la 
capete de prapurele bisericeşti ş.a.

Preotul  satului  era  cel  care urmărea  respectarea  cu 
stricteţe  a  desfăşurării  ritualului  de  înmormântare  de  tip 
creştin  ortodox. De cele  mai  multe  ori,  când se instala  ca 
preot  în  parohia  respectivă,  avea  obligaţia  de  a  respecta 
tipicul  ritualului,  iar  sătenii  continuau  să  facă  tot  ce  se 
stabilise ca obiceiuri  de înmormântare în satul respectiv şi 
păstrat  prin tradiţie.  De regulă,  cutumele  se refereau la ce 
este  bine  pentru  decedat  pentru  ca  el  să  se  integreze  în 
„cealaltă lume” pe parcursul celor 40 de zile de la moarte. 
Încă o precizare este necesar de a fi făcută,  în legătură cu 
durata de trei zile care trebuiau să treacă de la deces şi până 
la înmormântare. În evul mediu moldav, s-a stabilit această 
cutumă  deoarece,  tot  mai  mulţi  dintre  decedaţi,  fiind 
înhumaţi  mai devreme, se întâmpla să fie îngropaţi de vii, 
neavând posibilităţi  de  cunoaşterea  precisă  a  decesului.  În 
Manualul administrativ al Moldovei,  apărut la Iaşi în anul 
1855,  era  specificat  ca  morţii  să  nu  mai  fie  înmormântaţi 
decât  la  cel  puţin  trei  zile  după  constatarea  decesului, 
deoarece s-a constatat că au fost îngropaţi unii de vii.
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Dar  să  auzim  ce  ne  spune Ileana  Saveluc  despre 
obiceiurile  legate  de  înmormântare  care  s-au  păstrat  la 
bătrânii  din satul  Dorneni:  „Când credea că i  se  apropie  
sfârşitul, i se făcea haine de înmormântare şi se pregăteau  
toate cele trebuincioase. Se spune că dacă pe casa acestuia  
cântă cucoveaua, este semn că în curând va muri. La acest  
semn se adaugă şi urletul câinilor într-un fel anume. Dacă  
acesta mai apuca să vorbească, cerea iertare la cei din jur,  
la membrii familiei, spunând: Iartă-mă, dacă ţi-am greşit cu  
ceva! I se răspundea: Dumnezeu să te ierte!.

Se  chema  preotul  şi  se  mărturisea,  luând  sfânta  
împărtăşanie.  Mortul  era  scăldat  şi  îmbrăcat  în  haine  de  
înmormântare, pregătite anume pentru el. Timp de două-trei  
nopţi  mortul  era  ţinut  în  casă  şi  priveghiat  de  rude  şi  
prieteni.  În fiecare din serile cât mortul era ţinut în casă,  
veneau preotul şi dascălul şi-i citea stâlpii” (adică rugăciuni 
şi  cântece  anume).  Aceşti  stâlpi  erau  vechile  semne  de 
mormânt care, în evul mediu, aveau forma unor stâlpi simpli, 
ce se puneau la capul mortului, la cimitir, fiind înlocuiţi între 
timp  cu  crucile  asemănătoare  cu  cele  de  azi.  Mi-a  venit 
deodată în minte un blestem care are legătură cu dorinţa de 
a-l vedea mort pe cineva: Sta-ţi-ar stâlpul la cap! 

Casa celui decedat avea un doliu din pânză neagră cu 
iniţialele  albe  ale  numelui  şi  prenumelui  celui  chemat  la 
Domnul. Oglinda şi mai nou, televizorul, erau acoperite cu 
prosoape în timpul cât mortul era ţinut în odaie.

„Înainte vreme, printre bocetele celor din familie din  
seara priveghiului - ne spune Ileana Saveluc - oamenii, ca să 
descreţească  frunţile  şi  să  mai  alunge  din  durerea  celor  
îndoliaţi,  practicau  în  camera  mortuară,  jocuri  speciale,  
cum ar fi:  ţuşca  sau  iuşca, iepuraşul,  calul,  moartea ş.a.  
Uneori se făcea câte un iepure din cârpe şi se făcea că-l  
împuşcă, iar cel vinovat de moartea iepuraşului era bătut cu  
cureaua  la  palme.  Te  lega  cineva  la  ochi  şi  trebuia  să-l  
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gâceşti  pe cutari  şi să pui mâna pe el.  Dacă nu gâcei,  te  
plesnea. Când la priveghi erau băieţi şi fete, se juca un joc  
pe pedepse. Dacă băiatul pierdea, era pus ca să pupe o fată  
anume. Se mai juca şi Gherdănuţa, căreia i se mai spunea şi  
Calul. Se legau doi spate în spate cu un curmei, puneau un  
ţol în cap şi unul călare pe mijlocul lor, care avea pe cap o  
oală  de  lut.  Ei  veneau  de  afară,  călărind,  dâgâdâm,  
dâgâdâm şi dădeau cu picioarele în cei aşezaţi lângă mort,  
ca  să  facă  loc.  Ocolea  de  mai  multe  ori  mortul  şi  făcea  
precum calul. Unul, pregătit anume, dădea cu ciomagul în  
cap, spărgea oala şi făcea ca toţi să râdă la priveghi.”

„Pe când eram eu mică  -  continuă Ileana Saveluc  - 
se făcea la priveghi  Moartea care avea o coasă în mână.  
Noi fugeam şi ne ascundeam ca să nu ne lovească cu coasa.  
Moartea reuşea să ne scoată pe toţi afară din casă. Legatul  
mortului se făcea cu o aţă care era trasă pe fereastră, afară.  
La un moment dat, se trăgea de sfoară, mâna mortului se  
mişca şi toţi fugeam, crezând că a înviat mortul.” 

Se spune că toate aceste jocuri de priveghi erau de 
origine păgână şi sunt puse în legătură cu comportamentul 
strămoşilor noştri daci care se înveseleau şi ei în momentul 
în care unul dintre ei fusese chemat la zei. În cele 2-3 nopţi 
cât ţinea priveghiul, cei veniţi erau serviţi cu vin şi prăjituri, 
date de pomană pentru cel decedat. 

În ultima zi dintre cele trei, începea ceremonialul de 
înmormântare. După scoaterea mortului din casă, rămânea o 
doamnă de-a casei şi mătura odaia mortului.

Pe drumul parcurs spre cimitir, căruţa mortuară, trasă 
altădată  de boi sau cai,  era  împodobită  cu cetină  de brad, 
flori şi de pe la sfârşitul secolului trecut, cu multe coroane. 
Dar să o lăsăm pe Ileana Saveluc să ne spună, în continuare, 
despre  ziua  în  care  avea  loc  înmormântarea  la  Dorneni-
Plopana:  „Se  făceau  12  sau  24  de  punţi  care  se  dădeau  
pentru mort, de pomană, ca să aibă cu ce să plătească tot  
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atâtea vămi ale văzduhului. Fiecare dintre punţi avea câte o  
ţoală, colac, cană şi lumânare. Pe la fântâni şi pe la poduri  
se dădeau aceste punţi la rude şi la cei săraci, se arunca cu  
banii  strânşi  de  pe  pieptul  mortului.  Se  zice  că  acelea-s  
vămile care se plătesc ca să fie mortul lăsat ca să treacă în  
lumea  de  dincolo.  Cei  care  îşi  luau  viaţa,  nu  erau  
înmormântaţi cu preot şi era îngropaţi înafara cimitirului.  
Înainte vreme, mortul se ducea la groapă cu căruţa cu boi,  
la care se puneau prosoape, la fel şi la prapuri, la cruce. Se  
făceau 12 pomeni pe care le punea pe năsălie, câte două din  
fiecare: 8-uri, prescuri, scări, cruci, S-uri, I-uri şi coliva din  
grâu fiert. Pe aceste pomeni se înfigeau nişte pomişori din  
beţe, cruci, crucea Sf. Andrei, cu felii de mere, prune uscate  
ş.a. Toate acestea însoţeau mortul până în biserică.

La ieşire pe poarta ogrăzii i se dădea de pomană: o  
pernă, o plapumă şi o oaie.

Ajuns la biserică i se făcea slujba prohodului, după  
care, rudele şi prietenii îşi luau rămas bun, sărutându-l pe  
mort. La cimitri îl aştepta groapa pentru înmormântare. 

Groapa pentru mort se săpa cu două zile înainte, ca 
să stea o noapte liberă, să iasă de acolo toţi anticriştii. La  
cei 4 gropaşi li se dădeau trei găini şi un cucoş şi câte o  
„punte” cu o cămaşă. Cel care dădea primul cu hârleţul la  
săpatul gropii, lua cucoşul. Toate acestea erau date celor 4  
gropaşi peste groapă, după înmormântare.

Acasă  se  făcea  praznic  cu  bucate  anume  gătite:  
ciorbă, sărmale, friptură, pilaf şi vin. Urmau apoi, celelalte  
praznice la 9,  20 şi  40 de zile.  În următoarele  40 de zile  
după înmormântare se plăteau 40 de panacizi la biserică şi  
se tămâia mormântul 3 zile la rând. 

La 40 de zile se făcea praznic cu pomeni, haine, pom  
separat cu colaci (pupăze din pâine). Se dădeau de pomană  
la rude, dar mai ales la cei săraci: masă, pat, haine. 
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Pomenirea mortului se făcea la un an şi la moşii din  
timpul anului. 

La  7  ani  se  făcea  dezgropatul  de  adevăratelea.  
Oasele stăteau o noapte afară, pe malul gropii, erau stropite  
cu vin şi le puneau la loc, împreună cu pomeni şi cu colaci. 

Dacă cel decedat era fată sau flăcău, erau îmbrăcaţi  
în mireasă sau mire. Dacă fata avusese un flăcău prieten,  
era obiceiul să se cunune cu el.” Desigur că este vorba de o 
cununie  simbolică,  deoarece  sfânta  taină  a  cununiei  se 
săvârşeşte numai la cuplul în viaţă.

Populaţia satului Dorneni, între anii 1966-2002 a avut 
o scădere spectaculoasă. De la 177 cât număra în anul 1966, 
a scăzut la 35 în anul 2002. La ultimul recensământ din anul 
2011 populaţia satului Dorneni număra 37 locuitori.

Dorneni. Casă cu prispă şi coloane
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Dorneni. Casă cu şală retrasă 

Dorneni. Casă nouă pe furci şi leţuri lipite cu lut 
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Dorneni. Grajd într-o „apă” şi anexe

Dorneni. Stoguri de fân
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Dorneni. Casă cu prispă şi coloane. Saveluc Gh. Şi Elena 

Dorneni. Tavan pe grinzi la casa Gh. Saveliuc  
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Dorneni. Gospodărie cu anexe la drum

Dorneni. Animale de casa 
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Fundul Tutovei. Sfinţirea bisericii satului 

FUNDUL TUTOVEI

Satul,  cu  o  populaţie  de  616  locuitori,  a  fost 
propus de către autorităţile judeţene comunisto-ceauşiste 
să dispară ca localitate de pe harta judeţului Bacău şi a 
României în anul 1988.

Satul Fundul Tutovei este aşezat la izvoarele pârâului 
Tutova, având gospodăriile înşirate, parte din ele de-a lungul 
Văii Tutovei, parte pe dealul din dreapta pârâului Tutova, pe 
un relief frământat. 

Toponimicul Fundul Tutovei face parte din categoria 
celor  minore,  compuse,  ce  caracterizează  natura  locului, 
adică  relieful.  Cel  de  al  doilea  termen  este  un  hidronim, 
nominalizând  un  pârâu.  Cu  alte  cuvinte,  Fundul  Tutovei 
desemnează obârşia sau locul de unde se pornesc cele dintâi 
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izvoare ale pârâului, având ca sinonime Fundul Văii, Fundul 
Racovei ş.a.

Dacă din punct de vedere al toponimiei şi geografiei 
satului lucrurile au fost lămurite, începuturile satului Fundul 
Tutovei  a  pus  serioase  probleme  de  natură  istorico-
documentară. După  cum  rezultă  din  lucrarea  lui  I. 
Antonovici, intitulată  Documente Bârlădene (Bârlad, 1911-
1912, vol. I), pe la anul 1814, un sat cu numele Giurcanii se 
afla pe moşia cu acest nume, situat mai la nord de Plopana. 

În  Condica Vistieriei Moldovei din anul 1816, tot la 
nord de localitatea Plopana era localizat satul  Slobozia lui  
Noor,  ca  fiind  sat  boieresc  ce  aparţinea  clucerului  Ioniţă 
Nour.  Cei  cinci  liuzi  (unităţi  birnice) ai  boierului  plăteau 
birul  pe  un  cifert  (sfert)  de  an  în  valoare  de  20  lei.  Din 
acelaşi document rezultă că oamenii se ocupau cu facerea şi 
vânzarea  cherestelei,  creşterea  vitelor,  având loc  de  hrană 
îndestul. Acest boier, pentru a avea cu cine să-şi muncească 
moşia,  a  cerut  încuviinţare  domnitorului  Moldovei  să 
înfiinţeze  pe  moşia  sa  din  ocolul  Tutovei,  acelaşi  ţinut,  o 
slobozie. Drept urmare, pe moşia acestuia s-au aşezat oameni 
veniţi  de prin alte  judeţe megieşe,  bejenari  (fugari),  ţărani 
certaţi cu legea şi cu autorităţile. Aici ei se bucurau de scutiri 
de dări pe mai mulţi ani din partea clucerului Ioniţă Nour, 
primeau o serie de înlesniri, printre care pământ pentru casă, 
lemne din pădurea boierească pentru a o construi şi un lot de 
pământ. În schimb, trebuia să muncească pământul boieresc 
în condiţiile impuse de acesta şi să facă şi alte munci la care 
erau puşi. Această Slobozie a lui Noor a luat fiinţă pe moşia 
boierească,  probabil,  dacă  nu pe vatra  satului  Giurcani,  în 
imediata  vecinătate,  după  cum  rezultă  şi  din  Catagrafia  
ţinuturilor  [Moldovei]  din  1819-1820,  unde  se  consemna: 
„Giurcanii  sau  Slobozia  lui  Nour,  al  clucerului  Noor  pe  
moşia căruia s-au stabilit bejenari.”
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Epoca modernă 
De  abia  în  harta  din  anul  1835,  ilustrul istoric 

Constantin C. Giurescu identifică satul Ghicanii (Giurcanii) 
cu  satul  Fundul  Tutovei,  având  47  de  case.  Înmulţind 
numărul de case cu cifra 5 care reprezintă, în medie, numărul 
membrilor unei familii, putem afla că populaţia satului era la 
acea dată  de 235 suflete.  Harta  rusă din anul  1830 a fost 
întocmită de către serviciul topografic ţarist după tratatul de 
pace de la Adrianopol din anul 1829. Atunci a fost desfiinţat 
monopolul  turcesc  asupra  comerţului  Moldovei  şi  Ţării 
Româneşti, diminuându-se astfel puterea Imperiului otoman 
asupra Ţărilor  Române,  în favoarea Imperiului  rus.  Datele 
referitoare la  acest  important  document  cartografic  au fost 
prelucrate  de  către  istoricul  Constantin  C.  Giurescu  şi 
publicate  în  lucrarea  intitulată:  „Principatele  Române  la  
începutul  secolului  XIX” (Editura  Ştiinţifică,  Bucureşti, 
1957).

Domnul  Daniel  Hoştină  din  satul  Rusenii  de  Sus, 
cunoscător al istoriei satelor comunei Plopana, ne-a declarat 
că  satul  Fundul  Tutovei  era  „…singurul  sat  de  pe  moşia  
proprietarului  Cavarioti.  Acesta  a  avut  curtea  boierească  
unde este baza de recepţie acum. Satul s-a format pe la 1860  
din  38  de  familii  de  ţigani  aduşi  din  satul  Dobreni  din  
judeţul Bacău. La aceştia s-au mai adăugat şi alte familii de  
clăcaşi români care au fost împroprietăriţi în anul 1864.

Până anul acesta ei nu au avut biserică. Veneau la  
Plopana, la biserica „Sf. Gheorghe”, iar preotul de aici le  
făcea toate serviciile religioase.”

Sfinţirea primei Bisericii din satul Fundul Tutovei  
cu  hramurile: „Izvorul  Tămăduirii” şi  „Sf.  Cuvioasa  
Parascheva” 

Construcţia  bisericii  de  lemn,  începută  de  către 
preotul Andrei Foşlea, a fost terminată sub păstoria preotului 
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paroh Daniel Marari. Sfinţirea acestei biserici a avut loc pe 
15 octombrie 2011, în prezenţa Prea Sfinţitului Dr. Ioachim 
Băcăuanul,  Episcop  Vicar  al  Arhiepiscopiei  Romanului  şi 
Bacăului, al unui sobor de preoţi şi al primarului comunei, 
inginer Gh. Andrieş. În cuvântarea ţinută cu această ocazie, 
Preasfinţia Sa a spus printre altele: „În satul dumneavoastră  
s-a  construit  un  Complex  Eclesial  frumos  care  s-a  
transformat într-un izvor, Izvor al Tămăduirilor. Şi pentru  
că sorocul a venit astăzi la această Biserică, am gândit să  
vă  cerem asentimentul  frăţiilor  voastre să  dăm şi  hramul  
Cuvioasei Parascheva pentru faptul că Izvorul Tămăduirii  
este  imediat  după  Paşti,  şi  iată  este  hramul  pascal  de  
primăvară şi în toamnă veţi avea şi hramul acesta frumos al  
Sfintei Cuvioase Parascheva.

Comunitatea aceasta s-a străduit să construiască, să  
ridice  această  Sfântă  biserică,  care  până  azi  era  doar  o  
clădire  armonios  construită,  iar  de  astăzi,  prin  venirea  
Preasfântului şi de viaţă făcătorului Dumnezeu, Duh asupra  
ei s-a prefăcut într-o poartă a cerului şi un loc de întâlnire  
cu Dumnezeu.”

Din cuvântarea preotului paroh Daniel Marari, ţinută 
la sfinţirea acestei biserici,  am reţinut următorul pasaj: „În 
aceste momente solemne, cu smerenie, dau slavă Preasfintei  
Treimi pentru lucrarea ei minunată săvârşită în Biserica sa.  
Apoi,  cu  recunoştinţă,  mulţumesc  P.S.  Dr.  Ioachim  
Băcăuanul, care m-a ales, adus şi trimis la Fundul Tutovei  
cu responsabilitatea ce a fost construirea bisericii parohiale  
cu  hramurile  „Izvorul  Tămăduirii”  şi  „Sf.  Cuvioasa  
Parascheva”, precum şi a Complexului Eclesial compus, pe  
lângă  biserică,  şi  din  Altarul  de  Vară cu  hramul  „Sfinţii  
Ierarhi  de  la  Roman”,  Troiţa  cu  marmură  de  Ruşchiţa  
închinată eroilor satului şi Fântâna din Parcul Bisericii”. 

Pentru meritele sale, pentru râvna şi osteneala de a fi 
făcut cu ajutorul enoriaşilor prima biserică în satul Fundul 
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Tutovei,  părintele  paroh  Daniel  Marari  a  fost  răsplătit  cu 
acordarea înaltei distincţii de Iconom-Stavrofor. 

Perioada contemporană
La recensământul din anul 1912 satul Fundul Tutovei 

avea 617 locuitori, iar la recensământul din anul 1930 aveau 
582  locuitori.  În  acelaşi  an  1930  satul  avea  146  de 
gospodării.

Pentru elucidarea împrejurărilor în care a apărut satul 
Fundul Tutovei, am recurs la lucrarea editată de Academia 
Română  în  anul  1992,  intitulată  „Tezaurul  Toponimic  al  
României. Moldova” care mi-a fost de mare ajutor.

După epuizarea documentaţiei istorice asupra acestui 
sat, ne vom referi la documentele de arhivă. Într-un sumar 
istoric  al  comunei  Plopana,  care  se  referea  la  monografia 
comunei Plopana cu satele componente, se notează în dreptul 
satului Fundul Tutovei: „A fost înfiinţat în 1833 de cetăţenii  
D-tru P. Gălbează, Th. Boghiu, Gavril Ciocănaş, Ion Neagu,  
Cutilia  Axinte,  Constantin  Roman,  Gh.  Iacobuţă,  Ion  
Dragomir şi  Ion Gâlbează.  Satul se afla  de la  început  pe  
aceeaşi vatră. Locuitorii au fost îndesiţi de oamenii boiereşti  
ce lucrau la moşie, veniţi de la Dobreana, judeţul Bacău. În  
1880, lucrând pe moşia boierească până la 1907, când au  
intrat în sat rând, pe rând. Locuitorii au fost vecinici iobagi.  
Satul a fost al lui Iordachi Voinescu între 1833-1864” (A. N. 
Bacău, fond Primăria comunei Plopana, dosar 1/1941).

În câteva pagini monografice despre satele comunei 
Plopana, trei ani mai târziu, am găsit următoarele date despre 
înfiinţarea  satului  Fundul  Tutovei: „Satul  Fundul  Tutovei  
este de clăcaşi, de pe la 1833, format prin aşezarea pe moşia  
denumită  Plopana  de  Sus,  proprietar  maiorul  Iordache  
Voinescu. În anul 1880 se aşază în pădurea de pe moşie (în 
anul 1944 pădurea nu mai exista) muncitori ţigani veniţi de  
la Dobreana, judeţul Bacău, formând o cătună de aproape  
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35 de familii,  dând numele de Dobreni,  care a existat  pe  
harta comunei Plopana până la 1907, când aceştia au intrat  
în  satul  Fundul  Tutovei,  populând  acest  sat  (Idem,  fond 
Primăria comunei Plopana, dosar 3/1944).

Satul  Fundul  Tutovei, aşa  cum  apare  în 
Recensământul  satelor  comunei  Plopana  din  anul  1941  
(Idem, fond Primăria comunei Plopana, dosar 1/1941):

„Satul  Fundul  Tutovei  este  aşezat  la  izvoarele  
pârâului  Tutova,  de-a  lungul  Văii  Tutovei,  pe  dealul  din  
dreapta pârâului Tutova . Terenul e deluros.

- Satul Fundul Tutovei are formă de aliniament, de-a  
lungul şoselei naţionale Bârlad-Bacău.

- Lungimea 2,300 km., lăţimea 0,500 m.
-  Are cătunul Tăuleni cu 24 gospodării la 3 km. de  

Fundul Tutovei.
Urmează date despre înfiinţarea satului  şi locuitorii 

care au venit în sat, despre care am scris deja mai sus.
-  Teritoriul satului şi trupurile de moşie sat: 1.215  

ha. total, vatra sat 35 ha., teren agricol 845 ha., fâneţe 10  
ha., izlaz 70 ha., pădure 300 ha., neproductiv 10 ha.

I Vatră sat 35 ha. Vatră
II La Moarta 80 ha. Pădure
III Izlaz 70ha. La păşunat vitele
IV După Grădini 70 ha. Arabil
V În Ţarină 80 ha. Arabil
VI Potop 150 ha. Arabil
VII Dealul Nourului 150 ha. Arabil
VIII Prisaca 200 ha. Arabil
IX După Curte 200 ha. Arabil
X Pădurea Fundului 180 ha.

        TOTAL             1.215 ha.
 - Proprietăţi mari:
 - Comunală           70 ha.       deluros
 - Theodor Andrieş 30 ha.       deluros
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- Alternanţa cereale: grâu, porumb – ovăz
- Ocupaţia de căpetenie, sat de plugari
 - Ocupaţii lăturalnice: cărăuşia, tăiatul lemnelor în  

păduri, muzica
- E necesară o suprafaţă de 6 ha. pentru a întreţine o  

familie  de  4-5  membri  care  să  fie  întreţinuţi  numai  din  
agricultură.

 -  La  lucrul  în  dijmă  pentru  1  ha.  pământ  
proprietarul primeşte ¼ din recoltă

- Unităţi de măsuri: Haragul = 3,28 m., obraţ mic, 8  
haragi = 26,84 m., obraţ mare= 16 haragi =52, 48 m. 

 - Material de construcţii, paiantă
-  Coperiş, majoritatea cu scândură, 9 cu şindrilă, 9  

cu tablă, 1 cu ţiglă
- Casele nu au beci sau privată
- Pardoseala caselor, pământ
- Hrana de bază mămăliga
- Nu există moaşe în sat, vin de la Plopana
- Este o şcoală primară înfiinţată în 1907
-  Persoane  recomandate  pentru  răspunsuri  la  

întrebări:
Theodor Popa, învăţător Fundul Tutovei
Vasile Gălbează,  agricultor
Gheorghe Creţu, agricultor”.

Alte nume pe care le-au avut satul puse în discuţie: 
Fundul  Tutovei  (1908),  Gioranii  (1844),  Giurcanii  
Mănăstirei  (1840),  Giorcanii  (1844),  Slobozia  lui  Noor  
(1816), Fundul (sf. sec. XIX), Ţurcanii (1834).

Referindu-ne la una dintre denumirile de mai sus şi 
anume, Giurcanii Mănăstirei, putem face afirmaţia că acesta 
a  fost  sat  mănăstiresc,  aparţinând  Mănăstirii  Lipova  din 
imediata vecinătate. Populaţia acestuia era formată din ţigani 
vătraşi, aflaţi în proprietatea mănăstirii, folosiţi la muncă pe 
domeniul mănăstiresc, având statutul social de robi. Aceasta 
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se  întâmpla  pe  la  anul  1840,  după  cum  se  consemnează 
documentele vremii, când şi alţi robi se aflau în proprietatea 
boierilor de pe aceste locuri. Din literatura istorică rezultă că 
ţiganii robi trăiau până la jumătatea secolului al XIX-lea în 
sălaşe  de  ţigani,  locuiau  în  bordeie  îngropate  sau 
semiîngropate  în  pământ.  Tot  la  fel  trăiau  şi  robii 
mănăstireşti,  documentele  vremii  consemnând  deseori 
vânzări  de  sălaşe  ţigăneşti,  pricini  de  judecată  pentru 
stăpânirea  acestora  de  către  un  boier  sa  altul,  moştenirile 
lăsate  de  către  boieri  urmaşilor  şi  nu  în  ultimul  rând, 
schimburi de sălaşe între stăpânitorii acestora.

Arhitectura
Casele locuitorilor erau pe furci, cu leţuri bătute de o 

parte şi de alta ale acestora, fiind lipite cu lut amestecat cu 
paie,  tencuite  cu lut  galben amestecat  cu balegă  de cal  şi 
zugrăvite  cu  var  în  care  se  punea  puţină  vopsea  albastră. 
Gospodăriile  au  ca  anexe  construcţii  specifice  practicării 
agriculturii  şi  creşterii  animalelor:  grajd,  coteţ  de  porci, 
coteneaţă, fânar, coteţ de păsări, coşăr ş.a.

Ca o notă specifică pentru decorul porţilor de lemn 
din satul Fundul Tutovei, consemnăm prezenţa stâlpilor cu 
motive  antropomorfe.  Astfel,  la  casa nr.  192, stâlpii  de la 
partea superioară a porţii sunt ciopliţi sub forma de siluete 
asemănătoare  unor  „capete  cu  guler  şi  căciulă”.  Alţi  doi 
stâlpi cu capete rotunjite, ciopliţi din bardă, au fost întâlniţi 
la casa nr. 178. Forme asemănătoare sunt întâlnite în satul 
Rusenii de Sus la un număr de trei gospodării şi la Iţcani la o 
singură  gospodărie.  Pe  lângă  aspectul  artistic  şi  realizarea 
stilizată a chipului uman, aceste sculpturi în lemn aveau şi un 
rol  apotropaic,  adică  acel  de  veghe  şi  de  pază  a  singurei 
intrări în perimetrul gospodăriei ţărăneşti, restul fiind străjuit 
de garduri. Din acest punct de vedere, satele Fundul Tutovei 
şi Rusenii de Sus se înscriu alături de zeci de sate din zona 
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etnografică a Colinelor Tutovei unde se întâlnesc asemenea 
manifestări ale genului creator popular. A se vedea lucrarea 
Zona  etnografică  a  Colinelor  Tutovei  (Editura  Diagonal, 
Bacău, 2002), scrisă de aceiaşi autori.

Desigur  că  numărul  porţilor  cu  astfel  de  siluete 
umane vor fi fost mult  mai  numeroase în satul tradiţional, 
unde ele reprezentau o anumită etapă a evoluţiei lor. Meşterii 
lemnari care le creau au dispărut demult, la fel ca şi lucrările 
lor, iar porţile care împodobesc astăzi intrarea în gospodărie 
se raportează la alte valenţe estetice ale artei lor.

Muzicanţii de la Fundul Tutovei
Satul  era  recunoscut  pentru  taraful  muzicanţilor 

ţigani:  Creţu  Gheorghe-vioară,  Creţu  Neculai-acordeon, 
Burghel (Stângaciu) - vioară, Gălbează ş.a.

În  legătură  cu  prezenţa  acestor  lăutari  din  satul 
Fundul Tutovei, îmi amintesc de o întâmplare petrecută cu 
mulţi ani în urmă, înainte de 1989. Pe atunci se obişnuia ca 
muzeografii de la muzee să participe la activităţile culturale 
din comunele judeţului, pe care să le sprijine în desfăşurarea 
unei  bogate  activităţi  culturale.  Fiecare  dintre  comunele 
judeţului  Bacău  trebuia  să  aibă  cât  mai  multe  formaţii 
artistice promovate la etapele festivalului naţional „Cântarea 
României”. Această măsură a stârnit şi interesul muzicanţilor 
din satul Fundul Tutovei. Cum aceştia erau săraci, nu aveau 
instrumente  performante  şi  nici  cămin  cultural  în  sat,  au 
făcut  o  plângere  la  Comitetul  Judeţean  pentru  Cultură  şi 
Educaţie  Socialistă  Bacău  ca  să  fie  ajutaţi  ca  să  poată 
promova şi ei la acest festival. La vremea aceea, preşedinte 
la cultură era un vechi activist de partid, tovarăşul Aure-Ilie 
Calimandric,  fost  vicepreşedinte  la  Comitetul  Judeţean  de 
partid Bacău.

Subsemnatul,  pe  atunci  etnograf  la  Complexul 
Muzeal  Bacău,  eram  tocmai  potrivit  pentru  a  soluţiona 
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cererea muzicanţilor de acolo. Mă invită preşedintele de la 
cultură la cabinetul său de pe strada Războieni şi-mi spune: 
„Dragă Dorinele, uite ce, ai să mergi la Fundul Tutovei din  
comuna Plopana unde, în calitatea dumneata de etnograf, ai  
să vezi ce vor muzicanţii de acolo, că trebuie să-i ajutăm.  
Uite, ia şi citeşte ce mi-au scris, ca să vezi ce măsuri putem  
lua, ca organism dă partid şi de stat ce suntem.” Era prin 
luna februarie, pe un frig şi vânt năprasnic, am luat cursa de 
Bârlad şi am plecat la Plopana. Acolo m-am dus la şcoală, la 
doamna Virginia Băisan, directoarea de cămin cultural, i-am 
arătat  plângerea  muzicanţilor,  rugând-o  să  mă  ajute  la 
soluţionarea  ei,  aşa  cum  ceruse  preşedintele  Calimandric. 
Doamna mi-a spus că sunt câţiva muzicanţi, au un mic taraf 
cu care cântă la Capră de Anul Nou, de Paşti la horă, dar 
care nu-i grozav. Am rugat-o să mă văd cu şeful lor, ceea ce 
s-a  şi  întâmplat.  Acesta  mi  s-a  adresat  astfel:  „Tovarăşu’ 
inspector!  A făcut  statu’  nostru şcoli,  dispensare,  blocuri,  
dar  na  făcut  un  cămin  cultural  unde  să  poată  să  cânte  
ţiganii  noştri  la sărbări,  la baluri şi la concursuri cu alţi  
lăutari ca noi.” Am întrebat câţi muzicanţi sunt, am aflat că 
sunt vreo cinci, printre care doi din familia Creţu, un viorist-
gurist  şi  un  acordeonist.  Am  stat  de  vorbă  cu  ei  şi  am 
constatat  că  au  instrumente  vechi  şi  stricate  şi  ar  vrea  un 
contrabas, un flaut de-adevăratelea că al lor este din lemn şi 
un jaz, că n-au decât o dobă şi o tobiţă de la pionieri. Am 
informat pe tovarăşul preşedinte despre toate acestea. 

Am regăsit astăzi pe o parte dintre aceşti muzicanţi, 
mai bătrâni, cu aceleaşi  instrumente vechi, cu dorinţa de a 
cânta însă cu neputinţa de a o mai face, locul lor fiind lut de 
alţi mai tineri.

În  Catagrafia  pe  anul  1831, satul  Giurcani  este 
înglobat în satul Plopana, iar în anii 1840 şi 1847, Giurcanii 
sau  Plopana  sunt  sinonime  ca  nume  de  moşie,  după cum 
reiese din documentele vremii. 
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Din anul 1876 până în anul 1917 şi în anul 1924 satul 
Giurcani apare în comuna Plopana.

Despre  satul  Fundul  Tutovei,  Marele  dicţionar  
geografic al României consemnează la sfârşitul secolului al 
XIX-lea ca fiind pe pârâul Tutova şi aproape de sorgintea sa. 
Satul avea la acea dată 227 locuitori şi 82 case. Acest sat era 
socotit  ca fiind cel mai  îndepărtat  sat  de capitala  judeţului 
Tutova, oraşul Bârlad.

Între  anii  1924-1968  şi  până  astăzi,  satul  Fundul 
Tutovei este component al aceleiaşi comune Plopana.

Şcoala generală Fundul Tutovei
Înfiinţată în anul 1907, şcoala din Fundul Tutovei a 

funcţionat  în  local  propriu,  construit  de  comuna  Plopana, 
abia din anul 1935. Având o singură sală de clasă, şcoala  a 
funcţionat cu un singur post de învăţător şi un număr relativ 
mic de elevi. Curs complementar nu a existat, iar după anul 
1948 activitatea  a continuat  tot  cu 4 clase.  În  anul  Şcolar 
1948-1949  au  fost  înscrişi  83  de  elevi  şi  funcţionau  doi 
învăţători  (Îndrumător în Arhivele  Statului.  Judeţul Bacău, 
vol.  II,  Îndrumătoare  arhivistice,  15,  Bucureşti,  1989, 
p. 353).

La fel ca şi în celelalte sate ale comunei Plopana şi în 
satul  Fundul  Tutovei  populaţia  se  află  într-o  sensibilă 
scădere  de  la  un  recensământ  la  altul.  Astfel,  în 
recensământul  din  anul  1966  satul  avea  840  de  locuitori, 
pentru ca la recensământul din anul 2002 aceasta să scadă la 
560  de  locuitori.  La  ultimul  recensământ  din  anul  2011, 
populaţia satului Fundul Tutovei număra 517 locuitori.
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Fundul Tutovei. Şcoala cls. I-IV 

Fundul Tutovei. Vedere la şosea
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Fundul Tutovei. Casă cu cerdac
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Fundul Tutovei. Gospodărie cu anexe

Fundul Tutovei. Leasă pentru caş sub cerdac
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Fundul Tutovei. Poartă joasă cu stâlpi antropomorfi

Detaliu. Stâlp de poartă cu „guler şi căciulă”
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Fundul Tutovei. Troiţă

Fundul Tutovei. Casă cu balustradă şi stâlpi zidiţi la prispă
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Fundul Tutovei. Casă din cărămidă în construcţie 

Fundul Tutovei. Casă nouă pe leţuri lipite cu lut
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Fundul Tutovei. Fânar şi grajd

Fundul Tutovei. Căratul cocenilor
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Fundul Tutovei. Poartă cu stâlpi antropomorfi

Fundul Tutovei. Detaliu. Stâlp cu cap de om
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SFINŢIREA BISERICII DIN SATUL FUNDUL TUTOVEI 
P.S. Dr. Ioachim Băcăuanul, episcop vicar

Preot paroh Daniel Marari 
Primarul comunei Plopana ing. Gh. Andrieș

În Sfântul Altar 

Sfințirea izvorului 
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Sfințirea Altarului de vară 

Sfințirea bisericii 
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Acordarea distincției de Iconom-Stavrofor 
preotului paroh Daniel Marari

Acordarea diplomelor de merit
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De vorbă cu credincioșii

Pisania
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Poartă cu stâlpi antropomorfi

IŢCANII

Satul,  cu  o  populaţie  de  382  locuitori,  a  fost 
propus de către autorităţile judeţene comunisto-ceauşiste 
să dispară ca localitate de pe harta judeţului Bacău şi a 
României în anul 1988.

Aşezat în prelungirea Dealului Morii, satul Iţcanii se 
află la depărtare de 1,5 km. est de pârâul Tutova. Oiconim 
minor, simplu, denumirea satului are la bază un antroponim, 
adică un nume de persoană.

Epoca medievală
Primul  document  în  care  se  atestă  prezenţa  satului 

Eţcani,  împreună  cu  Rusenii  şi  Lipova,  îl  constituie 
Recensămintele  populaţiei  Moldovei din anii 1772-1773 şi  
1774,  publicat  în  lucrarea  „Moldova  în  epoca 
feudalismului”,  vol.  VII,  apărut  la  Editura  Ştiinţa  din 
Chişinău, în anul 1975. Pentru a înţelege de ce Rusia ţaristă a 
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pus  să  se  facă  aceste  recensăminte  în  Moldova  şi  Ţara 
Românească,  trebuie  să  menţionăm faptul  că  acestea  erau 
antrenate  în  războiul  dus  de  către  Imperiul  rus  împotriva 
Imperiului  otoman.  Pentru  cunoaşterea  amănunţită  a 
potenţialului economic şi uman, comandantul armatei ruse, 
P.  A.  Rumeanţeev  a  dat  ordin  şefului  organelor 
administrative  militare  ruse  din  Moldova,  general-maiorul 
A.  V.  Rimskii-Korsacov,  să  efectueze  Recensămintele  
populaţiei Moldovei din anii 1771-1773 şi 1774. Mai întâi de 
toate,  generalul  rus voia să  ştie  pe ce resurse materiale  şi 
umane se poate bizui Comandamentul rus în războiul contra 
turcilor.

Vom reda, mai întâi rezultatele acestor recensăminte, 
în care au fost consemnate la un loc sate de mici dimensiuni 
ca  populaţie,  Rusenii,  Eţcanii,  Lipova, sate  răzeşeşti  din  
ocolul Tutovei, ţinutul Tutovei, în Recensământul din 1774:

73 toată suma caselor
63 scădere rufeturile, însă:
  1  casă  pustie,  8  nevolnici,  3  văduve,  3  

mazili, 6 ruptaşi
20 călăraşi isprăvniceşti, 1 copil în casă, 
  9  preoţi  şi  diaconi,  1  volintir,  1  lipcan  

postelnicesc
  2 cu dare în Boteşti,  1 slugă a şetrarului  

Iordache Gheuca
  5 cu dare la Ciucani

Satul Iţcani a fost recenzat şi separat în anul 1774:
În sat se aflau diferiţi proprietari de pământ.
11 case cu oameni
 6 moldoveni liberi
 1 mazil
 1 copil de casă
 1 călăraş isprăvnicesc
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Referindu-ne  la  satul  recenzat  Iţcani,  moldovenii  
liberi  aveau  la  vremea  aceea  statutul  de  răzeşi,  nesupuşi 
boierilor.  Mazilul  era boier scos din slujbă,  scutit  de plata 
birului,  care  purta  titlul  dregătoriei  sale  pentru  tot  restul 
vieţii.  Copilul  în  casă era  minorul  care  era  pus  ca  să 
îndeplinească  anumite  munci  uşoare  în  casele  boiereşti. 
Călăreţul isprăvnicesc  era în slujba ispravnicului unui ţinut 
şi îndeplinea anumite misiuni administrative.

La  sfârşitul  secolului  al  XVIII-lea,  după  cum 
consemnează  I.  Antonovici,  satul  Iţcani  a  fost  înglobat  în 
satul Ruseni din vecinătate  (Documente bârlădene, vol. IV, 
Bârlad).

Epoca modernă
În  Catagrafia ţinutului  Tutovei  pe anul  1828,  satul 

apare sub numele de Slobozia Iţcani. La fel ca şi alte slobozii 
din  această  parte  a  ţinutului  Tutovei,  cea  de  la  Iţcani  era 
scutită  de  dări  şi  de  alte  slujbe  pe  termen  limitat. 
Slobozeniile  erau  uşurările  fiscale  acordate  satelor  care  se 
bucurau  de  acest  statut.  Locuitorii  unei  slobozii  purtau 
numele de  slobozeni. După expirarea termenului scutirii de 
bir şi de alte obligaţii, „slobodnicii treceau în rând cu ţara”, 
fiind  asimilaţi,  sub  raportul  obligaţiilor  fiscale,  cu  ceilalţi 
contribuabili.

În  Karta  rusă  din  1830,  republicată  în  anul  1835, 
este consemnat şi satul Iţcani cu 50 case. Înmulţind cu cifra 
5, care reprezintă media membrilor unei familii, înseamnă că 
satul avea la acea dată aproximativ 250 de suflete. Această 
hartă s-a numit rusă deoarece a fost ridicată topografic la 1 
an  după  încheierea  tratatului  de  pace  din  1929  de  la 
Adrianopol, de către autorităţile ţariste. 

Conform acestui  tratat,  a  fost  desfiinţat  monopolul 
turcesc  asupra  comerţului  Moldovei  şi  Ţării  Româneşti, 
slăbind puterea Imperiului otoman asupra Ţărilor Române, în 
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favoarea Imperiului ţarist. Datele oferite de această hartă au 
fost  preluate  de  către  distinsul  istoric  Constantin  C. 
Giurescu,  fiind  publicate  în  lucrarea  sa  intitulată 
Principatele  Române  la  începutul  secolului  XIX (Editura 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1957).

În  Condica  pe  anul  1833,  Iţcanii  apare  ca  sat  în 
ocolul  Fundul  Răcătăului.  Numai  într-un  an,  1834,  satul 
figurează  ca  făcând parte,  pe rând,  în  două ocoale,  cel  al 
Siretului şi Tutovei.

După înfiinţarea comunelor în anul 1865, satul a fost 
înglobat în comuna Plopana, conform cu Indicele comunelor 
României  după  noua  organizare  a  legei  comunale 
(Bucureşti,  1865).  După  cum  reiese  din  Legea  pentru 
organizarea  comunelor  rurale  din  26  aprilie  1904,  satul 
Iţcani înglobează şi satul Valea Gardului.

La  sfârşitul  secolului  al  XIX-lea,  satul  Iţcani  din 
comuna Plopana, ocolul Tutova, Judeţul Tutova, situat la est 
de târguşorul Plopana, avea 318 locuitori care locuiau în 83 
de case. 

Perioada contemporană
Despre felul în care a fost aplicată reforma agrară de 

după primul război mondial, rezultă dintr-un proces verbal al 
comisiei  de  împroprietărire,  ce  poartă  data  de  3  februarie 
1919.  Acesta  cuprinde  hotărârea  cu privire  la  trupurile  de 
moşii Iţcani şi Budeşti care avea un număr de 9 proprietari, 
dintre  care  amintim  pe:  I.  Borş,  Natam  Sigler,  Adela 
Vaisingrin, Bernard Sigler ş.a. Pe proprietatea Iţcani-Budeşti 
se aflau două conace, unul pe trupul Iţcani şi altul pe trupul 
Budeşti,  plus  saivanele  şi  magaziile.  Întinderea  totală  a 
proprietăţii era de 1.400 ha. Din această proprietate, comisia 
a  expropriat  52  ha,  suprafaţă  ce  urma  dată  spre 
împroprietărire (A. N. Vaslui, fond Consilieratul agricol al 
judeţului Tutova, dosar 59/1919).

177



Prof. dr. Dorinel Ichim                                                  Prof. Florica Ichim 

Din  punct  de  vedere  economic, în  perioada  dintre 
cele două războaie mondiale, satul Iţcani era puţin dezvoltat. 
Aceasta  rezultă  din  Anuarul  României  pentru  comerţ,  
industrie, meserii şi agricultură pe anul 1929-1930,  în care 
erau  consemnaţi:  1  cârciumar  -  Vasile  Ursu,  1  tâmplar  - 
Matei Vasile şi o moară cu motor a lui Gheorghe Borş. 

Despre  boierul  Borş  din  Iţcani,  domnul  Daniel 
Hoştină din Rusenii de Sus ne-a dat importante informaţii. 
Dar să-l lăsăm pe acest bun cunoscător al istoriei locale să ne 
povestească: „Boierul de aici e nou şi îl cheamă Borş. Când  
a venit la această moşie era obiceiul de a lua Evanghelia pe  
cap şi să o ducă atât timp cât poate să reziste la mers, dând  
ocol  moşiei,  atât  pământ  să  cuprindă  hotarul  acesteia.  
Ţinând Evanghelia pe cap cu amândouă mâinile, a mers pe  
hotarul moşiei până la epuizare.

Spre deosebire de alţi boieri, el îşi muncea pământul  
singur.  După  ce  s-au  mărit  copiii,  i-au  dat  la  studii  în  
Franţa, unde toţi s-au făcut ingineri agronomi. De acolo au 
adus  unelte  de  performanţă,  printre  care  plugul  cu  trei  
brăzdare, tras de trei perechi de boi. Unul ţinea plugul de  
coarne  şi  doi  mânau  boii.  Trei  persoane,  trei  brăzdare.  
Aveau  o  tehnică  avansată  în  ceea  ce  priveşte  rotaţia  
culturilor de cereale. A chemat ţărani din mai multe sate ca  
săi lucreze moşia. Plătea cinstit.

Printre meseriaşii cei mai cunoscuţi din satul Iţcani,  
menţionăm  pe  următorii: fierarul  Vrânceanu  (decedat),  
dogarii  Gheorghe  Nistor  şi  Gheorghe  Mătei,  dulgherii  
Berzântu, Rotaru, Saveluc, Paic ş.a.

La  recensământul  populaţiei  din  anul  1912  Iţcanii 
avea 352 de locuitori, iar la cel din 1930 avea 430 locuitori şi 
95 de gospodării.

După cum rezultă şi din documentele citate mai sus, 
de-a lungul timpului, satul a avut şi alte nume, variante ale 
celui de bază: Eţcani (1774), Iscanii (1834), Iticanii (1924).
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Satul  Iţcani,  aşa  cum  apare  el  în Recensământul  
satelor comunei Plopana din anul 1941 (A. N. Bacău, fondul 
Primăria comunei Plopana, dosar 1/1941):

- Satul este aşezat în prelungirea „Dealul Morii”, la  
1,5 km. est de pârâul Tutova, pe coasta acelui deal  

-  Configuraţia terenului,  sat, moşie: în majoritatea  
deluros, partea din şes cu smârcuri. Teren hleios şi în parte  
pietros. Procentul pământului rău faţă de cel bun este 10%.

- Satul e format din gospodării împrejmuite de curţi,  
livezi, grădini, plus 4 gospodării răzleţe, legate între ele de  
poteci.

 - În afară de sat se fac stâni pe costişe la cel mult 1  
km. de sat pentru văratul oilor.

-  Satul  a  fost  înfiinţat  înainte  de  primul  război  
mondial. Anul înfiinţării satului nu se ştie deoarece oamenii  
au fost muncitori pe moşii şi împroprietăriţi în 1864.

- Satul a fost înfiinţat de un proprietar anume Mircea
- Satul a fost înfiinţat de la întemeiere pe locul unde  

se află şi azi
-  Biserica  satului  a  fost  făcută  de  proprietarul  

Mircea şi refăcută în 1936.
-  Un  singur  document  este  stampilat  cu  ştampila  

bisericii din 1853
- Sat de clăcaşi
- Ultimul proprietar care a stăpânit satul a fost Iancu  

Borş
- 330 ha. este proprietatea statului luată de la evrei,  

pământ arabil
-  20 ha. este proprietatea statului luată de la evrei,  

fânaţ
- Pământul este pe trei câmpuri (tarlale)
-  Ocupaţia  de  căpetenie  a  locuitorilor  este  

agricultura
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-  Ocupaţii  lăturalnice:  creştere  a  viermilor  de  
mătase, ţesutul borangicului şi pânzeturi pentru uz casnic

-  20  de  gospodării  lipsite  de  pământ,  trăiesc  din  
munca cu palmele.

- Pentru traiul unei familii din 4-5 membri numai din  
agricultură sunt necesare 10 ha. pământ

-  Casele  se  fac  din  leaţuri  şi  vălătuci,  învelite  în  
tablă, cu pământ pe jos

-  Se obişnuieşte să se facă în „Barsa” gropi pentru 
adăpat vitele

- Hrana de bază este mămăliga
- Doar patru bătrâni mai păstrează portul naţional
- Este o şcoală cu 1 învăţător
-  Harta  moşiei  Iţcani  cu  suprafeţe:  arabil,  1.011 

ha., fânaţ 71 ha., păşune 18 ha., vie 16 ha., pădure 102 ha.,  
intravilan  (grădini,  clădiri,  curţi)  35  ha.,  neproductiv  10  
ha.”

Din  acaretele  întâlnite  cel  mai  adesea  în  curţile 
gospodarilor in satul Iţcani,  se detaşează grajdurile în podul 
cărora se depozitează fânul pentru întreţinerea animalelor pe 
timp de iarnă. Fânăriile sunt anume construite pe furci, fără 
de  pereţi,  fiind  protejate  de  acoperişuri  în  două  ape. 
Construcţii  pentru  cereale  se  întâlnesc  mai  în  fiecare 
gospodărie.  Acestea  s-au  dezvoltat,  mai  cu  seamă,  după 
desfiinţarea  cooperativei  agricole.  Sunt  prezente  coşăre, 
hambare, şuri de paie, de fân şi de coceni, adăposturi pentru 
păsări şi animale mici etc.

Confecţionarea  căruţelor  de  lemn  între  satul 
Străminoasa şi Pădurea Munteană  

„Căruţele  de  lemn  care  se  confecţionau  aici  -  ne 
spune  domnul  Daniel  Hoştină  - erau  comandate  pentru  
bulgari.  Ei  lucrau la boierii  din  satele  comunei  Plopana,  
Voinescu, Borş, Macri, la grădinile de legume şi zarzavat.  
Roţile le făcea din frasin pentru că fagul nu ţine, putrezeşte  
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repede. Butucii la căruţe se făceau din ulm, iar spiţele din  
ulm şi frasin. La obadă se lăsa un centimetru mai mare, cât  
se roade pe drumul parcurs din Plopana până în Bulgaria.  
S-au făcut asemenea căruţe până în anii 1912-1913, când au  
fost războaiele balcanice. Se câştigau bani buni pe căruţe.

Era un atelier de făcut căruţe în pădurea Munteană.  
Se tăia din lemn o bară lungă şi groasă cam de 6 x 6 cm. şi o  
punea în cazanul cu apă şi o fierbea. Apoi o dimensiona cât  
cercurile celor două roţi mari din spate şi a celor două roţi  
mici din faţă de la căruţă. Apoi făcea lemnăria pentru restul  
căruţei. 

Transportul în Bulgaria se făcea astfel.  De fiecare  
căruţă la care erau înjugaţi o pereche de boi, se legau încă  
10 căruţe gata făcute în pădure Munteană. Le ducea până la  
Pechea-Galaţi  şi  de  acolo,  peste  Dunăre,  în  Bulgaria.  Se  
câştigau bani frumoşi pe aceste căruţe.”

Arhitectura populară 
Din cercetările  efectuate  pe teren în câteva sute  de 

localităţi, am constatat că satele mai retrase faţă de centrele 
urbane, retrase pe coline sau pe fundul văilor,  se conservă 
mai  bine  arhitectura  tradiţională,  fiind  supuse  într-un  ritm 
mai lent modernizării. 

În  cadrul  comunei  Plopana,  unul  dintre  aceste  sate 
este Iţcanii. Dispus în formă de aliniament în lungul şoselei, 
cu mai multe uliţe ce se ramifică de o parte şi de alta,  satul 
are instituţiile amplasate la cele două capete. În partea de sud 
biserica, cea mai veche instituţie a satului, în partea de nord 
şcoala, undeva o troiţă, iar din loc în loc fântâni. Acest sat 
are cel puţin două motive să poată fi numit tradiţional într-o 
bună măsură. În primul rând starea lui de oarecare izolare şi 
lipsa legăturilor directe şi imediate cu centrele urbane şi cele 
administrative de tip aglomerat. Pe de altă parte, acesta este 
un sat de răzeşi care şi-au apărat răzeşia, chiar dacă nu le-a 
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fost deloc uşor. Ca şi la alte sate răzeşeşti ale Moldovei şi în 
cazul Iţcanilor se potriveşte proverbul: „Un petic de moşie şi  
un sac de hârtie.” Cea din urmă parte a proverbului se referă 
la numărul mare de documente care le erau necesare pentru a 
dovedi această proprietate răzeşească.

Structura  gospodăriilor  dintr-un  astfel  de  sat  fost 
răzeşesc  şi-a  păstrat  acurateţea.  Casele  sunt  dispuse  într-o 
anumită poziţie în aceste gospodării,  cele mai multe dintre 
ele fiind orientate cu faţada principală spre sud, fiind ferite 
astfel de vânturile aspre din nod. 

În privinţa amplasării anexelor gospodăreşti, acestea, 
în  majoritatea  cazurilor,  nu  apar  în  prim  plan,  fiind 
amplasate în curtea din spate sau în cea laterală. Accesul la 
drumul comunal se face prin porţile joase sau cu „porumbar” 
şi acoperiş, acestea reprezentând cartea de vizită a fiecăruia 
dintre gospodari. Prima carte de vizită care ne-a fost dat să o 
admirăm  a  fost  la  casa  nr.  32  unde,  o  familie  întreagă, 
compusă din tată, mamă şi fiu, ne aştepta. Nu este vorba de 
fiinţe  umane,  ci  de  trei  siluete  antropomorfe  sculptate  în 
lemn,  în  partea  superioară  a  stâlpilor  de  la  poartă:  cuplul 
familiei de la poarta mică copilul la capătul porţii mari.

Aceşti stâlpi cu figuri umane aveau rolul apotropaic, 
adică acela de a păzi gospodăria de duhurile rele pe timp de 
noapte  şi  de  a  atrage  atenţia  eventualilor  răufăcători  că 
proprietatea răzeşească se află sub pază permanentă.

Alte  gospodării  au  porţi  înalte  cu  „porumbar” 
sprijinit de cei trei stâlpi muchiţi din stejar. Altădată în acest 
adăpost  de  deasupra  porţii  se  creşteau  porumbei,  de  unde 
vine şi numele care le-au consacrat.

Casa  sau  locuinţa  ocupă  locul  central  în  cadrul 
gospodăriei ţărăneşti, aceasta fiind printre primele construcţii 
făcute pe „locul de casă”.  Tehnicile  de construcţie  a casei 
sunt aceleaşi  la Iţcani ca şi în satele comunei Plopana. Ne 
vom referi  de data  aceasta  la  aspectul  estetic  al  decorului 
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casei, aspect care se înscrie în preocuparea ţăranului de a-şi 
face  o  locuinţă  pe  măsura  bunului  său  gust,  folosind 
experienţa înaintaşilor săi.

Vechile  case  răzeşeşti  foloseau  materiale  de 
construcţie tradiţionale. Prispa din piatră sau lut bătut, pereţii 
din cununi orizontale  de bârne lungi şi încheiate  la capete 
lipiţi  cu  lut  şi  zugrăviţi  cu  var  amestecat  cu  sineală. 
Acoperişul în şarpantă avea învelitoare din şindrilă bătută pe 
mai  multe  rânduri,  iar  la  capetele  coamei  câte  un  „bold” 
ascuţit din lemn. Au existat şi case învelite cu paie sau cu 
stuf acolo unde posibilităţile materiale erau mai reduse. Din 
nefericire aceste case nu mai sunt în sat, locul acestora fiind 
lut  de  o  arhitectură  mai  nouă  care  îmbină  materialele 
tradiţionale cu cele de provenienţă industrială.

Documentarea  făcută  la  Iţcani  în  luna  septembrie 
2011  mi-a  dat  posibilitatea  să  cunosc  noua  arhitectură. 
Majoritatea locuinţelor  sunt cu două camere,  sală centrală, 
chiler  şi  prispă,  unele  având  cerdac.  Folosirea  în 
exclusivitate a tablei pentru învelitoare la case şi la porţi în 
locul şindrilei, a dus la apariţia unei noi categorii de meşteri, 
tinichigii.

Vom  începe  cu  amplasarea  decorului  pe  şarpanta 
acoperişului care are ca învelitoare tabla lisă. Partea cea mai 
înaltă, coama, este marcată pe toată lungimea de o dantelărie 
de tablă, iar la capete de „bolduri” din acelaşi material,  cu 
flori  din  tablă  sau  cucoşi.  Aceleaşi  elemente  de  decor  le 
întâlnim  şi  la  poarta  cu  „porumbar”.  Pe  „apa”  din  faţă  a 
acoperişului  se află una sau două „băgele” ieşite  în relief, 
nişte  luminatoare  care  folosesc  pentru  aerisirea  podului  şi 
iluminarea lui. Acestea excelează printr-un decor floral sau 
stilizat,  prilej  bun  pentru  meşterul  tinichigiu  să-şi  arate 
măiestria. La unele case au apărut la streaşina casei, burlane, 
jgheaburi şi aruncătoare de apă.
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După zona decorată cu tablă a şarpantei acoperişului, 
urmează zona lemnului de sub streaşină. Aici se află capetele 
grinzilor transversale de la pod, decorate uneori din tăietură 
cu fierăstrăul. O grindă de lemn în muchii, lungă cât faţada 
casei, mijloceşte ancorarea stâlpilor de lemn de la prispă de 
capetele  grinzilor  transversale  de  sub  streaşină.  Stâlpii  de 
lemn de  la  prispă,  au  funcţia  practică,  aceea  de  a  sprijini 
streaşina  sau  cerdacul.  Meşterii  lemnari  au  realizat  cu 
fierăstrăul o decoraţie  geometrică originală la aceşti  stâlpi. 
Decoraţia  constă  în  realizarea  prin  tăietură  oblică  pe  cele 
patru faţete şi patru muchii, înlăturând o parte din materialul 
lemnos. 

O altă zonă decorativă o constituie pereţii, o atenţie 
deosebită fiind acordată faţadelor laterale, dar în mod special 
faţadei  principale.  Unele  case  mai  păstrează  tradiţia  de 
zugrăvire a caselor la exterior cu var în care s-a pus sineală, 
ceea ce dă nuanţă foarte plăcută ochiului de alb-albăstrui. 

Sub influenţa arhitecturii urbane din ultima jumătate 
de veac, tot mai multe case au faţadele din tencuială cu var, 
nisip  şi  ciment  din  care  se  modelează  diferite  profile. 
Acestea fiind colorate diferit, nu mai au nimic cu tradiţia, iar 
valenţele lor artistice sunt discutabile.

Prispa  din  faţa  casei  nu  are  gărduţ  traforat  din 
scândură, iar materialul tot mai des folosit după reînnoirea 
locuinţei este pe bază de ciment. Casele cu cerdac sunt tot 
mai puţine.  Cerdacul cu fronton triunghiular se sprijină pe 
partea  din  faţă  a  şarpantei  acoperişului,  iar  frontonul 
triunghiular pe patru stâlpi de la pripă şi de la soclu.   

Obiceiuri legate de cultul morţilor la Iţcani
Întruna din zilele dedicate cercetărilor pe teren, am 

fost  invitaţi,  subsemnatul,  cel  care  scrie  aceste  rânduri  şi 
domnul  primar  Gheorghe Andrieş,  în  satul  Iţcani pentru a 
participa  la  ritualul  Dezgropaniei  la  7  ani.  Întrucât 
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programul nostru stabilit pentru ziua de 24 septembrie 2011 
era  anunţat  în  satele  ce  urmau  a  fi  cercetate,  am ajuns  la 
Iţcani tocmai în după-amiaza acestei zile. Am trecut, totuşi 
pe la biserica „Sf, Voievozi Mihail şi Gavril” din Iţcani unde 
ritualul  de  dezgropanie  se  consumase  demult,  la  fel  şi 
pomana de la casa praznicală. Ajunşi în Iţcani, am continuat 
cu cercetările etnografice. Străbătând satul de la un capăt la 
altul,  cam  pe  o  distanţă  de  2  km.,  am  stat  de  vorbă  cu 
iţcănenii  din  faţa  casei  lor,  am efectuat  zeci  de  fotografii 
documentare de pe uliţe, din gospodării şi le-am consemnat 
în caietul de teren. 

În sfârşit, am ajuns şi la casa cu pricina, la familia 
Saveluc  Mihai  şi  Zânica.  Ritualul  de dezgropanie  avusese 
loc  pentru  Vasile  Bejenaru  şi  Elena  Bejenaru  din  Iţcani, 
părinţii  Zânicăi  Saveluc,  născută în  satul  Dorneni,  în  anul 
1951. Doamna Zânica ne-a relatat cu amănunte cum a decurs 
acest  ritul  respectiv:  „Am cumpărat  pentru  tata  şi  pentru  
mama haine cu care să fie îmbrăcaţi de la piele. Le-am pus  
pe o masă, iar preotul a citit slujba de sfinţire a hainelor.  
Înainte  se  făcea  pom  şi  se  puneau  hainele  în  pom,  pe  
umeraşe.  O  farfurie  cu  bucatele  ce  se  pregăteau  pentru  
această slujbă de dezgropare şi pomenire se sfinţea separat  
şi se dădea de pomană, de sufletul mamei şi tatei, la un om  
mai  necăjit.  Şi  hainele  sfinţite  se  dădeau  de  pomană  în  
memoria celor dezgropaţi. 

Pentru pomeni se făceau 12 colaci care aveau forme  
diferite: 2 în forma literei S, 2 în forma cifrei 8, 2 în formă 
de colaci  rotunzi  plini,  2 în  formă de scăriţă,  2  în  forma  
literei  I  şi  2  colive  de  grâu  fiert,  fructe  de  tot  felul.  La  
ritualul  de dezgropare participau şi  2  gropaşi  s-au dat  2  
găini  şi  2  cucoşi,  pentru  fiecare  dintre  ei,  pentru  cei  doi  
dezgropaţi,  cămăşi pentru tata şi mama, 4 căni cu vin. În  
timpul slujbei de la cimitir a fost împânzit mormântul celor  
doi cu 24 m. pânză albită, câte 12 m. pentru fiecare, făcută  

185



Prof. dr. Dorinel Ichim                                                  Prof. Florica Ichim 

slujba de dezgropanie şi stropită pânza cu vin în formă de  
cruce. Înainte vreme morţii erau dezgropaţi de adevăratelea,  
oasele erau stropite cu vin, iar după slujbă erau îngropate la  
loc, de unde vor fi scoşi la judecata de apoi, la cea de a  
doua înviere.”

Acasă la familia Saveluc am luat parte la masă, unde 
am  servit  din  bucatele  pregătite  la  acest  ritual:  borş  de 
pasăre, sarmale, friptură, vin şi colivă. 

Şcoala generală Iţcani
Cele mai vechi unităţi arhivistice de la această şcoală 

datează  din  anul  1911.  Pentru  perioada  anilor  1917-1930 
s-au  păstrat  doar  cataloage  şi  registre  matricole.  Numărul 
elevilor care au frecventat  şcoala între 1911-1956 a variat, 
dar, în general, nu a depăşit cifra de 70 anual (Îndrumător în  
arhivele statului. Judeţul Bacău, p. 354).

Urmărind ultimele recensăminte,  am constatat  că şi 
populaţia satului Iţcani a avut de suferit o scădere aproape la 
jumătate. În anul 1966 satul avea 643 locuitori, pentru ca în 
anul  2002  numărul  lor  să  scadă  la  345.  La  ultimul 
recensământ din anul 2011, populaţia satului Iţcani număra 
251 locuitori.

Biserica „Sf. Voievozi Mihail şi Gavril” din Iţcani
După cum rezultă şi din recensământul satului Iţcani 

făcut în anul 1941,  „Biserica satului a fost făcută de către  
proprietarul  Mircea  şi  refăcută  în  anul  1936.  Un  singur  
document  este  stampilat  cu  ştampila  bisericii  din  anul  
1853.” 

Amplasată împreună cu cimitirul în partea de sud a 
satului biserica este o ctitorie boierească, având pereţii din 
zidărie  portantă  de cărămidă,  pe un soclu şi o fundaţie de 
piatră. Forma acoperişului este în şarpantă pe un schelet de 
lemn de răşinoase, peste care este astereala de scândură şi 
învelitoarea de tablă lisă. Biserica a fost reparată în nul 1936, 
folosind  material  de  construcţie  de  la  un  conac  boieresc 
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demolat.  Despre  aceasta,  Daniel  Hoştină  ne-a  relatat 
următoarele:  „Boiereasa a făcut curte boierească pentru o  
fată a ei,  Hristina Macri.  Nu mai este nici  zare de curte,  
conac. Curtea s-a deteriorat înainte de cutremurul din 1940  
şi a cumpărat satul Iţcani cărămida din demolări şi a făcut  
biserica  de  la  Iţcani.”  Credem că  este  vorba de  reparaţia 
bisericii în anul 1936, aceasta fiind mult mai veche. 

Această  biserică  se  înscrie  în  categoria  celor  cu 
planul  în  formă  de  navă,  având  turn  clopotniţă  deasupra 
pridvorului, decroşat şi absida altarului decroşată, dispusă în 
semicerc.

Turnul,  în  secţiune  pătrată,  se  înalţă  deasupra 
acoperişului,  adăpostind  clopotele  bisericii.  În  cei  patru 
pereţi ai acestuia sunt amplasate tot atâtea ferestre protejate 
de obloane, orientate spre cele patru direcţii astrale. Atât sub 
cornişa turnului clopotniţă,  cât şi sub şarpanta acoperişului 
se văd capetele grinzilor decorate din tăietură.

În partea de sud şi de nord, în exteriorul bisericii, cei 
doi contraforţi măresc rezistenţa zidurilor.

Date  cu  privire  la  Catagrafia  din  cotuna  Iţcani,  
comuna  Plopana  se  referă  la  cele  59  obiecte  de  inventar 
consemnate  la  data  de  26  octombrie  1879 (A.  N.  Vaslui, 
fond Episcopia Huşilor, dosar 1/1879, f. 272).

Într-un  document  de  arhivă  cu  privire  la  daunele 
provocate  de  cutremurul  din  anul  1940  noiembrie  10 
consemnăm  următoarele:  „Iţcani,  biserică  parohială  Sf.  
Voievozi,  construcţie  nouă,  1936,  unele  crăpături” (Idem, 
fond Episcopia Huşilor, dosar 3/1940)

Dintr-un  document  de  arhivă,  intitulat  Tablou  de 
orfanii de război din Parohia Iţcani, judeţul Tutova, am aflat 
date cu privire la cei 12 orfani de tată din sat, în urma celui 
de al doilea război mondial. Aceştia erau din familiile Dudu 
5, Paic 3, Ciobanu 4 (A. N. Vaslui, fond Episcopia Huşilor, 
dosar1/1947, f. 523).

187



Prof. dr. Dorinel Ichim                                                  Prof. Florica Ichim 

Ițcani. Biserica „Sf. Voievozi”

Ițcani. Leicer bătrânesc la biserica satului 
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Ițcani. „Aleg fasole, maică”

Ițcani. Casă cu băgea şi stâlpi cu floare 
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Ițcani. Cocoşii de pe casă vestesc musafiri 

Ițcani. Gospodarul se cunoaşte după poartă
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Ițcani. Casa gătită pe musafiri îi invită

Ițcani. Aici, noi păzim casa şi gospodăria
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Ițcani. Casă cu şală retrasă şi stâlpi „răsuciţi”

Ițcani. La fântâni
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Ițcani. Şcoala generală

Ițcani. Casă de familie înstărită 
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Ițcani. Greu la deal cu o vacuţă

Ițcani. Fânar
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                                                                Ițcani. Troiţă

Ițcani. Praznic la dezgropanie. Familia Saveluc şi Zâmica 
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Vedere sat şi biserică

RUSENII RĂZEŞI

Satul,  cu  o  populaţie  de  250  locuitori,  a  fost 
propus de către autorităţile judeţene comunisto-ceauşiste 
să dispară ca localitate de pe harta judeţului Bacău şi a 
României în anul 1988.

Denumit astfel pentru a sublinia faptul că avem de-a 
face cu o comunitate sătească de ţărani liberi, satul acesta şi-
a  păstrat  dreptul  de  proprietate  de  peste  cinci  veacuri, 
începând din zorii  epocii  medievale ale Moldovei vechilor 
voievozi  şi  până  în  perioada  comunismului,  odată  cu 
colectivizarea agriculturii, când nu mai erau stăpâni pe glia 
strămoşească.

Din punct de vedere toponimic, satul a fost la început 
un  oiconim  minor,  simplu,  de  origine  etnică  sau 
antroponimică. În condiţiile în care a mai apărut o localitate 
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dublet, Rusenii de Sus, prin roire şi prin desprindere de satul 
vechi, acestuia i s-a spus Rusenii de Jos. După desprinderea 
satului nou format, Rusenii Boiereşti în anul 1865, când s-au 
înfiinţat comunele rurale din satul de baştină,  Ruseni,  i s-a 
dat numele de Ruseni Răzeşi. 

Fiecare  dintre  cele  două  sate au  câte  două 
semnificaţii:  una  poziţională,  geografică,  Rusenii  de  Jos,  
respectiv Rusenii de Sus şi cealaltă privind categoria socială 
a  locuitorilor,  Rusenii  Răzeşi,  respectiv  Rusenii  Boiereşti,  
numiţi şi Rusenii Clăcaşi.

Epoca medievală 
Dintre satele comunei  Plopana,  Rusenii  Răzeşi  este 

cea mai veche aşezare care şi-a păstrat casele şi gospodăriile 
pe vechea vatră timp de peste 500 de ani, iar de peste două 
veacuri  şi  mai  bine a  fost  durată  din  bârne  de  stejar  aici, 
biserica de lemn „Sf. Voievozi Mihail şi Gavril”. Arhivele au 
păstrat  destule  documente  care  s-au  transmis  până  la  noi, 
ceea  ce  l-a  determinat  pe  cercetătorul  medievist  Nicolae 
Stoicescu  să  consemneze  satul  în  lucrarea  sa  consacrată 
Repertoriul  bibliografic  al  localităţilor  şi  monumentelor  
medievale din Moldova (Bucureşti, 1974).

Cel  mai  vechi  document  cunoscut  până  în  prezent, 
privitor la atestarea satului, datează din 18 septembrie 1503. 
Prin acest document, Ştefan cel Mare, voievodul Moldovei, 
întărea (confirma) lui Ion Tălmaciu satul Ruseni pe Tutova, 
care îl cumpărase pe 250 de zloţi  tătărăşti  de la Vlad, fiul 
Stanei,  nepotul lui Rus Toader (Documente privind istoria  
României,  veac  XVI-XVII,  Editura  Academiei,  Bucureşti, 
1951-1957). Menţiunea din document ca hotarul acestui sat 
„…să fie după hotarul vechi, pe unde din veac au folosit”,  
ne dă posibilitatea să apreciem cu fermitate că satul Ruseni 
exista încă din veacul al XV-lea.
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Într-un uric întărit de Petru, voievodul Moldovei, lui 
Pârvu, Ion şi Necşa, fiii lui Tălmaciu, erau menţionate mai 
multe sate, printre care şi satul Rusăni pe Tutova (Catalogul  
documentelor moldoveneşti, vol. I).

În  anul  1675,  într-un  document  dat  la  Ţifeşti,  era 
menţionat ca martor preotul Ion din Rusăni, alături de alţii 
din  Dragomireşti,  cu  ocazia  vânzării  unor  pământuri  din 
satul Mănoi (Catalogul documentelor moldoveneşti, vol. III). 

O situaţie mai amănunţită în legătură cu acest sat o 
găsim  relatată  în  Recensămintele  populaţiei  Moldovei  din  
anii  1772-1773  şi  1774.  În  urma  cercetării  acestor 
documente publicate  de către  Editura Ştiinţa din Chişinău, 
am constatat că satele  Rusenii, Eţcanii şi Lipova, având un 
număr redus de case, au fost recenzate la un loc. Două dintre 
aceste sate, Iţcani şi Lipova, au fost şi ele recenzate separat. 
Printr-un  artificiu  de  calcul,  am  scăzut  rezultatele  de  la 
recensământul  celor  două  sate  din  cele  trei  care  au  fost 
recenzate împreună, iar datele care au rezultat, sunt valabile 
numai pentru satul răzeşesc Ruseni.

27 toată suma caselor
 4 mazili
 8 preoţi şi diaconi

           19 călăraşi isprăvniceşti
 6 ruptaşi
 1 volintir
 1 lipcan postelnicesc
 8 nevolnici
 4 birnici

La sfârşitul celui de al XVIII-lea veac, Rusenii apare 
cu numele de Ruşii, fiind separat de Lipova, dar înglobează 
satul  Iţcani,  aşa  cum  rezultă  din  revista  de  cercetări  şi 
mărturii istorice „Miron Costin” (Bârlad, II. 1799).
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În „Condica liuzilor pe 1803” satul Ruseni aparţinea 
spătarului  Mihalache  Cercherz  şi  înglobează  satul  Lipova. 
Împreună,  cele  două  sate  aveau  31  de  liuzi  (adică  unităţi 
birnice) care plăteau birul pe trei luni în valoare de 125 lei. 
Breslaşii ot tam (de acolo), în număr de 4 plăteau birul de 30 
lei  pe  trei  luni.  Localnicii  se  ocupau  cu  facerea  şi 
comercializarea  cherestelei,  creşterea  vitelor,  având loc  de 
hrană  destul.  Sunt  nominalizaţi  doi  localnici  din  Rusăni: 
Ioniţă sân (fiul lui) Văcariu care plătea birul în valoare de 2 
lei pe trei 3 luni şi 4 lei pe an; Macsin cu fratele său plăteau 
birul de 2 lei pe 6 luni şi 24 lei pe an.

Condica  Vistieriei  Moldovei  pe  anul  1816  
consemnează  satul  Rusăni  ca  fiind  răzeşesc,  sătenii  având 
venituri din cherestea, vite şi loc de hrană îndestul. Cei 17 
birnici plăteau pe un sfert de an birul în valoare de 50 de lei, 
doi  locuitori  fiind  scutiţi  de  către  căminarul  Costache 
Cerchez şi logofătul Constantin Balş. Pe atunci satul făcea 
parte din ocolul şi ţinutul Tutovei.

Epoca modernă 
În Catagrafia ţinutului Tutova pe anul 1828, Rusenii 

pierde cătunul Iţcani, devenit Slobozia Iţcani.
Pe  harta  din  anul  1835  satul  Ruseni  figurează  ca 

având 63 de case sau familii. Având un număr relativ mare 
de  gospodării  (case  locuite),  satul  număra  circa  300  de 
suflete.  Datele  de  pe  acest  document  cartografic  au  fost 
prelucrate şi publicate de către distinsul istoric Constantin C. 
Giurescu  în  lucrarea  intitulată  (Principatele  Române  la  
începutul secolului XIX). 

Catagrafia  pe  anul  1832  consemnează  la  un  loc 
Rusenii cu Slobozia Străminoasa. Acestea au făcut parte din 
ocolul Fundul Răcătăului în anul 1833 şi din ocolul Tutovei 
în anul 1834. Între anii 1835-1861 satul Rusenii  înglobase 
satul Slobozia Străminoasa.
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Conform  cu  Indicele  comunelor  României  după 
organizare a legei comunale din 1865,  satul Ruseni a făcut 
parte din comuna Plopana.  Cu această ocazie satul Ruseni 
pierde o parte din teritoriu pe care se formează satul Rusenii  
Boiereşti. Acesta este înglobat în anul 1871 în satul Ruseni 
de care se desprinsese, pentru ca în acelaşi an să îl piardă din 
nou.  În anul  1876 satul  Ruseni  pierde  Străminoasa  care  a 
devenit sat.

Daniel  Hoştină  ne  povesteşte  că  „O  fată  de-a  
doamnei Hristina Macri din Ruseni Răzeşi a fost căsătorită  
cu  căpitanul  Valter  Mărăcineanu,  eroul  din  războiul  de  
cucerirea  independenţei  de  stat  a  României  (1877-1878).  
După aia s-a recăsătorit cu Leon Săhlescu. Apoi a dat moşia  
de zestre unei fete căsătorite cu un ofiţer de carieră de la  
Râmnicul  Sărat.  Acesta  fiind  militar  de  carieră,  de  
administrarea moşiei se ocupa cucoana lui care a vândut tot  
pământul lui Milică Hristea de la Voineşti.”

Sfârşitul  secolului  al  XIX-lea găseşte  satul  Ruseni-
Răzeşi ca făcând parte din comuna Plopana, plasa şi judeţul 
Tutova. Acesta este locuit de 157 suflete care trăiesc în 38 de 
case,  după  cum  este  consemnat  în  „Marele  dicţionar  
geografic al României” (vol. V).

Perioada contemporană
Începând  din  anul  1925,  ca  urmare  a  aplicării 

Decretului I/1925, care cuprindea Anexele Decretului Regal  
nr. 2465 din 25 septembrie privind noua lege prin unificarea  
administrativă  (în  „Monitorul  Oficial”,  1925,  oct.),  satul 
Ruseni  devine  centrul  administrativ  al  comunei  Ruseni. 
Aceasta nu va dura decât până în anul 1929 când comuna 
Ruseni  se  desfiinţează,  satul  Ruseni-Răzeşi  fiind  arondat 
comunei Plopana în care se află şi astăzi. 

Fiind  centrul  administrativ  comunal,  satul  Ruseni 
avea  să  cunoască  o  oarecare  revigorare  economică  şi 
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comercială.  După  cum  rezultă  şi  din  „Anuarul  României  
pentru  comerţ,  industrie,  meserii  şi  agricultură  pe  anul  
1929-1930, în sat se aflau:

Cârciumari, Constantin T. Domianu
Fierari, Barg Ion, Bejan Vasile, Olivo Grigore
Agricultori, Cristian Th. cu 40 ha. pământ şi 4 ha vie

Recensământul populaţiei pe anul 1912 consemnează 
un  număr  de  178  locuitori.  Comparativ  cu  acesta, 
recensământul  din  anul  1930  consemna  în  Ruseni-Răzeşi 
249 de locuitori şi 58 de case.

De-a  lungul  celor  peste  cinci  veacuri  de  istorie 
neîntreruptă, satul Ruseni a purtat şi alte nume derivate prin 
transcrierea lor în anumite perioade, în limba română, dar şi 
a  limbilor  străine  folosite,  după  cum  urmează:  Haussen 
(harta  lui  Bawr,  1774),  Rusenii  Răzaşi  (1873),  Rusenii  
Răzeşi, (1913), Rusii (1840), Ruşânii (1818), Rusulii (1834),  
Ruşanii Răzeşi (1904). 

Satul  Ruseni  Răzeşi,  aşa  cum  apare  el  în 
Recensământul satelor din comuna Plopana din anul 1941  
(A.  N.  Bacău,  fond  Primăria  comunei  Plopana,  dosar 
1/1941):

„-  Satul  aşezat  lângă  şoseaua  naţională  Bârlad-
Bacău, de o parte şi de alta a şoselei la 500 m. de pârâul  
Tutova

 -  Terenul  stăpânit  de  locuitori  este  pământ  de  
răzeşie.  Loc  de  şes  inundabil,  loc  de  cultură  de  diferite  
calităţi şi prunduri

-  Satul  Ruseni  Răzeşi  este  răsfirat:  de-a  lungul  
şoselei,  pe deal  la apus de şoseaua naţională.  Lungime 1  
km., lăţime 500 m.  

-  Satul este aşezare veche şi nu se ştie când a fost  
înfiinţat
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- Numele lui vine de la un anume Rusu care a aşezat  
prima casă în sat

-  Biserica din satul Ruseni Răzeşi este din lemn la  
1802

 -  Teritoriul  satului:  200  ha.,  din  care:  30  ha.  
inundabil,  65 ha.  teren  agricol,  5  ha.  zarzavaturi,  40  ha.  
izlaz, 50 ha. pădure, 10 ha. neproductiv

-  Ocupaţia  de  căpetenie  agricultura  şi  creşterea  
vitelor

- Arenda 1/2 din recoltă
-  Casele  din  leţuri  cu  vălătuci.  Învelitoarea  din  

şindrilă, cei înstăriţi, din tablă
-  Majoritatea caselor au beci sau pivniţă, podea de  

scândură
- Hrana de bază cu pâine, dar mai mult cu mămăligă
- Şcoala cu 2 posturi înfiinţată la 1 octombrie 1908
- Ţiganii corturari trec din când în când pe şosea”.

Obiceiurile  tradiţionale  din  vechiul  sat  răzeşesc 
Rusenii Răzeşi s-au răspândit în satele relativ noi, de clăcaşi: 
Rusenii  de  Sus,  Străminoasa,  Budeşti,  Iţcani  şi  nu numai. 
Astfel  se  explică  unitatea  culturii  populare  a  satelor  din 
comuna  Plopana,  în  care  tradiţiile  de  la  naştere,  nuntă  şi 
înmormântare nu diferă prea mult de la un sat la altul. Doar 
prin procesul de aculturaţie sunt marcate anumite influenţe 
care  au  migrat  datorită  realităţilor  cu  grupurile  care  s-au 
stabilit aici, de dorneni, lipoveni, ţigani şi evrei. 

Meşteşugurile  tradiţionale  au  continuat  să  evolueze 
chiar şi în anii  colectivizării  forţate  a agriculturii,  dar fără 
perspectivele  pe  care  le-au  avut  anterior.  În  familiile  de 
fierari  Zancu,  Bejan,  Oliva  se  aplica  diviziunea  socială  a 
muncii prin executarea anumitor munci în fierărie de către 
membrii acestora, în funcţie de vârstă şi de gradul în care a 
fost însuşită meseria.
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Arhitectura locală
Prelucrarea  lemnului  era  făcută  de  către  meşterii 

dulgheri şi lemnari Cristian, Bârgu ş.a. care construiau casele 
din  lemn  cu  acoperişurile  lor  în  şarpantă  şi  pe  care  le 
înveleau  cu şindrilă.  Stolerul  Cristian  confecţiona  cu  mult 
meşteşug şi îndemânare uşile şi ferestrele caselor din sat şi 
nu numai.

Vizitatorul  străin  care  poposeşte  la  magazinul 
alimentar  de  la  şosea,  are  prilejul  de  a  lua  cunoştinţă  cu 
construcţie  unică  în  felul  ei,  ce  aminteşte  de  casele  de 
târgoveţi  folosite  şi  ca  prăvălii.  Ce  am  putut  afla  despre 
această  casă este  doar  numele  proprietarului  Elena  Balan. 
Casa cu cerdac prispă şi gărduţ traforat are planul compus 
din  două camere,  sală  centrală.  Construcţia  se  remarcă  în 
mod deosebit prin streaşina supraînălţată, având bagdadia de 
0,70  m.  Aceasta  este  decorată  cu  elemente  prelucrate  din 
lemn la strung şi aplicate din abundenţă pe întreaga suprafaţă 
placată cu scândură. Aceste elemente de decor se repetă la 
baza  frontonului  de  la  cerdac.  Între  stâlpii  de  la  prispă  a 
existat un gărduţ din scândură traforată. Cele două „băgele” 
de pe acoperiş asigură aerisirea şi iluminarea podului.

Aflat într-o zonă de intensă circulaţie, în satul Ruseni 
casele  vechi  s-au prefăcut,  astfel  că,  puţine  la  număr  sunt 
casele  tradiţionale  care s-au mai  păstrat.  O asemenea casă 
este cea a bătrânului Ion Alexa. Sub streaşina de la casă se 
mai  păstrează  leasa  veche  din  lemn  pentru  uscat  caşul. 
Coşărul, poiata de păsări şi cuşca câinelui sunt de domeniul 
trecutului în această gospodărie bătrânească. 

În  Rusenii  Răzeşi  se  mai  pot  vedea  grajduri  cu 
podurile pline de fân, fânare, glugi de coceni, şurele de fân 
care  sunt  specifice  îndeletnicirilor  răzeşilor  de  altădată, 
agricultura  şi  creşterea  animalelor.  Atunci  când  am  adus 
discuţia  despre  creştere  oilor  la  Rusenii  Răzeşi,domnul 
Daniel  Hoştină,  mi-a relatat  următoarele: „Păduraru avea 
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stână cu oile luate de la săteni, pentru care dădea o anumită  
cantitate de brânză de oaie, adică oi în brânză. Ceva aparte  
era că femeile nu aveau voie la stână.”

Monumentul de arhitectură Biserica de lemn „Sfinţii  
Voievozi  Mihail  şi  Gavril”  din  Ruseni  Răzeşi,  cod L.M.I.  
2004 BC-II-m-B-00895

Biserica de lemn cu hramul  „Sf. Voievozi Mihail şi 
Gavril” din Ruseni Răzeşi este situată la marginea de nord-
vest a satului, pe versantul răsăritean al unei coline. De aici 
ea domină valea Tutovei spre nord până la Plopana şi spre 
sud până dincolo de Străminoasa. Răzeşii din Ruseni şi-au 
luat  drept  ocrotitori  ai  bisericii  lor  de  lemn  pe  „Sfinţii 
Voievozi Mihail şi Gavril”, aceştia purtând cel mai înalt rang 
care le-au fost acordat vreodată, acela de „Voievozi”. Ei sunt 
sfinţii care au urcat treaptă cu treaptă în ierarhie, începând cu 
„Sfinţii Îngeri Mihail şi Gavril”, hramul purtat de Mănăstirea 
Runc-Buhuşi.  A urmat,  apoi,  „Sfinţii  Arhangheli  Mihail  şi 
Gavril”, conducătorii cetelor de îngeri şi heruvimi, patroni ai 
mai  multor  biserici  printre  care  cele  de  lemn  din  satul 
comuna  Caşin  şi  cătunul  Gârbovana,  comuna  Ştefan  cel 
Mare.

Ridicarea  celor  doi  patroni la  rangul  de  Sfinţi 
Voievozi  Mihail  şi Gavril,  este un semn de mare cinstire 
acordată de către biserica moldovenească acestora. Ei au fost 
socotiţi mai mari peste armia cerească, sfinţi militari, aidoma 
voievozilor  ţării  care  aveau  în  pază  întreaga  Moldovă  cu 
fruntariile ei.

După cum rezultă  din scurtul  istoric  făcut  de către 
preotul paroh Nicolau Dan Emilian,  această biserică a fost 
construită  în anul  1802 de către  obştea enoriaşilor  satului, 
îndrumaţi fiind de către preotul Vasile Borş, ajutat de către 
foştii  mari  proprietari  Hristina  Macri,  Neculai  Mircea, 
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precum  şi  de  către  răzeşii  Costache  Cristian,  Vasile 
Pătrăţeanu, Petrache Bârgu şi alţii.

Tradiţia spune că această biserică ar fi fost construită 
pe locul uneia mai vechi, a cărei masă a sfântului altar se mai 
poate vedea astăzi în cimitir. Existenţa acestei vechi biserici 
este confirmată documentar în anul 1675, când preotul din 
Ruseni era menţionat în calitate de martor. 

Biserica de lemn de la Ruseni face parte din categoria 
celor  cu  planul  treflat,  având  absidele  laterale  şi  absida 
altarului  pentagonale,  iar  pronaosul  rectangular.  Iniţial, 
biserica a avut pridvor deschis, cu stâlpi de lemn decoraţi. La 
o  dată  ulterioară,  deasupra  pridvorului  s-a  construit  turnul 
clopotniţă.  Biserica  fiind  construită  în  pantă,  s-a  creat  o 
diferenţă de nivel între pronaos şi altar de circa 1,50 m.

Iniţial,  temelia  a  fost  făcută  din piatră  uscată  (fără 
mortar), iar în anul 1969, fiind consolidată, a fost turnat de 
jur  împrejur  un  soclu  de  beton.  Bârnele  groase  au  fost 
încheiate la capete în cheutori şi cusute din loc în loc cu cuie 
din inimă de stejar. Realizarea pereţilor s-a făcut din cununi 
din  bârne  suprapuse,  această  tehnică  fiind  cunoscută  în 
literatura de specialitate sub numele de Blockbau.

Ferestrele vechi de la această biserică, amplasate la 
absidele laterale şi la cea a altarului, aveau ancadramentele 
decorate cu semicercuri şi evantaie. În momentul efectuării 
cercetării  la  această  biserică,  în  anul  1982,  se  mai  putea 
vedea  o  asemenea  fereastră,  montată  la  vremea  aceea  în 
partea superioară a pridvorului.

Exteriorul  bisericii  fiind tăbănuit  cu scândură,  nu a 
dat posibilitatea să fie admirată tehnica de îmbinare la capete 
a bârnelor şi nici elementele de arhitectură de sub streaşina 
acoperişului.  La  început,  acoperişul  a  avut  învelitoare  din 
şindrilă, iar la reparaţiile succesive a fost înlocuită cu tablă 
roşie, apoi cu tablă albă lisă.  
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Din cele două bolduri învelite cu tablă de la capetele 
coamei, se înalţă crucile la fel de vechi ca biserica. La baza 
crucilor  se  află  coarnele  capului  de  bour  de  pe  stema 
Moldovei,  iar  o  lance  frântă  în  capul  bourului  are  vârful 
ricoşat  spre  cer.  Este  o  simbolistică  plină  de  semnificaţii 
pentru acest locaş sfânt, ce străjuieşte de două veacuri şi un 
deceniu  asupra  creştinismului  românesc  din  acest  sat  de 
răzeşi liberi ai Moldovei.

În partea de apus a şarpantei  acoperişului  se înalţă 
turnul clopotniţă în secţiune pătrată,  cu acoperişul conic şi 
streaşina uşor evazată. 

Până la ultima dintre reparaţii, s-a păstrat în forma sa 
originală uşa în întregime din lemn de stejar, din două blăni 
groase.

Odată cu ridicarea clopotniţei deasupra pridvorului, a 
fost construit un mic cafas pentru corul bisericii. Pe clopotul 
mare  se  află  scrisă  următoarea  însemnare:  „Făcut  pentru  
biserica  din  Rusenii  Răzeşi  cu  hramul  Sf.  Voievozi  prin  
ajutorul  preotului  Ilie  Popa.  Epitropi  I.  Tomozeiu  şi  Sc.  
Samoilă la 1900 martie.”

Intrând în pronaos, ai impresia pentru un moment că 
te afli într-un interior de casă ţărănească. Tencuiala de lut şi 
albul pereţilor  servesc drept suport pentru florile  zugrăvite 
într-o policromie cu specific ţărănesc. 

Sistemul  de  boltire  este  simplu,  tavanele  de  la 
pronaos,  altar  şi  absidele  laterale  fiind  drepte.  Bolta 
octogonală  a  naosului  se  termină  într-o  cheie  de  boltă  de 
formă  rotundă,  pe  care  este  crestată  rozeta  solară  cu  şase 
petale.  Un original  policandru  cu braţe  de lemn lucrate  la 
strung coboară din bolta naosului.

Un  „curpăn”  simplu,  din  fier,  prevăzut  cu  patru 
sfeşnice şi trei semicercuri se află la o mică distanţă, în faţa 
iconostasului,  pe care îl  lumina înainte  de a se fi  introdus 
lumina electrică. Decorul sculptat şi traforat, amplasat între 

206



                           Comuna Plopana. Judeţul Bacău                                      

registrele icoanelor, conferă catapetesmei o valoare artistică 
deosebită.  Este  posibil  ca  registrul  icoanelor  praznicale  să 
provină  de  la  o  altă  catapeteasmă,  deoarece  acesta  se 
deosebeşte de celelalte  două atât  prin maniera în care este 
pictat cât şi prin decorul sculptural. 

În faţa catapetesmei, în partea dreaptă se află icoana 
Maicii  Domnului,  împodobită  cu  motive  ornamentale 
naturaliste,  reprezentând  vechi  simboluri  creştine.  În 
versiune  populară,  această  icoană  împodobită  se  numeşte 
iconostasul  Maicii  Domnului  fiind  mai  totdeauna prevăzut 
cu icoane pe ambele părţi.

O bună parte dintre aceste icoane au fost pictate pe 
lemn în anul 1853. În anul 1973 biserica a fost  dotată  cu 
peste 30 de icoane, provenind din donaţiile enoriaşilor. Două 
dintre  acestea,  reprezentând pe „Sfinţii  Voievozi  Mihail  şi 
Gavril” sunt cele mai vechi din biserică şi par să fie deodată 
cu catapeteasma.

Uşile  împărăteşti,  flancate  de  colonete  ornamentate 
cu  ciorchini,  frunze  şi  flori,  se  evidenţiază  prin  bogăţia 
decorului. Cele patru medalioane pictate sunt împodobite cu 
mandorle din vrejuri cu frunze şi flori. Împletitura de gradele 
de  la  baza  acestora  aminteşte  de  vechiul  decor  al 
iconostasului bisericilor creştine.

Din  vechiul  mobilier  al  bisericii  menţionăm  cele 
câteva  strane  decorate  prin  ornamente  decupate  în  pereţii 
laterali.  De  o  deosebită  valoare  artistică  este  strana 
arhierească.  Lucrată  de  către  un  meşter  popular  de  prin 
partea  locului,  strana  reprezintă  o  stilizare  de  motive 
populare  amplasate  la  spătar,  iar  sprijinitorule  de  braţe  se 
termină  prin  câte  un  cap  de  cal  realizat  în  miniatură.  La 
începutul celui de al XIX-lea veac, meşterii moldoveni din 
sate  începeau  să  stilizeze  forme  locale  cu  o  mare  valenţă 
artistică. 
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Un  analog  vechi,  folosit  pentru  citire  din  cartea 
sfântă, are decorul de la bază din câte două spirale dispuse 
simetric, sprijinite pe câte un şarpe, vechi simbol precreştin.

Cele mai vechi piese din inventarul de cult al bisericii 
sunt cele două cruci mici de mână, confecţionate din lemn. 
Când le-am văzut pentru prima dată, ele erau fixate de stâlpii 
pridvorului,  de  o  parte  şi  de  alta  a  intrării  în  pronaos. 
Sculptate în relief, cu subiecte inspirate din noul testament, 
crucile au reprezentate într-o manieră naivă, vădit populară, 
scenele  Naşterii,  Botezului,  Răstignirii  Mântuitorului  şi 
Pogorârii  Sfântului  Duh asupra  apostolilor.  O parte  dintre 
aceste obiecte de inventar se află consemnate în catagrafia 
din 1 mai 1884 (Anexa nr. 2).

Interiorul  bisericii,  la  vremea cercetării  pe care am 
făcut-o în anul 1984, era decorat cu o serie de textile de casă, 
într-o  gamă  variată  şi  diversă,  reprezentând  acest  gen  al 
creaţiei populare din veacul al XX-lea. Scoarţe şi lăicere în 
poduri simple şi poduri alese, cu tabla de şah, stau alături de 
covoarele moldoveneşti cu trandafiri.

Astfel arăta biserica de lemn de la Ruseni Răzeşi în 
anul 1984 când a fost cercetată şi publicată de către Dorinel 
Ichim  în  lucrarea  monografică  intitulată  „Monumente  de  
arhitectură  populară  din  judeţul  Bacău  -  Bisericile  de  
lemn”,  tipărită  cu  binecuvântarea  P.S.  Eftimie  Luca, 
Episcopul Romanului şi Huşilor.

Pe  parcursul  celor  28  de  ani  ce  s-au  scurs  de  la 
publicarea prezentei biserici de lemn, asupra monumentului 
istoric  pus  în  discuţie  s-au  făcut  numeroase  intervenţii  de 
către  slujitorii  care  s-au  perindat  între  timp.  Fără  a  cere 
relaţii de la arhitecţi  atestaţi ai Ministerului Culturii şi fără 
avize de la Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu 
Naţional  Bacău,  au  fost  întreprinse  o  serie  de  lucrări 
interioare  şi  exterioare.  Toate  acestea  au  ştirbit  aspectul 
fostei  biserici  de  lemn  care,  astăzi,  nu  mai  constituie  o 
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valoare  de  patrimoniu,  deşi  se  află  înscrisă  pe  Lista 
Monumentelor  Istorice.  Una  dintre  erorile  comise  este 
aplicarea picturii parietale la interior, ceea ce nu este permis 
la o biserică de lemn. Se cere ca acestui lăcaş sfânt să-i fie 
redată  autenticitatea  atât  de  necesară  pentru  o  biserică  de 
lemn  prin  restaurarea  pereţilor  din  bârnă  vizibilă  şi 
acoperişul cu învelitoare de şindrilă. 

În partea de nord a monumentului istoric, în cimitir, 
se află un monument comemorativ închinat eroilor din satul 
Ruseni Răzeşi căzuţi la datorie în primul război mondial din 
1916-1918, pentru realizarea statului naţional România Mare

„Glorie: Monumentul eroilor din comuna Rusăni şi:  
Vladea.

  Ridicat  în:  1926  din  iniţiativa  ieromonahul  
Ghidion: Platon din Dragomireşti.

Carabit Gh.
Balica Ion
Tomozei P. Ion
Pătrăţanu Neculai
Samoilă S. Ion
Dionisie I. Costică

Şcoala generală Rusenii Răzeşi 
Arhiva acestei  şcoli  datează din anii  1909-1954. În 

anul  1909  erau  înscrişi  41  de  elevi  din  satele  Ruseni  şi 
Budeşti, iar în anul 1934 numărul lor a crescut la 156, fiind 
din  Ruseni  şi  Străminoasa.  După  anul  1948  şcoala  a 
funcţionat  ca elementară  de 4 ani (Îndrumător în arhivele  
statului. Judeţul Bacău, p. 353-354).

În privinţa indicelui demografic al acestui vechi sat 
de  răzeşi  se  poate  observa o scădere  de  circa  o treime în 
perioada  1966-2002,  de  la  330  la  230.  La  ultimul 
recensământ  din  anul  2011,  populaţia  satului  era  de  227 
locuitori.
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Ruseni Răzeşi. Casă prăvălie la şosea

Ruseni Răzeşi. Cerdac la casa prăvălie 
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Ruseni Răzeşi. Vatra satului

Ruseni Răzeşi. Casă cu băgele şi cerdac pe stâlpi
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Ruseni Răzeşi. Casă bicelulară cu chiler

Ruseni Răzeşi. Gospodărie de crescător de animale 
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Ruseni Răzeşi. Interior de casă la Ion Alexa

Ruseni Răzeşi. Coşer, poiată şi cuşcă la Ion Alexa
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Ruseni Răzeşi. Leasă pentru caş 

Ruseni Răzeşi. Titlu de proprietate Ion G. Neagu
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Monumentul eroilor din fosta comună Rusăni şi Vladia 
ridicat în anul 1926 
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BISERICA DE LEMN „SF. VOIEVOZI” 
MONUMENT ISTORIC (ÎNAINTE DE RESTAURARE) 

Vedere dinspre altar 

Ancadrament de fereastră. Sculptură în lemn 
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Vedere din naos 

Iconostas. Pictură pe lemn (detaliu) 
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Strana arhierească veche (detaliu)

Cruci de mână. Sculptură în lemn 
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BISERICA DE LEMN „SF. VOIEVOZI” 
MONUMENT ISTORIC (DUPĂ RESTAURARE) 

Biserica de lemn tencuită şi zugrăvită 

Interiorul bisericii de lemn. Pictură parietală recentă  
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Iconostasul

Uşile împărăteşti
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Vedere din naos

Proscomidiar
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Poartă cu stâlpi antropomorfi

RUSENII DE SUS

Satul,  cu  o  populaţie  de  254  locuitori,  a  fost 
propus de către autorităţile judeţene comunisto-ceauşiste 
ca să dispară ca localitate de pe harta judeţului Bacău şi 
a României în anul 1988.

Aşezarea a fost cunoscută în decursul evoluţiei sale şi 
sub  denumirile  de  Ruseni  Boiereşti  şi  Ruseni  Clăcaşi, 
ambele  denumiri  consfinţind  starea  social-economică  şi 
dependentă  a  locuitorilor,  ca  fiind  clăcaşi,  iar  marea 
proprietate  fiind  cea  boierească.  Aşezat  în  apropiere  de 
şoseaua Bacău-Bârlad, satul se află la distanţă de 500 m. de 
pârâul Tutova.
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Epoca modernă 
Având la  început  numele  de  Rusenii  Boiereşti, 

localitatea s-a desprins de satul Ruseni, după cum rezultă din 
Indicele  comunelor  României  după  organizare  a  legii  
comunale din 1865.

În anul 1871 Rusenii Boiereşti este din nou înglobat 
în satul Ruseni de care se desprinsese, pentru ca în acelaşi an 
să îl piardă din nou.

La sfârşitul secolului al XIX-lea satul era consemnat 
în  Marele  dicţionar  geografic  al  României  (vol.  V)  cu 
numele  de  Ruseni-Boiereşti.  Situat  spre  sud de  târguşorul 
Plopana, satul avea 521 locuitori şi 64 de case.

Perioada contemporană 
În  anul  1925,  ca  urmare  a  aplicării „Decretului  

I/1925”, care cuprindea „Anexele Decretului Regal nr. 2465 
din  25  septembrie  privind  noua  lege  prin  unificare  
administrativă” (în  „Monitorul  Oficial”,  1925,  oct.),  satul 
Rusenii Clăcaşi face parte din comuna Ruseni. În anul 1929 
comuna  Ruseni  se  desfiinţează  şi  satul  Rusenii  Boiereşti 
devine component al comunei Plopana. 

În  „Anuarul  României  pentru  comerţ,  industrie,  
meserii şi agricultură pe 1929-1930”,  satul Rusenii Clăcaşi 
se prezenta din punct de vedere economic astfel:

- Fabrică de cărămizi, Chinescu Ioan
            - Cârciumari, Cristian Teodor

- Dogari, Mihailuc Marian
-  Fierari,  Bârgu  Ioan,  Bejan  Gh.  V.,  Oliva  

Grigore
- Rotari, Vasile Toader
- Agricultori, Cristian Th., Cristian Toader, 4  

ha. vie , Dumbravă Ioan (preot), Pădurariu Gh.
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La Recensământul populaţiei României pe anul 1912 
satul  Rusenii  Clăcaşi  avea  236  de  locuitori,  iar  la 
recensământul din 1930 au fost consemnaţi 285 de locuitori 
în 65 de gospodării.

Satul  Ruseni  Boiereşti  aşa  cum  apare  el  în 
Recensământul satelor din comuna Plopana din anul 1941  
(A.  N.  Bacău,  fondul  Primăriei  comunei  Plopana,  dosar 
1/1941):

„- Satul este aşezat lângă şoseaua naţională Bârlad-
Bacău la 500 m. de pârâul Tutova

 - Satul este de clăcaşi, iar pământul de cultură este  
de diferite calităţi: şesul inundat, dealuri nisipoase şi petriş,  
este şi pământ bun

- Satul  Ruseni  Boiereşti  e aşezare răsfirată,  legate  
gospodăriile prin poteci

- Lung de 800 m., lat de 400 m.
- Satul este înfiinţat de nişte proprietari greci. Este  

pe vatra veche şi azi 
- Sătenii sunt locuitori aduşi de prin sate dimprejur  

de  proprietari  şi  îndeplinesc  servicii  ca:  feciori  boiereşti,  
chelari, vechili

-  Teritoriul  satului:  200  ha.  din  care  30  ha.  
inundabil, 65 ha. agricol, 5 ha. grădină de zarzavat, 40 ha.  
izlaz, 50 ha. pădure, 10 ha. neproductiv

- Ei lucrează pe câte 3 sau 4 tarlale
- Alternează porumb, grâu, porumb. Se mai seamănă  

şi plante furajere
- Vitele sunt de rasă moldovenească
-  Ocupaţii  de  căpătâi:  agricultură  şi  creşterea  

animalelor
- Pentru a trăi din agricultură, la o familie de 4-5  

membri îi sunt necesare 8 ha.
-  La  munca  în  parte  se  ia  1/2  proprietarul  şi  1/2  

muncitorul, sămânţa o ia cel ce a apus-o
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- Biserica este în satul Rusenii Răzeşi
- Casele din leaţuri cu vălătuci, învelitoare şindrilă  

sau tablă
- Se hrănesc cu pâine şi mai mult cu mămăligă
- Nu se poartă în costum naţional
-  Trec din când în când ţigani  nomazi  pe şoseaua 

Bârlad-Bacău.

Bun  cunoscător  al  istoriei  satului  natal,  Daniel 
Hoştină ne-a transmis legenda înfiinţării  satului Rusenii de 
Sus:

„Se spune că vătaful satului ar fi fost împroprietărit  
pe moşia boierească. Toţi luptătorii care au luptat împreună  
cu el, s-au aciuat lângă vătaful lor şi o cuprins pământul. Au  
întemeiat aici gospodării cu livezi, acarete împrejurul casei  
şi  fântâni,  până  i-au  lovit  hotărârea  judecătorească  a  
proprietăresei Aristiţa Bachiş. 

I-au scos şi pe ei de pe moşie şi au format un sat  
numit  Valea  Mare  în  comuna  Coloneşti.  Locul  de  unde  
aceştia au plecat, a rămas pustiu. Pe moşia Rusenii de Sus  
au venit şi s-au aşezat clăcaşi din alte părţi, cum ar fi cei de  
la Fălticeni. Aceştia ar fi fost împroprietăriţi de domnitorul  
Alexandru I. Cuza în 1864, iar cei care au fost în primul  
război mondial, de către generalul Averescu în 1922, ultimii  
împroprietăriţi fiind de către comunişti în anul 1945.”

De  la  interlocutorul  nostru  am  aflat  că  membrii 
familiei Ungureanu erau dulgheri şi lemnari,  pricepuţi în a 
mânuii  barda, tesla şi toporul în confecţionarea lemnării  la 
case,  la  grajduri,  bucătării,  coşăre  şi  alte  acarete.  Ei  au 
construit  cu  lemn  din  pădurea  boierească  toate  aceste 
componente ale gospodăriilor satului Rusenii de Sus.

Domnul  Daniel Hoştină ne povesteşte în continuare: 
„Boiereasa a făcut o curte domnească pentru o fată de-a ei,  
Hristina Macri.  Nu mai este  nici  zare din curte şi  conac.  
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Curtea şi conacul s-au deteriorat înainte de cutremurul din  
noiembrie 1940.  Sătenii  din Iţcani  au cumpărat  cărămida  
rezultată din demolări şi au construit biserica din satul lor.

Arhitectura populară 
Din punct  de vedere al  construcţiilor  ţărăneşti  care 

cuprind  casa,  anexele  gospodăreşti,  porţile,  sistemul  de 
împrejmuire  a  gospodăriei,  satele  comunei  Plopana  se 
prezintă  unitar.  Ideea  este  că  satele  mai  vechi  de  răzeşi, 
Rusenii Răzeşi şi Iţcanii prezintă filonul arhitecturii populare 
de la care s-au alimentat satele cu statut de slobozii şi cele de 
clăcaşi. 

Nu  trebuie  neglijate  nici  experienţa  şi  cunoştinţele 
dornenilor,  pătrăuţenilor  bucovineni,  lemnari  veniţi  pe 
moşiile  boierilor  unde  şi-au  continuat  activitatea  în 
prelucrarea  lemnului,  pe  lângă  creşterea  animalelor  şi 
practicarea agriculturii în satele de clăcaşi.

Perioada  care  s-a  scurs  de  la  mijlocul  secolului  al 
XX-lea  şi  până  astăzi  s-a  caracterizat  prin  profunde 
transformări care nu au fost dintre cele benefice pentru satul 
românesc.  Colectivizarea  agriculturii,  dispariţia  micii  şi 
marii proprietăţi au avut urmări nefaste în structura satului 
românesc.  Naţionalizarea  pădurilor  a  făcut  ca  această 
principală  bogăţie,  lemnul,  să  nu  mai  fie  la  îndemâna 
ţăranului.  Acesta,  în  intervalul  dintre  muncile  agricole  îl 
prelucra  în  diferite  modalităţi  cu  multă  îndemânare, 
construind case, grajduri, coşăre, porţi şi nu numai.

Multe  dintre  aceste construcţii  se întâlnesc în toate 
satele comunei Plopana, iar noi le vom aminti pe cele care au 
ajuns  până  la  noi  în  satul  Rusenii  Sus.  Poate  că  aceste 
rânduri nu ar fi fost consemnate dacă nu s-ar fi ivit ocazia de 
a ajunge la domnul Nicolae I. Rusu (n. 1931). Aici am fost 
întâmpinaţi de două siluete antropomorfe reprezentând două 
capete cioplite în lemn la extremitatea superioară şi unite de 
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un  leaţ  dispus  transversal.  Pentru  a  le  deosebi  de  alte 
asemenea  reprezentări,  le-am  numit  „soţul  şi  soţia”, 
reprezentând cuplul familial. Nu este un caz izolat deoarece, 
la casa nr. 47 am întâlnit o altă pereche de stâlpi cu cap, gât 
şi  umeri,  iar  faţa  marcată  de  o  incizie  în  formă  de  cerc. 
Acesta este un cuplu de soţi mai în vârstă, având pe unul din 
stâlpi anul „1926”. Cel de al treilea cuplu de stâlpi, întâlnit 
pe altă poartă, se pare că este cel mai vechi. Acesta nefiind 
datat, am luat în considerare starea avansată de degradare şi 
de învechire a lemnului expus vreme de aproape un veac la 
variaţiile  de climă manifestată  prin excese de temperatură, 
umiditate şi vânt.

Cele trei generaţii de stâlpi antropomorfi, sculptaţi tot 
de atâtea generaţi de meşteri populari în prelucrarea artistică 
a lemnului,  au străbătut  veacul până în contemporaneitate, 
ducând  peste  secole  aceste  modele  simple  dar  cu  adânci 
semnificaţii în cultura populară a comunei Plopana, ca parte 
componentă a zonei etnografice a Colinelor Tutovei în care 
se încadrează.

Obiceiurile de Anul Nou 
Fiind apropiate între ele şi având aceeaşi stare social-

economică,  satele  comunei  Plopanei  au  avut  obiceiuri  de 
iarnă  asemănătoare.  Multe  dintre  aceste  obiceiuri  au  fost 
transmise de către  generaţiile  anterioare,  iar  o parte dintre 
ele,  cum  ar  fi  Banda  lui  Iancu  Jianu,  a  fost  învăţat  cu 
ajutorul dascălului de la biserică. 

De Crăciun se umbla cu Steaua, de la două persoane 
în sus la o singură stea.  Totdeauna,  steaua,  împodobită  cu 
hârtie încreţită, avea şi icoane.  

La Anul Nou, obiceiul cel mai cunoscut şi practicat 
era  Capra.  Personajele  de  la  aceasta  erau:  Cămăraşul, 
îmbrăcat în costum naţional, avea rolul de a juca Capra şi de 
a strânge banii. Arnăuţii,  5-6 la număr, erau îmbrăcaţi tot în 
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costum naţional, dar deosebit de al cămăraşului. Harapii, 2-4 
la  număr  erau  îmbrăcaţi  cu  costume  strâmte  pe  corp,  cu 
nasturi  strălucitori.  Ei  aveau  săbii  cu  care  se  duelau  în 
permanenţă. Câte 2 babe şi 2 moşnegi avea fiecare ceată care 
mergea cu  Capra,  la care se mai adăugau 2-4 jidani, astfel 
că,  întreg  alaiul  număra  până  la  20  de  personaje.  Alaiul 
Caprei era însoţit de muzica fanfară de la Doagele, Purcăreţ 
(Stejarul)  din  comuna  Dragomireşti.  Aceiaşi  lăutari  erau 
împăcaţi şi la obiceiurile de Anul Nou de la Plopana.

În noaptea de Ajun spre Anul Nou, fetele mari erau 
curioase  să-şi  afle  fiecare  ursitul  şi  atunci  practicau 
următoarele  obiceiuri,  cunoscute  şi  în  celelalte  sate  ale 
comunei Plopana: privitul în fântână cu lumânarea aprinsă,  
legatul firului de lână roşie la unul din parii gardului din  
curte,  trezitul  porcului,  privitul  în  oglinzi  paralele  cu  o  
lumânare în mână, punerea sub pernă a busuiocului luat de  
la preot etc.

La Bobotează  era obiceiul  în  toate  satele  comunei 
Plopana de a aduce aghiazmă de la biserică şi  de a stropi 
peste tot în ideea de a se păzi de rele recolta, a feri animalele 
de boală şi de a fi belşug în toate.

De Sf. Trifon, care cădea primăvara, era obiceiul de 
a  se  face  foc  în  grădină,  iar  cenuşa  se  presăra  peste 
zarzavaturile cultivate pentru a avea rod bogat şi a fi ferite de 
dăunători.  Obiceiul  este  întâlnit  în  toate  satele  comunei 
Plopana.

La  14  martie,  de  Sf.  Alexie, se  făcea  curăţenie 
generală în curte şi în grădină, se dădea foc la gunoaie, în 
credinţa că în această zi ies şerpii din hibernare şi focul îi va 
arde.  Despre  aceştia  se  ştie  că  intrau  în  hibernare  de  14 
septembrie, la  Ziua Sfintei Cruci,  se ascundeau în pământ, 
cu excepţia celor care au muşcat vre-o vietate.

Vălăretul era un obicei cunoscut în satele din zona 
etnografică a Colinelor Tutovei, printre care şi în câteva sate 

228



                           Comuna Plopana. Judeţul Bacău                                      

din comuna Plopana. În ziua întâi de  Sf. Paşte,  o ceată de 
flăcăi,  îmbrăcaţi  în  costume  naţionale,  fiind  însoţită  de 
lăutari,  mergea  pe  la  casele  unde  erau  fete  de  măritat, 
invitându-le la hora satului. Era jucată fata de către mai mulţi 
flăcăi, printre care se afla şi iubitul ei. Se dădea flăcăilor vin, 
cozonac şi un bacşiş ca să aibă cu ce plăti lăutarii la horă în 
cele trei zile cât ţineau sărbătorile de Sf. Paşte. La sfintele 
sărbători de Sf. Paşte, la fel ca în celelalte sate ale comunei, 
se  ducea  coşul  cu  bucate  de  ritual  pentru  a  fi  sfinţite,  se 
dădea jertfă la biserică, se aduceau şi acasă pentru masa din 
familie.

Cât priveşte dinamica populaţiei acestui sat se poate 
observa o scădere în perioada 1966-2002,  de la 391 la 225 
locuitori.  La recensământul  din anul 2011, Rusenii  de Sus 
avea o populaţie de 168 locuitori.

Rusenii de Sus. Vatra satului 
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Rusenii de Sus. Troiţă

230



                           Comuna Plopana. Judeţul Bacău                                      

Rusenii de Sus. Casă cu stâlpi în tăietură răsucită 

Rusenii de Sus. Gospodăria lui Nicolae I. Rusu 

231



Prof. dr. Dorinel Ichim                                                  Prof. Florica Ichim 

Rusenii de Sus. Fânar şi stoguri de fân

Rusenii de Sus. Gospodărie la margine de sat
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Rusenii de Sus. Poartă cu stâlpi antropomorfi. 1926

Rusenii de Sus. Siluete Antropomorfe la porţi
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Stâlpi şi „florărie” la casă

STRĂMINOASA

Epoca modernă
Primul  document în  care se  consemnează  acest  sat 

din  ţinutul  Tutovei,  este  Karta  rusă  din  1830,  ridicată 
topografic de către autorităţile ţariste. Tocmai se terminase 
războiul  ruso-turc  prin  înfrângerea  Imperiului  otoman  şi 
semnarea tratatului de pace de la Adrianopol pe 2 septembrie 
1829.  In  acest  tratat  se  prevedea  îngrădirea  dreptului  de 
intervenţie  a  Turciei  în  Principatele  Române,  menţinerea 
ocupaţiei  ruseşti  în  Ţările  Române,  precum  şi  obligaţia 
Turciei  de  a  recunoaşte  şi  confirma  regulamentele 
administrative elaborate în acest timp.

Prelucrând datele oferite de harta din 1835, istoricul 
Constantin  C.  Giurescu  le  publică  în  lucrarea  intitulată 
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„Principatele  Române  la  începutul  secolului  XIX”.  La 
vremea aceea  satul  Străminoasa  avea  doar  20 de case sau 
familii,  ceea  ce  dovedeşte  că  ne  aflăm foarte  aproape,  ca 
timp, de înfiinţarea satului respectiv.

În  Catagrafia  pe  anul  1832  este  menţionat  satul 
Ruseni cu Slobozia Străminoasa în ocolul şi ţinutul Tutovei. 
La fel ca şi alte sate cu regim de „slobozii”, satul Slobozia 
Străminoasa era scutită de dări şi de alte slujbe pe termen 
limitat. „Slobozeniile” erau uşurările fiscale acordate satului 
care se bucura de acest statut. După expirarea termenului de 
scutire de bir şi de alte obligaţii, „slobodnicii treceau în rând  
cu ţara”, fiind asimilaţi, sub raportul obligaţiilor fiscale, cu 
ceilalţi contribuabili.

Din  Condica  pe  anul  1833  reiese  că  Rusenii  cu 
Slobozia  Străminoasa  aparţineau  de  ocolul  Fundul 
Răcătăului,  apoi  de ocolul  Siretului,  iar  în 1834 de ocolul 
Tutovei.

În  calitate  de cătun  al  satului  Ruseni,  Străminoasa 
făcea  parte  din  comuna  Plopana,  încă  de  la  înfiinţarea 
acesteia, în anul 1864.

La sfârşitul secolului al XIX-lea, Străminoasa,  cu o 
populaţie de 130 de locuitori, se mai numea şi  Zinga,  fiind 
component al comunei Plopana, plasa şi judeţul Tutova. 

Perioada contemporană
Prin aplicarea  Decretului I/1925, Anexele decretului  

regal nr. 2465 din 25 septembrie, privind noua lege pentru  
unificare  administrativă,  satul  Străminoasa  trece  în 
administrarea comunei noi înfiinţate, Ruseni.

Împărţit  în  două  sate,  Străminoasa  de  Jos  şi 
Străminoasa de Sus, acestea fac parte din comuna Plopana, 
în urma aplicării  Decretului nr. 4036 din 9 decembrie 1929 
privind împărţirea teritoriului României în judeţe.
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În  Anuarul  României  pentru  comerţ,  industrie,  
meserii  şi  agricultură  pe  anii1929-1930,  Străminoasa  este 
menţionat  ca  sat  component  al  comunei  Ruseni,  având ca 
viticultor pe Hristia Milco, proprietar cu 24 ha. vie.

La  recensământul  populaţiei  din  anul  1912  era  un 
singur  sat  Străminoasa,  care  avea  136  de  locuitori.  La 
recensământul din nul 1930, cele două sate Străminoasa de 
Jos  şi  Străminoasa  de  Sus  au  fost  recenzate  separat. 
Străminoasa de jos ava 51 de locuitori cu 16 gospodării, iar 
Străminoasa  de  Sus  avea  234  de  locuitori  cu  46  de 
gospodării.

Alte  nume  sub  care  au  fost  întâlnite  aceste  sate: 
Slobozia Străhinoaiei (1833), Slobozia Străchinoaii (1833),  
Slobozia Străminoaia (1833), Slobozia Străminoasă (1834),  
Străminoaia  de  Sus,  Străminoaia  de  Jos  (1930),  
Stărăminoasa  (1924),  Straninoasa  (1830),  Streminoasa,  
Zinga, Tarninoasa (Marele dicţionar geografic sf. sec. XIX),  
Struminoasa (1889). 

Satul Străminoasa, aşa  cum  apare  el  în 
Recensămintele satelor comunei Plopana din nul 1941 (A. 
N. Bacău, fondul Primăriei comunei Plopana, dosar 1/1941):

Sat Străminoasa de Sus
“- A făcut parte din comuna Dragomireşti
- Satul Străminoasa de Sus este aşezat între Dealul  

Ţubucanu şi Dealul Străminoasa şi Dealul Suhatu la 800 m.  
de pârâul Tutova

- Terenul  stăpânit  de  locuitori  este  deluros  şi  are  
cam 1/4 stricat de ploi şi pornituri

- Este un tip de sat răsfirat într-o vale îngustă şi este  
alcătuit  de  gospodării  împrejmuite,  având  curţi  largi  şi  
grădini

- Lungime 500 m., lăţime 400 m.
- Numărul de gospodării, 56
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- Satul a fost  înfiinţat în anul 1860 de un grup de  
clăcaşi ce munceau pe moşia boierească şi de ţigani

- Străminoasa de Sus a fost pe moşia boierului Ghiţă  
Constantinescu care a venit pe anul 1911, iar pe la 1918 a  
plecat, moşia fiind expropriată

- Suprafaţa  410  ha.:  vatră  de  sat  15  ha.,  teren  
agricol 310 ha., păşuni 35 ha., fâneţe 10 ha., pădure 25 ha.,  
vie 10 ha., neproductiv 9 ha.

- Numele  trupurilor  de  moşii  ale  satului:  Dealul  
Ţubucanu  50  ha.  agricol.  Dealul  Străminoasa  160  ha:  
agricol  80  ha.,  pădure  25  ha.,  vie  10  ha.,  izlaz  35  ha,  
neroditor 10 ha., Dealul Suhatu 180 ha. agricol, şes 20 ha.  
fâneţe

- Locuitorii satului au pământ şi în alte sate 31 ha. În  
satul Spria 50 ha, în Ruseni Boiereşti 50 ha.

- Locuitorii lucrează pe 2 tarlale
- Culturile alternează în fiecare an
- Vitele pasc pe mirişte de la seceriş la arăturile de  

toamnă
- Ocupaţia  de  căpetenie,  agricultura  şi  creşterea  

animalelor
- Pentru  întreţinerea  unei  familii  numai  din  

agricultură este necesară o suprafaţă de 10 ha. 
- Sat de ţigani
- Dijma pentru 1 ha. de pământ este din 5 părţi, 2 ale  

proprietarului  şi  3  ale  muncitorului,  dacă  acesta  pune şi  
arat şi semănat

- Casa este făcută din lemn şi pământ
- Acoperiş cu învelitoare de stuf şi paie. Pardoseală  

de pământ
- Locuitorii  se  hrănesc  cu  mămăligă,  pâine  foarte  

rar.
- Portul tradiţional, numai o parte din bătrâni
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- Se păstrează obiceiuri vechi: ungerea cu usturoi la  
Sf. Andrei; pomii se afumă să dea roadă la „40 de Sfinţi”

- Are şcoală înfiinţată în 1937
- Prin sat trec în mod obişnuit Ţigani nomazi cam 5  

corturi pe an. Vara stau 2-3 zile în sat. Ţiganii se ocupă cu  
fierăria, repară şi vând pe alimente şi bani.

- Târguri  unde  merg  locuitorii  din  Străminoasa:  
Plopana 7 km., Bacău 35 km., Puieşti 30 km., Bârlad 58 km.

Sat Străminoasa de Jos
„- În 1930 se numea Podul de Piatră
 - Pe  vremea  marilor  proprietari  se  numea  Rateş 

(Despre acest rateş, domnul primar Gh. Andrieş ne spune că 
ar  fi  fost  pe  moşia  Hristinei  Macri,  care  obţinea  venituri 
importante de pe urma căruţelor care se adăposteau noaptea 
aici).

- Satul a făcut parte din comuna Plopana 1916-1926
Din comuna Ruseni 1926-1931
Din comuna Plopana 1931-1942
- Satul e aşezat pe malul stâng al pârâului Tutova la  

50 m. depărtare
- Terenul satului Străminoasa de jos 3/4 dealuri şi  

1/4 şes inundabil
- Din pământul deluros 2/4 e bun pentru culturi, iar  

1/4 e stricat de ploi şi pornituri
- Numărul gospodăriilor satului Străminoasa de Jos,  

22
- Satul s-a format în 1920 din locuitorii veniţi care  

au format obştea sătenilor
- Locuitorii  satului  Străminoasa de Jos  provin  din  

Spria - judeţul Tecuci, Dragomireşti - judeţul Tutova, Ruseni  
-  judeţul  Tutova,  Albina  -  judeţul  Vaslui.  Toţi  aceştia  au  
venit după formarea obştei sătenilor din anul 1919
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- Teritoriul satului: 130 ha., din care inundabil 17  
ha.,  vatră  sat  15  ha.,  teren  agricol  98  ha.,  vie  5  ha.,  
neproductiv 5 ha.

- Trup de moşii: Dealul Rateş 75 ha. agricol, Dealul  
Zânga 75 ha, agricol. 

- Lucrează pe două tarlale
- Alternează grâu-popuşoi
-  Vitele  pasc  slobode  în  mirişte  de  la  ridicarea  

recoltei până la arături de toamnă
-  Există  o  stână  de  oi  aşezată  în  sat,  50  oi,  12  

proprietari
-  Ocupaţia locuitorilor  de căpetenie,  agricultura şi  

creşterea animalelor
-  Un număr de 4 gospodării  iau în  arendă sau în  

dijmă pământ agricol de la ceilalţi locuitori
- Sat mijlociu ca mărime
- 10 ha. de pământ sunt necesare pentru o familie de  

4-5 membri ce trăiesc numai din agricultură
-  Preţul  pământului  1ha.  calitate  mijlocie  = 1.500  

lei, fânaţ = 20.000 lei, pădure = 20.000 lei. Arenda 1.000 lei  
pe ha.

-  Dijma  pentru  1  ha  este  din  5  părţi,  2/5  a 
proprietarului şi 3/5 a muncitorului.

-  Casele  din  lemn,  pământ,  şindrilă,  stuf,  pământ  
pardoseală

- Se mănâncă mămăligă şi câte puţină pâine
- Malaria bântuie în ultima vară
- Bătrânii poartă costum naţional
- Obiceiul - focul la Sf. Dumitru şi la Alexii

Apelăm din  nou la  memoria  lui  Daniel  Hoştină  în 
legătură cu originea ţiganilor care s-au aşezat şi au format 
satul Străminoasa de Sus. Acesta ne-a declarat: „Sunt ţigani  
proveniţi din clăcaşii mănăstireşti, despre care nu se ştie de  
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la ce mănăstire au venit. Ei se ocupau cu agricultura şi erau  
foarte muncitori. În satele de clăcaşi, Iţcani, Ruseni Clăcaşi,  
Străminoasa  se  afla  câte  un  maidan  pentru  horă.  Aici  
veneau  modorăni  (ţigani  corturari),  era  locul  unde  
poposeau:  găzări,  vărari,  olari.  Prin  aceste  sate  veneau  
oameni  cu  spete  de  vânzare,  atât  de  necesare  pentru  
războiul de ţesut.”

Satul Străminoasa de Jos s-a numit în vechime Podul 
de Piatră.  Această  denumire  vine  de la  un pod de piatră 
peste pârâul Tutova,  pe unde trecea şoseaua spre reşedinţa 
judeţului Tutova, oraşul Bârlad. Domnul Daniel Hoştină ne-a 
relatat că „…sunt veniţi aici din mai multe locuri: dintr-un  
sătuc Albina, de la Huşăni (azi Ivăneşti), de la Valea Mare.  
Câţiva lingurari au venit de la Ţâgâra.”

Şcoala generală Străminoasa
Primul  document  păstrat  în  arhiva  şcolii  este  un 

registru  de  prezenţă  a  cadrelor  didactice  din  anul  1931. 
Numărul unităţilor arhivistice este foarte mic, reprezentând 
cataloage,  registre matricole,  inspecţii  şcolare (1949-1957). 
Până în anul 1948 şcoala a funcţionat într-un local închiriat, 
neîncăpător faţă de populaţia şcolară. Apoi a fost folosită o 
cameră  dintr-o  casă  naţionalizată.  Şcoala  a  desfăşurat 
activitate cu 4 clase, cu un număr de elevi variind de la 46 în 
1937, la 78 în 1950. La cursul de alfabetizare erau înscrise în 
anul  1950  un  număr  de  114  persoane  (Îndrumător  în  
arhivele statului. Judeţul Bacău, p.354).

Numărul  populaţiei  Străminoasa  se  află  într-o 
permanentă scădere în perioada anilor 1966-2002, de la 628 
la 460 locuitori. La recensământul din anul 2011, populaţia 
satului Străminoasa era de 441 locuitori.
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Străminoasa. Uliţă înfundată

Străminoasa. Casă tradiţională
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Străminoasa. Gospodărie nouă 

Străminoasa. Uliţa satului
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Străminoasa. Stâlpi şi „florărie” la casă

Străminoasa. Gârlici la zămnic
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Străminoasa. Fântână şi stoguri de fân

Străminoasa. Cu atelajul la şosea
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Străminoasa. Şcoala cls. I-IV 

Străminoasa. Case noi
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Străminoasa. Fântână cu sul

Străminoasa. Reparaţia acoperişului la fântână 
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Străminoasa. Coşăr pentru popuşoi

Străminoasa. Gospodărie 
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Străminoasa. Casă nouă în două „ape”
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Străminoasa. Coloane la prispa casei

Străminoasa. Gospodărie la margine de sat
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ŢÂGÂRA

Sat  dispărut  de  pe  harta  comunei  Plopana în 
deceniul 7 secolul al XX-lea, prin strămutarea populaţiei 
în alte localităţi.

Epoca modernă 
Cătun înglobat în satul Spria,  Ţâgâra este menţionat 

în  Catagrafia  ţinuturilor  [Moldovei]  din  1838 (fond 
documentar  Vistieria  Moldovei,  tr.  1316  op.  1488).  Satul 
Spria,  care  avea  în  componenţă  şi  cătunul  Ţâgâra  a  făcut 
parte  din  ocolul  Bistriţa  de  Sus,  după  cum  rezultă  din 
Catagrafia pe anul 1845.

Vom reda  istoria  cestui  sat  aşa cum a rămas  el  în 
memoria cetăţeanului Daniel Hoştină, născut în anul 1933, în 
satul Rusenii de Sus. „S-a judecat la Iaşi înainte de Unirea  
Principatelor  -  a  început  a  istorisi  Daniel  Hoştină  despre 
satul  Ţâgâra  -  o  proprietăreasă,  Aristiţa  Baghiş,  pentru  
Ţâgâra  de  Sus,  cu  răzeşii  de  acolo.  După  ce  a  obţinut  
hotărârea judecătorească, au venit cu portăreii şi a scos cu  
bicele oamenii de pe moşia ei. Aceşti oameni aveau biserică  
construită  din  cărămidă,  cimitir,  case,  gospodării  cu  
acarete.

Satele de clăcaşi, Ţâgâra de Mijloc şi Ţâgâra de Jos  
trăiau în bordeie făcute în pământ. Satul Ţâgâra de Sus avea  
două  crâşme,  şcoală,  fiind  nemuriţi  cu  locuitorii  satului  
Odobeşti din judeţul Bacău, de care aparţinea din punct de  
vedere administrativ. Odată scoşi de acolo de portărei, după  
proces, oamenii au plecat aiurea. La Coloneşti i-au primit  
un  boier,  pe  nume  Apostoleanu.  Au  format  într-o  poiană  
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satul Ţâgâra de Mijloc, unde şi-au făcut şi o şcoală primară.  
Ţâgâra de Jos a rămas tot acolo. Cu asta nu o avut treabă.

După  Aristiţa  Boghiş,  pământul  l-a  stăpânit  
moştenitorii dumneaei.”  

În  Indicele comunelor României după organizare a  
legii comunale din 1865, satul Ţâgâra a fost arondat comunei 
Odobeşti.

La sfârşitul secolului al XIX-lea, în Marele dicţionar  
geografic al României  sunt consemnate două sate cu acest 
nume.  Ţâgâra,  sătuc,  în  judeţul  Tecuci,  plasa  Stănişeşti, 
comuna Coloneşti, aşezat în hotarul judeţului Bacău. Ţâgâra 
Deal, sat în judeţul Bacău, comuna Odobeşti. Pe piscul său, 
deasupra  Odobeştilor  se  întâlnesc  limitele  a  patru  judeţe: 
Bacău, Roman, Tecuci şi Tutova. Tot pe atunci, în lucrarea 
intitulată Judeţul  Bacău. Studiu agricol şi  economic, S. P. 
Radianu scria în legătură cu acest sat: „Printre cele 7 cătune  
ale  comunei  Odobeşti  se  afla  şi  satul  Ţigara,  pe  dealul  
Ţigara, rezeşi.  Aici  se unesc trei judeţe: Roman, Bacău şi  
Tutova.” La acea dată, mai precis în anul 1889 satul avea 15 
case de locuit, 16 capi de familie, ortodocşi, 57 de suflete, 
din care 27 bărbaţi şi 30 femei. Deşi era un sat mic, Ţigara 
îşi  păstrase  răzeşia  până  la  sfârşitul  secolului  al  XIX-lea. 
Răzeşii nu erau înstăriţi de vreme ce deţineau un număr mic 
de animale domestice, totalizând 46 dintre care: 5 cai, 30 vite 
bovine, 2 oi şi 9 porci.

Din  Harta  pădurilor  (Bucureşti,  1900)  rezultă 
existenţa  a  trei  sate:  Ţâgâra  de  Sus,  Ţâgâra  de  Mijloc  şi 
Ţâgâra de Jos. 

În  conformitate  cu  Legea  privind  modificarea 
circumscripţiunilor  comunale rurale,  cercurilor  şi  plăşilor  
(în „Monitorul Oficial”, 1906, martie), Ţâgâra apare ca sat în 
comuna Secuieni, iar din Tablou pe anul 1908, sat în comuna 
Odobeşti, judeţul Bacău. 
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Prin  Legea din 1913 se fac mai multe modificări în  
tabloul comunelor rurale şi cătunelor din ţară, alăturat la  
legea pentru organizarea comunelor rurale şi administraţia  
plăşilor (în „Monitorul Oficial”, 1913, 12 aprilie). Aici sunt 
consemnate două sate cu numele de Ţâgâra, unul în comuna 
Odobeşti, altul în comuna Spria.

Satul  Ţâgâra  apare  reunificat  în  anul  1917,  făcând 
parte  din  comuna  Odobeşti,  după  cum este  consemnat  în 
„Rumanien  -  Lundes  -  und  mirtschafisst  -  atistische  
somictopographische  Ubersichien.” (Bearbeitel  von  der 
Direktion des K. K. Oster, Handelsmuseums, Viena, 1917)

Perioada contemporană 
Din  recensământul  satului  Ţâgâra  pe  anul  1912 

rezultă că avea 47 de locuitori. Numărul acestora avea să fie 
diminuat  în  anul  1930  când  cei  38  de  locuitori  recenzaţi 
trăiau în 7 gospodării.

Din  documentele  vremii  reiese  că  locuitorii  din 
cătunul  Ţigâra  din  comuna  Plopana  au  fost  mobilizaţi  la 
primărie, la data de 13 iunie 1924, cu planurile şi actele ce le 
posedă  fiecare.  Scopul  acestei  convocări  era  pentru  a  se 
proceda  la  stabilirea  definitivă  a  hotarelor  terenului  supus 
exproprierii  (A.  N.  Vaslui,  fond  Consilieratul  agricol  al 
judeţului Tutova, dosar 7/1919.

În anul 1932,  prin  Decizie privind repartizarea prin  
plăşi a comunelor judeţului Tecuci  (în „Monitorul Oficial”, 
1932,  decembrie,  nr.  129),  sunt  consemnate  două  sate 
Ţâgâra, unul în comuna Odobeşti şi altul în comuna Spria.

În  anul  1936,  după  cum  se  consemna  în  Anuarul  
Eparhiei Romanului pe anul 1936, satul Ţigara din comuna 
Spria, era arondat parohiei Spriea de Sus.

În Împărţirea administrativ-economică a teritoriului  
Republicii Populare Române (Anexă la legea nr. 5, publicată 
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în  1950,  septembrie  8),  apar  două  sate  Ţâgâra,  unul  în 
comuna Plopana şi altul în comuna Coloneşti.

Ca  urmare  a  aplicării  legii  din  anul  1956  privind 
Împărţirea  administrativ-teritorială  a  Republicii  Populare  
Române, cele două sate Ţâgâra apar unul în comuna Plopana 
şi celălalt în comuna Satul Nou.

În  anul  1964,  prin  Decret  nr.  798  privind  
modificarea  anexei  la  Legea  nr.  3/1960  pentru  
îmbunătăţirea  împărţirii  administrative  a  teritoriului  
Republicii Populare Române (Anexa în „Buletinul Oficial”, 
XIII, 1964), cele două sate cu numele de Ţâgâra fac parte din 
comuna Satul Nou.

Începând din anul  1968,  conform  Legii  nr.  2/1968  
privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii  
Socialiste România. Anexă (în Buletin Oficial,  1968), satul 
unificat Tâgâra face parte din comuna Plopana.

Alte nume sub care este întâlnit satul în documentele 
vremii:  Ţâgâra  de  Jos  (1892),  Ţigăra  (1892),  Ţigăra  de  
Mijloc,  Ţigăra  de  Sus,  Ţigăra  de  Jos,  Ţigârul  (1917),  
Tagâra,  Tăgara  (1844),  Ţigara  (1845),  Tighira  (1857),  
Tigira de Sus (1892), Ţigara (1858).

În momentul când scriu despre satul Ţâgâra,  acesta 
nu  mai  există  în  realitate.  Am  încercat  să  reconstitui 
comunitatea rurală de aici apelând la memoria arhivei, mai 
precis  la  unul  din  Registrul  de  rol  agricol  al  locuitorilor  
satului Ţâgâra, comuna Plopana 1951-1956 (A. N. Bacău, 
fond Sfatul popular al comunei Plopana, dosar 16/1956). 

La vremea aceea, satul mai avea un număr de 21 de 
familii,  dintre  care  4  făceau  parte  din  categoria  de  ţărani 
mijlocaşi, iar 17 din categoria oamenilor săraci.

Dintre  ţăranii  mijlocaşi,  în  ordinea  înscrierii  lor  în 
Registrul  de  rol  agricol,  începem cu  Chiricea  Vasile  care 
avea o familie compusă din 5 membri, o casă construită în 
1935, 3 ha. de pământ, 2 taurine, un plug şi o grapă. Coman 
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Floria, cu 6 membri de familie poseda o casă din anul 1950, 
un grajd, 2 taurine şi 6,24 ha. pământ. Coman Mircia cu o 
familie din 2 persoane, avea o casă şi un grajd, ambele din 
anul 1918, o magazie,  un pătul din 1918 şi o suprafaţă de 
3,75 ha.  pământ.  Buciuman N-lai  cu 2 membri  de familie 
deţinea  o  casă  construită  în  anul  1945,  o  taurină  şi  o 
suprafaţă  de  3,29  ha.  Slaba  calitate  a  pământului,  lipsa 
vitelor de muncă şi a utilajelor agricole dovedesc că aici se 
practica  o  agricultură  de  subzistenţă.  La  acestea  se  mai 
adaugă  şi  calamităţile  naturale,  lipsa  de  precipitaţii,  toate 
ducând la o producţie agricolă slabă, cantitativ şi calitativ. 

Cu mult  mai  dificilă  era  soarta  celor  17 familii  de 
ţărani săraci care aveau membri de familii mai numeroşi, iar 
suprafeţe de pământ mai mici decât ale ţăranilor mijlocaşi. 
Arghir Maria cu 2 membri de familie, o taurină şi o casă din 
anul  1935  îşi  duceau  existenţa  din  venitul  reieşit  din 
suprafaţa de 1 ha. pământ. Chiricea Floaria cu 3 membri de 
familie, o casă din anul 1918 şi 2 taurine supravieţuiau din 
venitul  produs  de  1,36  ha.  pământ.  Oteliţă  Maria  cu  7 
membri  de  familie  şi  4  taurine  se  hrăneau  din  produsele 
rezultate de pe o suprafaţă de 2,30 ha. pământ. Clopoţel Ilie 
cu 5 membri de familie, casă din anul 1948 şi 3 taurine se 
hrăneau  de  pe  1,75  ha.  pământ.  Din  categoria  celor  mai 
săraci oameni din Ţâgâra făceau parte Lazăr Vasile, Lazăr 
Constantin  şi  Coman  Constantin  care  aveau  o  proprietate 
agricolă în jur de un ha. pământ, fiecare.

Culturile de câmp predominante ca suprafaţă erau în 
ordinea  priorităţii:  porumbul,  grâul  de  toamnă  şi  floarea 
soarelui de primăvară.

Un alt aspect al sărăciei acestor oameni din Ţâgâra îl 
constituie suprafeţele extrem de mici pe care le cultivau pe 
proprietăţile  lor  cu  legume,  zarzavaturi  şi  plante  tehnice, 
absolut necesare vieţii de zi cu zi. Astfel,  cânepa fuior era 
cultivată  de către 10 familii  pe suprafeţe de 0,01 sau 0,02 
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ha., echivalent cu 1-2 ari. Folosită în industria casnică pentru 
port,  saci,  mindire,  funii  etc.  producţia  de  pe  o asemenea 
suprafaţă era nesatisfăcătoare. La fel de mici suprafeţe erau 
cultivate  cu  cartofi  şi  ceapă.  În  4  gospodării  se  cultiva 
fasolea pe o suprafaţă cuprinsă între 5 şi 10 ari, iar sfecla de 
nutreţ de către trei ţărani, pe suprafeţe între 8 şi 28 ari.
 Numărul  animalelor  de  tracţiune,  consemnate  ca 
taurine era de 30 în tot satul, majoritatea dintre acestea fiind 
totodată folosite şi ca vaci de prăsilă. În sat erau 38 de ovine, 
ceea ce însemna, în medie 2 oi de fiecare gospodărie.

Pe  lângă  cele  15  case  consemnate,  menţionăm  şi 
prezenţa  a  3  grajduri,  2  magazii,  pătule  şi  şuri,  nefiind 
consemnate  coşarele  pentru  păpuşoi  sau  hambarele  pentru 
cereale.

Deşi relieful este deluros, favorabil creşterii pomilor 
fructiferi,  nici  numărul  acestora  nu  era  îndestulător. 
Menţionăm dintre aceştia: 53 pruni, 9 vişini, 6 cireşi, 5 nuci, 
2 peri şi 1 cais.

Satul Ţâgâra a rămas doar o amintire, localnicii fiind 
nevoiţi  să  se  strămute  în  localităţile  învecinate,  în  zonele 
industriale şi orăşeneşti.

„După  colectivizarea  agriculturii  -  ne-a  relatat 
domnul  Daniel  Hoştină  -  oamenii  s-au  dus  în  comunele  
Mărgineni şi Hemeiuş din judeţul Bacău, unde şi-au făcut  
case.  Alţii  s-au  dus  prin  comunele  limitrofe  ale  oraşelor,  
tineretul la fabrici.  Cei bătrâni tot la colectiv s-au dus. În  
satele în care ei s-au aşezat, au cumpărat case de locuit şi  
au  lucrat  ca  ţărani  cooperatori.  Ei  aveau  acolo  acarete,  
grajduri, anexe gospodăreşti. La plecare, ei le-au demolat şi  
le-au  vândut  ţăranilor  din  satul  Odobeşti  care  le-au  dus  
acasă la ei.

În Ţâgâra era un platou înalt, un fel de podiş, cu loc  
bun de hrană pentru agricultură. După ce a demolat satul,  
n-a mai rămas acolo decât biserica. Din când în când venea  
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preotul de la Odobeşti, care ţinea slujbe şi îngropa morţii.  
Asta până o intrat la putere comuniştii (anii * 50). S-a făcut  
o secţie  a Întreprinderii  Agricole de Stat Voineşti,  judeţul  
Tutova.  A arat  acolo  şi  pământul  locuitorilor  fostului  sat  
Ţâgâra, care a ajuns proprietatea statului.

Din  satul  Ţâgâra  s-au  mutat  în Plopana  fraţii  
Strătulat Gheorghe şi Strătulat Petrache.”  

Ultimul dintre registrele agricole în care  apare satul 
Ţâgâra este cel pentru anii 1964-1970 (Idem, fondul Sfatul 
popular al comunei Plopana, dosar 9/1970 şi dosar 13/1970).

La recensământul populaţiei din anul 1966, populaţia 
Ţâgârei era de 125 de locuitori.

Obiceiurile menţionate în documente de arhive
Despre obiceiurile practicate în satele moldoveneşti, 

încă de la începutul secolului al XIX-lea, Dimitrie Cantemir 
făcea  următoarea  remarcă  în  Descrierea  Moldovei:  
„Altminteri, obiceiurile sunt tot atât de deosebite, cât este de  
deosebit aerul de la un ţinut la altul al ţării.”

Obiceiurile calendaristice 
În calendarul popular al obiceiurilor se înscriu o serie 

de  datini  şi  tradiţii  laice  care  se  desfăşoară  paralel  cu 
calendarul creştin ortodox. 

Focul  lui  Sf.  Dumitru  s-a  practicat  în  satul 
Străminoasa  de  Jos,  aşa  cum  rezultă  din  Recensămintele 
satelor  comunei  Plopana  din  anul  1941.  În  această  zi 
închinată marelui mucenic Sf. Dimitrie, la 26 octombrie, se 
sfârşeşte anul pastoral, cel care începuse la Sf. Gheorghe, la 
23 aprilie.  De Sf. Dumitru exista obiceiul  ca în sate să se 
facă focuri mari sau să se dea la vale cu roţi de foc. În sat se 
auzea chemarea „Hai la focul lui Sfântul Dumitru!” şi copii, 
flăcăii  se adunau de pe uliţe  la locul  unde se făcea focul. 
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Uneori se făceau concursuri de sărituri peste foc în scop de 
purificare. 

Alexii este  un  alt  obicei  consemnat  de 
Recensămintele din anul 1941 la Străminoasa de Jos. Alexie 
din  calendarul  popular,  serbat  în  ziua  de  17  martie,  este 
considerat a fi patronul tuturor vieţuitoarelor care au hibernat 
sub pământ (reptile mai ales) sau au stat ascunse sub coaja 
copacilor (insecte) şi care se trezesc, acum, la viaţă.

Sărbătoarea  cunoscută  sub  numele  de  Alexii  face 
parte  din  acelaşi  ciclu  ritualic  de  înnoire  a  timpului 
calendaristic, în prag de primăvară. În această zi, în grădină 
se aprind focuri ritualice, în care sunt puse să ardă fructele 
sfinţite  la Ziua Crucii  (14 septembrie).  Focurile  aprinse în 
zorii acestei zile prin livezi sau prin grădinile caselor aveau 
şi  o  semnificaţie  fertilizatoare,  ziua  de  Alexii  fiind  un 
important moment în calendarul pomicol tradiţional. 

Ungerea  cu  usturoi  la  Sf.  Andrei este  un  obicei 
întâlnit  în  satul  Străminoasa  de  Sus,  consemnat  în 
Recensământul satelor din comuna Plopana din anul 1941. În 
calendarul  creştin  ortodox,  sfântul  Andrei  a  fost  ales  mai 
mare peste turme şi vite, fiind socotit un apărător al acestora 
de fiare şi mai ales de lupi. 

În  calendarul  tradiţiilor  populare  nu  apare  o 
sărbătoare anume închinată lupului deoarece, conform unei 
credinţe foarte răspândită la români, pomenirea numelui unui 
animal  răufăcător  poate  atrage  venirea  lui  la  simpla 
pronunţare a acestuia.

Se  spune  că ziua  Andreiului,  ultima  din  luna 
noiembrie, coincide cu începutul perioadei de împerechere a 
lupilor.  Aceştia  devin  mai  sprinteni,  pot  doborî  mai  uşor 
prada şi pot îndoi gâtul ţeapăn. Din aceste motive, oamenii 
au trebuit să-şi ia motive suplimentare de pază pentru vitele 
şi  animalele  de  pe  lângă  casă,  efectuând  unele  practici 
magice în noaptea Andreiului, după cum urmează. Se ungea 
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pragul uşilor, porţilor, grajdurilor şi ferestrele cu usturoi în 
semn de cruce. Se consuma usturoi în alimentele din acea zi. 
Tot în acest scop erau stabilite şi o serie de interdicţii, printre 
care:  nu  se  înjugau  animalele,  nu  se  mătura  casa,  nu  se 
pieptăna pe cap şi nu se scotea gunoiul afară din casă.

Afumarea pomilor ca să dea roade, la sărbătoarea  
„40  de  Sfinţi  Mucenici” a  fost  practicată  în  satul 
Străminoasa  de  Sus,  după  cum  era  menţionată  în 
Recensământul din anul 1941.

La  9  martie,  în  ultima  zi  a  Babei  Dochia,  se 
sărbătoresc „Mucenicii”, în amintirea martiriului celor 40 de 
sfinţi din Sevastia. Aceştia au fost supuşi la diferite cazne, 
şi-au jertfit viaţa, mărturisind astfel credinţă în Domnul Iisus 
şi propovăduind astfel legea creştină. 

În această  zi  se fac  „sfinţişori”  în forma cifrei  opt, 
care se ung cu nucă şi cu miere, se duc la biserică, se sfinţesc 
şi apoi se dau de pomană în amintirea mucenicilor martiri.

Ziua de 9 martie este considerată ca începutul unui 
nou  an  agrar  şi  au  loc  o  serie  de  practici,  cum  ar  fi: 
aprinderea focurilor în livezi şi afumarea pomilor, obiceiuri 
care ţin de purificarea spaţului. 
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GLOSAR

abluţiune,  spălare  rituală  pe  corp  sau  pe  anumită 
parte a lui, prescrisă de religia iudaică pentru purificare

agricultor,  proprietar  de  pământ  în  perioada 
interbelică, deţinătorul unei suprafeţe de pământ mai mari de 
30 ha.

altorelief,  tehnică de sculptură în relief înalt,  opusă 
cu sculptura în basorelief

anaforă,  raport  ce  se  făcea  de  către  slujbaşi  unei 
autorităţi

arie,  suprafaţă  de  teren  amenajată  pentru  treieratul 
păioaselor, folosind animalele sau batoza

băcănie,  prăvălia  unui băcan unde se vând produse 
alimentare străine sau indigene,  precum zahăr,  cafea,  orez, 
mezeluri

bejenar,  persoană  care  părăsise  vremelnic  casa  din 
cauza persecuţiei sau asupririi economice

breslaşi,  categorie  fiscală  de  ţărani,  un  fel  de 
scutelnici atribuiţi boierilor după rang, numărând de la 3 la 
45

bucate, feluri de mâncare; cereale, grâne
buzdugan, bâtă  de formă  ovală  la  unul  din  capete, 

care  făcea parte  din recuzita  personajului  ce juca rolul  de 
jidan la Capra de Anul Nou

călăraş  isprăvnicesc, ostaş  călare,  recrutat  dintre 
ţărani, care era în slujba ispravnicului 

căsăpie, măcelărie, prăvălie în care se vinde carne 
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căminar,  mare  boier  care  răspundea  de  strângerea 
caminei (dare în băuturi spirtoase)

cătun, cătună, grup de case mai mic decât un sat
câmpuri, tarlale, suprafeţe agricole cultivate
chelar,  persoană  care  deţinea  cheile  cămării  sau 

pivniţei
chiperi, ardei
chipa, acoperitoare de cap de forma unei mici calote 

sferice care se poartă pe cap de către evrei la sinagogă
cifert, sfert
clăcaş, ţăran obligat să facă clacă pe moşia boierului 
clucer,  rang boieresc ce se ocupa cu aprovizionarea 

curţii domneşti
coloniale,  produse  provenite  din  ţările  exotice  în 

trecut, din ţările coloniale
comerţ  ambulant,  activitate  de  comercializare  cu 

amănuntul, prin deplasare dintr-un loc în altul; comerţ ce se 
face în zone publice amenajate şi/sau la domiciliul de muncă 
al consumatorului

coperiş, acoperiş
copil  în  casă,  minor  care  era  pus  să  îndeplinească 

anumite munci uşoare în casele boiereşti
corn de rugăciune,  obiect de ritual la evrei care se 

fixează cu ajutorul unor cureluşe pe cap şi pe mână în timpul 
rugăciunii

costoroabă, cosoroabă, fiecare dintre bârnele aşezate 
deasupra pereţilor casei pentru a susţine acoperişul în formă 
de şarpantă

coşăr,  anexă  gospodărească  folosită  la  depozitarea 
ştiuleţilor de porumb

culme,  partea  cea  mai  ridicată,  cea  mai  de  sus  şi 
prelungită orizontal, a unei clădiri, al unui zid, al unui munte

curpăn,  dispozitiv  din  fier  folosit  la  iluminatul 
bisericii în zona iconostasului
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dajnic, plătitor de dări, de biruri 
dijmă,  dare  care  reprezenta  a  zecea  parte  din 

produsele  principale,  percepută  de  stăpânii  feudali  de  la 
producătorii direcţi

fecior  boieresc,  slujbaş  pe  moşia  unui  boier  care 
supraveghea munca la câmp; peste feciorii boiereşti era pus 
un vătaf

feredeu, baie evreiască 
filoxera,  insectă  dăunătoare  viţei  de vie,  care atacă 

rădăcinile  şi  frunza  plantei  din  sol  (Dactulosphaira  
vitifoliae)

frânghier, meşter care împletea funii
furcă, fiecare dintre stâlpii groşi de lemn, de esenţă 

tare, folosit la structura de rezistenţă a caselor de la ţară; de 
furci  se  prind  cosoroabele  care  susţin  acoperişul  caselor 
ţărăneşti

 garderope, dulapuri pentru păstratul hainelor folosite 
de târgoveţii înstăriţi

ghiocuri, ghiociuri, căruţe ţărăneşti

hlei, lut, pământ galben, argilos
hleios, argilos, lutos, format din hlei
hrisov domnesc, act, document întărit cu iscălitura şi 

pecetea domnească

juncan, junc, bou sau taur mai mare (între 3 şi 4 ani) 

lăturalnice, aici cu sensul de secundare
leţuri cu vălătuci,  tehnică de construit pereţii la case 

din  boţuri  din  lut  cu  paie  între  pari  dispuşi  pe  orizontală, 
bătuţi de o parte şi de alta a unor stâlpi groşi, denumiţi furci
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lipscării,  mărfuri  vândute  de  negustorii  lipţcani, 
aduse din Lipsca (Polonia)

liude, liuzi, liudie, unitate impozabilă, individuală sau 
colectivă; contribuţia mărindu-se de la un an la altul, mulţi 
contribuabili nu mai erau în stare să o plătească în întregime, 
ci doar pe jumătate sau un sfert de capitaţie (dare pe cap de 
locuitor). Atunci se adunau la un loc doi, trei, patru chiar mai 
mulţi contribuabili, care erau consideraţi ca un singur individ 
şi-i număra ca să fie o liude; oameni, în slavă.

locomobilă, maşină cu aburi aşezată pe roate, care se 
putea muta  din loc în  loc;  se întrebuinţa  în  industrie  şi  la 
lucrările agricole, în special la treierat

logofăt,  mare  demnitar  în  Divan,  şef  al  cancelariei 
domneşti

mahalaua târgului,  nume dat cartierului periferic al 
unui târg

mazil,  boier scos din slujbă,  scutit  de plata  birului, 
care purta titlul dregătoriei sale pe tot restul vieţii.

mărunţişuri, lucruri mărunte, fără valoare; obiecte şi 
materiale accesorii (ace, aţă, nasturi) 

micva,  bazin  cu  apă  vie  la  baia  evreiască,  ce  se 
împrospătează continuu

mirişte, loc rămas liber după seceratul păioaselor
moară  cu  bărat,  moară  mânată  de  forţa  hidraulică 

care funcţionează cu apa strânsă într-un loc bărat, într-u iaz
modoran, modârlan, ţigan corturar
moldoveni  liberi, răzeşi,  nesupuşi  ai  boierilor  sau 

mănăstirilor
mulineu, mătase colorată diferit folosită pentru brodat

nemuriţi, înrudiţi, relaţii dintre oamenii care fac parte 
din acelaşi arbore genealogic

nevolnic, neputincios, infirm
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nivel, cumpănă, instrument folosit în construcţii

ocol,  subdiviziune  teritorial-administrativă  a  unui 
ţinut

ocupaţii  de  căpătâi  (de  căpetenie),  ocupaţii 
principale

ocupaţii lăturalnice, ocupaţii secundare
ogor, arătură făcută pe un pământ lăsat câtva timp să 

se odihnească

paiantă,  tehnică de construcţie a pereţilor unei case, 
care constă într-un schelet de lemn, având golurile umplute 
sau acoperite cu diferite materiale (împletituri de nuiele ori 
şipci, tencuite cu lut,  chirpici,  lut amestecat cu paie şi apă 
etc.);  material  care  alcătuieşte  asemenea  sistem  de 
construcţie

panahidă, panacidă, slujbă făcută la 40 de zile de la 
înmormântare

pat  somier,  mobilier  de  dormit,  folosit  de  către 
târgoveţii mai înstăriţi odinioară

pârş, tehnică de îmbinare a lemnelor; într-unul dintre 
ele  se  face  un  orificiu  cilindric  sau  paralelipipedic,  iar  în 
celălalt o cioplitură cu care să se îmbine

plasă,  subdiviziune  teritorial  administrativă  a  unui 
judeţ

plugar, ţăran de la coarnele plugului
podbal, potbeal, mică plantă cu flori galbene; podbal  

de apă sau limbariţă
pornitură, porţiune de teren deplasată prin alunecare, 

datorită ploilor de lungă durată
porumbari, aici cu sensul de teren cultivat cu porumb
punte,  ţesătură  aşezată  în  calea  carului  mortuar  în 

drum spre cimitir; este însoţită de o monedă legată la colţ, 
colac,  cană,  lumânare;  se  dau în  număr  de  12  sau  de  24, 
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reprezentând tot atâtea „vămi” pe care trebuie să le treacă din 
această lume în cealaltă lume
 

ruptaşi, oameni tocmiţi cu plata de impozite direct la 
cămara domnească

sălaş de ţigani, un număr de 10-15 familii de ţigani la 
un loc, robi ai boierului sau mănăstirii  pe moşia cărora se 
aflau aşezaţi

slobozie,  aşezare  sătească  nouă  sau  repopulată,  în 
care cei aduşi din altă parte erau scutiţi de dări şi de slujbe 
(corvoade) pe un termen de timp limitat

smârc, baltă mocirloasă, mlaştină
stare,  categorie  de populaţie  cu aceeaşi  ocupaţie  şi 

statut social

şatră, cort în care se adăpostesc ţiganii nomazi; grup 
de corturi care alcătuiesc locuinţele unei comunităţi ţigăneşti 
nomade; comunitate de ţigani nomadă

şetrar,  şătrar,  înalt demnitar care avea sub îngrijire 
corturile domneşti

şopron,  construcţie  care  serveşte  ca  adăpost  pentru 
unelte agricole sau animale

tales, obiect de cult de forma unei pelerine, purtat de 
către evrei la ritual

tuci, fontă
ţelină,  pământ  care  nu s-a  lucrat  încă  sau care  s-a 

lăsat mulţi ani nearat
ţipirig,  plantă ierboasă cu paiul în trei  muchii,  care 

creşte pe lângă fâneţele umede, pe lângă pâraiele din păduri 
şi pe locuri mlăştinoase,  numită şi  cipirig, pipirig (Scripul  
silvaticus)
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taban,  scândură  subţire  şi  lungă  întrebuinţată  la 
scheletul acoperişului

ţinut,  meleag,  teritoriu  de  mare  întindere,  având 
anumite  particularităţi  specifice  (de  climă,  relief,  resurse 
economice)

uric, hrisov, act vechi

vamă,  una  dintre  cele  12  sau  24  de  vămi  ala  
văzduhului  care,  reprezintă  tot  atâtea  încercări  prin  care 
trebuie să treacă  sufletul  celui  decedat  pentru a ajunge pe 
cealaltă lume; perioada de trecere prin aceste vămi este de 40 
de zile; punţile sunt de ajutor pentru plata acestor vămi prin 
care trebuie să treacă sufletul celui decedat

vălătuc,  boţ de lut sau de pământ, amestecat cu paie 
şi apă, folosit ca material pentru construirea pereţilor de la 
case şi alte anexe gospodăreşti

vânturătoare, mică instalaţie pusă în mişcare manual, 
folosită  pentru  alegerea  boabelor  de  cereale  de  corpuri 
străine

vecinici iobagi, iobagi veşnici, din totdeauna
vechil, vichil, locţiitor, mandatar al boierului
vermorel, pompă de stropit la vie
volintir, voluntar, angajat în armată

zloţi  tătărăşti,  monede  de  aur  emise  de  dogii 
veneţieni între anii 1550-1660; în Moldova li se mai spunea 
zloţi tătărăşti
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Résumé

La commune Plopana avec les neuf villages  qui se 
trouvent dans son administration se trouve dans le Plateau 
Moldave Central, plus precis, comme une subunité de celui-
ci.  Les  villages  se  trouvent  d’une  partie  et  de  l’autre  du 
ruisseau, l’affluent gauche du Bârlad. C’est ici qu’en plein 
moyen  âge  et  dans  l’époque  moderne,  les  hommes  ont 
construit  les  premiers  établissements,  étant  cachés  par  les 
formes  de  relief:  collines,  culs  de  sac,  vallées  et  plateaux 
aisement inclinés.

Les  recherches  archéologiques  n’ont  pas  réussi  à 
découvrir  dans  ces  endroits,  jusqu’à  présent,  la  vie 
préhistorique.

La seule découverte importante date de 1976 dans le 
village  Budeşti,  un  trésor  monnetaire,  grâce  aux 
muséographes  du Musée d’histoire  et  d’art  de Bacău.  Les 
1.152  monnayes  d’argent  trouvées  dans  un  pot  d’argile 
appartiennent aux XVI-e siècle.

Au point de vue social-économique, les localités de 
la commune Plopana s’inscrivent parmi les villages boyards, 
les habitants étant des paysans corvéables. Ces villages sont: 
Plopana, Budeşti,  Dorneni, Fundul Tutovei,  Iţcani,  Rusenii 
Boiereşti,  Rusenii  de Sus,  Străminoasa et  Ţâgâra.  Un seul 
village,  ancien  de  plus  de  cinq  siècles  est  resté  libre,  ses 
habitants étant „răzeşi” (petits propriétaires terriens). 

Plopana se  trouvait  au  carrefour  des  chemins 
commerciales qui lient les villages Bacău - Bârlad, Bacău - 
Vaslui. La gare de Băceşti se trouve entre Roman et Vaslui. 
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Dans  la  première  moitié  du  XX-e  siècle,  Plopana 
appartenait à Tutova, puis à Bacău.

Au point  de  vue  ethnographique  les  villages  de  la 
commune  font  partie  de  la  mâme  zone  éthnographique. 
L’aspect de la culture matériale et spirituelle est unitaire au 
point de vue des occupations, coutumes et usages.

Au point de vue économique, la population a pratiqué 
une  économie  mixte  où  l’agriculture  et  l’élevage  des 
animaux, la conservation des céréales, la réfection du vin, la 
préparation de la nourriture pour les hommes et les animaux. 
Chaque menage était entouré par un gard-forestier avec un 
portail  vers la rue. La majorité des portails massifs étaient 
prévus, en haut par un colombier.

Le  titre  du  livre  montre  le  caracter  bivalent, 
historique ét ethnologique. Pour connaître l’histoire des neuf 
villages  on  a  fait  des  recherches  sur  les  documents 
historiques  inédits,  édits  et  des  archives.  L’évolution 
administrative-territoriale  est  consignée  séparement  pour 
chaque village. 

Comme une particularité de la commune Plopana est 
qu’ici  ont  vecu  dans  une  bonne  communion  avec  les 
roumains majoritaires, et les communautes: juive, tzigane et 
lipovene (russes de Dobrogea) gardant leur spécifique.

Une place importante dans l’évolution économique, 
commerciale,  des  metiers,  de  l’agriculture  l’ont  joué  les 
juifs, renommés pour les produits apportes de Bârlad, Bacău, 
Braşov. 

Les  grands  propriétaires  ont  developpé  une  vraie 
activité  économique  plus  d’un  siècle  et  demie  autour  des 
maisons  de  campagne,  des  cours  des  boyards.  Ces 
propriétaires  ont  introduit  une  agriculture  mécanisée,  les 
plantes techniques.

Entre  1940-1950  ont eu lieu de grands évenements 
dans ces endroits: la deuxième guerre mondiale, l’expulsion 
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des  juifs,  la  participation  de  l’armée  roumaine  par  la 
libération du nord d’Ardeal, le détronement du roi Mihai I de 
la  Roumanie.  Tous  ces  moments  ont  été  recherchés  aux 
Archives Nationale de Bacău, pour l’authenticité. Les grands 
transformations  communistes  dans  l’agriculture,  les 
consfiscations  des  terres,  des  maisons  de  compagnes, 
l’apparittion  des  associations  paysannes  ont  transformé  la 
propriété private dans une propriété socialiste-coopératiste.

Les cinquante années de colléctivitation ont ruiné les 
habitants.  C’est  très  dificile  de  recomposer  la  société 
traditionnelle. La majorité des maisons ont deux chambres, 
vestibule central,  les piliers  de la terrasse decorés par une 
incision.

A présent  les  maisons  ont  été  modernisées  par  de 
nouvelles techniques.

Les coutums liés de la naissance, noces, enterrement 
ont  beaucoup  souffert  à  cause  de  l’interdiction  plus  de 
cinquante ans.

A  la  fin  de  l’époque  communiste  une  moitié  de 
villages de Plopana devaient être supprimés. Sur l’ordre des 
chefs  du  parti:  Iţcani,  Fundul  Tutovei,  Rusenii  de  Sus, 
Rusenii Răzeşi. Les évenements de 1989 ont réussi à sauver 
le desastre.
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CETĂŢENII COMUNEI PLOPANA
care au oferit informaţii importante cu privire la istoria şi 

etnografia satelor componente

Andrieş  Gheorghe,  primarul  comunei,  n.  1959, 
Plopana
Asanovici Nazin, n. 1934, Budeşti
Asanovici Maria, n. 1943, Budeşti
Bariz Sava, n. 1948, Plopana
Băisan Virginia, învăţătoare, n. 1925, Plopana
Băisan Gheorghe, profesor, n. 1924, Lipova
Bejenaru Alistar, n. 1931, Budeşti
Bejenaru Ion, n. 1961, Budeşti
Ciocănaş Victor, n. 1945, Plopana

Dorneanu  Gheorghe,  secretar  primărie,  n.  1946, 
Plopana
Hoştină Daniel, n. 1933, Rusenii de Sus

Marari Daniel, preot paroh la biserica Fundul Tutovei
Mândru Vasile, n. 1932, Plopana
Rusu I. Nicolae, n. 1931, Rusenii de Sus
Saveluc Gheorghe, n. 1935, Dorneni
Saveluc Ileana, n. Dorneni

Saveluc Zânica, născută Bejenaru, 1951, Dorneni
Saveluc Mihai, n. Iţcani
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Anexa nr. 1
Tabel nominal 

cu primarii, ajutorii de primar, notarii
(secretari) şi perioada cât au funcţionat în comuna Plopana

                                
Perioada de  
funcţionare

Primari Ajutori de primar Notari  
(Secretari)

02.01 - 
20.02.1896

Ciocănaş 
Gh.

Samoilă Scârlat M. Ionescu

24.02 - 
06.06.1896

Cristian 
Costache

Ioan Tomozei  „        „

06.06 - 
13.10.1900

Dorneanu 
Neculai

Vasile Iacob 
Dorneanu 

25.09.1897

 „        „

Grigore Zahia până 
la

01.12.1897

 „        „

Revine Vasile 
Iacob Dorneanu 

de la 
01.12.1897-
17.11.1898

 „        „

Vasile Godoi 
17. 11.1898-
25. 12. 1898

 „        „

Ion Acsinte 
25.12.1898-
13.10.1900

 „        „

13.10.1900-
12.06.1901

Alexandru 
Baghici

Gh.Cristian
13.10.1900 
-04.02.1901
Vasile Iacob 
Dorneanu 
04.02.1901

13.06.1901-
18.12.1901

Ion Tomozei Gheorghe Mândru
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18.12.1901-
29.08.1902

Alexandru 
Baghici

C-tin Păduraru 
până la 

21.06.1902
11.12.1902-
13.02.1905

Teodor V. 
Andrieş

Vasile Muscalu 
locţ. 21.06.1902-

01.02.1905
27.02.1905-
01.01.1908

Alexandru 
Baghici

Gh. Cristian 
02.02.1905-
04.01.1907

Ciucă 
01.01.1903-
01.01.1910

01.01.1808-
22.08.1910

Teodor V. 
Andrieş

Toader Paveluc 
04.01.1907-
25.08.1916

Gavril 
Taraze, notar 

clasa I, 
01.01.1910-
30.03.1919

19.11.1910-
01.01.1911

Toader 
Cristian

Ioan St. Muscalu 
25.08.1916-
15.04.1920

de la 
17.04.1919 
Simovici 
Nicolae

17.04.1920-
07.02.1922

Vasile 
Zancu

„         „

18.02.1922-
18.12.1922

Gh. T. 
Paveluc

„         „

23.12.1922-
29.01.1923

Ioan V. 
Iacob 

Dorneanu

Simovici 
Nicolae

20.03.1923-
14.01.1926

Constantin 
Şt. Popescu

Ioan V. Dorneanu 
20.03.1922-
04.06.1926

„

18.01.1926-
24.04.1926

Const. I. 
Muscalu

„                  „ „

26.04.1926-
12.06.1927

Const. N. 
Surubaru

Ioan V. Radu 
04.06.1926-
19.08.1926

Simovici 
Nicolae până 

la 
11.05.1926

14.06.1927-
15.02.1929

Toader V. 
Andrieş

Gavrilă Muscalu 
19.08.1926

Rafailă,de la 
19.08.1926
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05.03.1929-
18.05.1929

Ion V. 
Dorneanu

23.05.1929-
17.04.1930

Neculai 
Tanase

17.04.1930-
12.01.1938

Paveluc T. 
Gh.

13.01.1938-
11.02.1838

Vasile 
Zancu

21.06.1939-
31.05.1940

Gh. T. 
Paveluc

01.06.1940-
01.01.1942
01.01.1942-
07.07.1942

St. Huiban

26.08.1942- Saveluc Jan
1946 
-07.03.1947

Ioan Rău

02.04.1947-
07.07.1947

Vasâlache Viceprimari Secretar, 
Olga 

Petrovici 
1947-

25.07.1949
15.07.1947-
15.07.1948

N. Muscalu „ 
„

18.07.1948-
16.11.1948

Vasile 
Bejenaru

„ 
„

22.12.1948-
16.12.1950

Duşineschi 
Iulian

23.12.1950 Gh. 
Braşoveanu

Zaharia Gh.

Gh. 
Puşcalău

Mac 
Leopold

Gh. Bibire
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01.06.1968-
01.01.1969

Nistor 
Tătaru 
Roman

Secretar Gh. 
Gh. 

Dorneanu 
01.06.1968-
30.05.1972.

01.01.1969 
01. 05. 1972

Obreja 
Victor

Zaharia 
C-tin 

30.05.1972- 
01.11.1975

01. 08.1977
01.10.1989

Constantin 
Mândru

Florel Asanovici
nov.1975-dec. 

1989

Gh. Gh. 
Dorneanu

01.11.1975-
01.01.2007

oct.1989-
dec. 1989

Gheorghiţă 
Popa

Florel Asanovici Dorneanu 
Gh. Gh.

1990 Ioan 
Munteanu

-------- - „ -        - „ -

1991 C-tin 
Timofte-
Bighiu

Sălvestru Vieru

1992-1996 Ioan 
Munteanu

Daniel Hoştină - „ -        - „ -

1997 Constantin 
Lazăr

Vasile Cucu - „ -        - „ -

1997- iulie 
2000

Vasile Cucu Sălvestru Vieru - „ -        - „ -

iulie 2000 - 
2008

Gh. Andrieş Vasile Cucu - „ -        - „ -

2008 Gh. Andrieş Vasile Tătaru
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Tabel nominal
cu primarii, ajutorii de primar, notarii şi perioada cât au 

funcţionat in comuna Ruseni, judeţul Tutova 1926-1931

Perioada de 
funcţionare

Primari Ajutori de  
primar

Notari  
(Secretari)

01.01.1926-
01.04.1926

Vasile 
Saveluc

Rafailă, 
01.01.1926-
19.08.1926

08.05.1926-
12.06.1927

Sterian 
Huiban

Mihai 
Hoştină 24. 

06 1927
24.06,1927-
26.11.1928

Gheorghe Gh. 
Diaconu

20.05.1929-
31.12.1931

Sevastian 
Cristian
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Anexa nr. 2 

Catagrafia  de la  biserica  cu hramul  „Sf.  Voievozi” 
din  cotuna  Rusenii,  comuna  Plopana  de  lucrurile 
trebuincioase  ce  se  găsesc  în  biserică  la  1  maiu  1884  şi 
anume:

1) trei cruci pe sfânta masă de lemn
2) evanghelii una veche şi una nouă
3) patru sfeşnice de alamă
4) două cădelniţi una veche şi una nouă
5) un rându de sfinte vase
6) două rânduri de veşminte de adamască şi una de 

stofă
7) două liturghii una veche şi una nouă
8) sf. aeru
9)  patru  sfeşnice  de  lumini  înaintea  icoanelor 

împărăteşti şi cinci mici totu de lemn
10) două octoige
11) un manuscris vechiu
12) un triodu vechiu
13) una cazanie
14) unu apostolu
15) un penticostariu
16) un ceaslovu
17) un moliftenicu
18) un mineiu
19) două catavasier
20) două cărţi pentru slujba liturgiei
21) două panachizi
22) două prapore şi două fanare
23)  cristelniţă  pentru  botez  şi  alte  trebuincioase  la 

asemenea ceremonie
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24)  două  sfeşnice  de  lemn  înaintea  icoanelor  din 
sfânta biserică

Aceste lucruri sus citate sunt adevărate.
Pentru  care  cu  profund  respect  aducem  la  ştiinţă 

onorabilei protoierii. 
Iscălită şi de noi epitropii bisericii. 

Eu Petrache Bârgu
Eu Vasile Pătrăţanu

1884 Maiu 1

 (Arhivele Naţionale Vaslui, fond Episcopia Huşilor, 
dosar 20/1884, f.181).

276



                           Comuna Plopana. Judeţul Bacău                                      

B I B L I O G R A F I E

*   *     * Anuarul  Eparhiei  Huşilor,  Bucureşti, 
1934, 1935 

*  *  * Anuarul României pentru comerţ, industrii, 
meserii şi agricultură pe anii 1928, 1929-1930, Bucureşti, 
1930. 

Aur, I.,  Nicu,  Cadrul geografico-fizic al judeţului 
Bacău, în „Judeţul Bacău”, Bacău, 1996

*   *   *  Buletin. Foaie oficială, Iaşi, 1846.
Candrea,  A.,  I.,  Adamescu,  Gh.,  Dicţionarul 

enciclopedic  ilustrat  „Cartea  Românească”,  Editura 
Cartea Românească, Bucureşti, f. a.

Cantemir,  Dimitrie,  Descrierea  Moldovei,  Editura 
Minerva, Bucureşti, 1976.

*   *   *  Catalogul documentelor moldoveneşti, 
vol. I-V, Bucureşti, 1957-1975.

Cherata,  Lucian,  Istoria  ţiganilor,  Editura  „Z”, 
Bucureşti, f. a. 

*   *  *  Enciclopedia geografică, Bucureşti, 1972
Chirieş, Corneliu, colonel (r.),  Judeţul Bacău Altar 

de jertfă şi eroism, Ediţia a II-a, Editura Babel, 2009.
Codrescu,  Th.,  Condica  liuzilor  pe  1803,  în 

„Uricarul”,  vol.  VII,  Tipografia  „Buciumul  român”,  Iaşi, 
1886.

Drăghici,  Manolache,  Istoria  Moldovei  de  la 
Dragoş până la Alexandru Ghica Vv., Iaşi, 1856.

*  *  *  Documente privind istoria României, veac 
XVI-XVII, Editura Academiei, Bucureşti, 1951-1957.

277



Prof. dr. Dorinel Ichim                                                  Prof. Florica Ichim 

*   *   *   Foaie sătească a prinţipatului Moldovei, 
Iaşi, 1940

Giurescu,  C.,  Constantin,  Principatele  române  la 
începutul  secolului  XIX.  Constatări  istorice,  geografice, 
economice  şi  statistice  pe  temeiul  hărţii  ruse  din  1835, 
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957.

Ichim,  Dorinel,  Monumente  de  arhitectură 
populară din judeţul Bacău - Bisericile de lemn, editată de 
Episcopia Romanului şi Huşilor, 1984.

Ichim Florica, prof., Ichim Dorinel,  prof. dr.,  Zona 
etnografică a Colinelor Tutovei,  Editura Diagonal, Bacău, 
2002.

Ichim, Dorinel, prof. dr. Ichim Florica, prof., Glosar 
etnografic  ilustrat.  Moldova,  Editura  Pro  Plumb,  Bacău, 
2007.

*   *   *   Îndrumător  în  Arhivele  Statului  din 
judeţul  Bacău,  colecţia  îndrumătoare  arhivistice,  15, 
Bucureşti, 1989

Kara,  I.,  Obştea  evreiască  din…  Bacău,  Editura 
Hasefer, Bucureşti, 1995

*  *  *  Instituţii  feudale  din  ţările  române. 
Dicţionar, Editura Academiei R. S. R. Bucureşti, 1988.

Istrati,  Corneliu,  Condica  vistieriei  Moldovei  pe 
1816, Editura Academiei R. S. R., Iaşi, 1979.

*  *  *  Judeţul Bacău, Bacău, 1974
*  *  *  Judeţul Bacău, Bacău, 1996
Lahovari, George, I., Brăteanu, I., C, Tocilescu, G., 

G.,  Marele  dicţionar  geografic  al  României,  Bucureşti, 
vol. I-V, 1898-1902.

*  *  *  Miron Costin, revistă de istorie, Bârlad, anii 
1818, 1825, 1827.

*  *  * Monografia.  Comuna  Plopana.  Raionul 
Bacău, manuscris, fără an.

278



                           Comuna Plopana. Judeţul Bacău                                      

Platon,  Gh.,  Populaţia  oraşului  moldovenesc  la 
jumătatea secolului al XIX-lea,  în „Carpica”, III, Muzeul 
de istorie Bacău, 1970.

Poghirc,  P.,  Satul  din  Colinele  Tutovei,  Editura 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1972.

Radianu  P.  S.,  Judeţul  Bacău.  Studiu  agricol  şi 
economic, Bucureşti, 1889.

*  *  *  Recensămintele populaţiei Moldovei pe anii 
1772-1773 şi  1774,  în  „Moldova în  epoca  feudalismului”, 
Editura Ştiinţa, Chişinău, 1975, vol. VII, partea I şi partea a 
II-a.

Stoicescu,  Nicolae,  Repertoriul  bibliografic  al 
localităţilor  şi  monumentelor  medievale  din  Moldova, 
editat de Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional, Bucureşti, 
1974.

*  *  *  Tezaur toponimic al României. Moldova, 
vol.  I,  partea I,  partea a  II-a,  Editura  Academiei  Române, 
Bucureşti, 1992.

*  *  *  Zorile,  An VI,  nr.  11,  1995, publicaţie  a 
ruşilor lipoveni din România.

279



Prof. dr. Dorinel Ichim                                                  Prof. Florica Ichim 

CUPRINS

INTRODUCERE....................................................................8
CADRUL GEOGRAFIC.....................................................14
SATUL ŞI COMUNA PLOPANA......................................18

Epoca modernă ................................................................18
Perioada contemporană ...................................................24

„Dumnezeu să-l ierte maică!”..............................................48
Frumoşi şi harapi la capră defilează la Bacău .....................49
Plopana. Păpuşă-mireasă pregătită pentru mire ..................49
Plopana. Gospodărie nouă ...................................................50
Plopana. Gospodărie cu anexe ............................................50
Plopana. Poartă cu porumbar şi fânar..................................51
Plopana. Casă nouă .............................................................51
Plopana. Troiţă.....................................................................52
Plopana. Biserica „Sf. Gheorghe”........................................53
TÂRGUL PLOPANA..........................................................53

Epoca modernă ................................................................53
Comunitatea lipovenească................................................56
Comunitatea evreiască.....................................................65
Epoca modernă ................................................................65
Perioada contemporană ...................................................69
Comunitatea ţigănească....................................................73
Epoca medievală .............................................................73
Epoca modernă ................................................................74
Perioada contemporană ...................................................75
Şcoala generală Plopana ..................................................80
Obiceiurile de iarnă .........................................................81
Obiceiurile de Sfintele Paşte............................................86
Obiceiuri de naştere..........................................................90
Obiceiuri de nuntă............................................................92

280



                           Comuna Plopana. Judeţul Bacău                                      

Tezaur de monede de argint sec. XVI ...............................112
(Colecţia Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău)
............................................................................................112
BUDEŞTII..........................................................................112

Epoca modernă ..............................................................112
Perioada contemporană .................................................114
Arhitectura tradiţională..................................................116
Ocupaţii tradiţionale.......................................................119
Şcoala generală Budeşti ................................................122

Tezaur de monede de argint sec. XVI ...............................124
(Colecţia Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău)
............................................................................................124
Dorneni. Margine de sat.....................................................132
DORNENII........................................................................132

Epoca modernă ..............................................................132
Perioada contemporană..................................................133
Arhitectura populară.......................................................135
Obiceiuri de nuntă..........................................................137
Obiceiuri la naştere .......................................................140
Obiceiuri la înmormântare.............................................140

FUNDUL TUTOVEI.........................................................150
Epoca modernă ..............................................................152
Perioada contemporană..................................................154
Arhitectura......................................................................157
Casele locuitorilor erau pe furci, cu leţuri bătute de o parte 
şi de alta ale acestora, fiind lipite cu lut amestecat cu paie, 
tencuite cu lut galben amestecat cu balegă de cal şi 
zugrăvite cu var în care se punea puţină vopsea albastră. 
Gospodăriile au ca anexe construcţii specifice practicării 
agriculturii şi creşterii animalelor: grajd, coteţ de porci, 
coteneaţă, fânar, coteţ de păsări, coşăr ş.a......................157
Ca o notă specifică pentru decorul porţilor de lemn din 
satul Fundul Tutovei, consemnăm prezenţa stâlpilor cu 
motive antropomorfe. Astfel, la casa nr. 192, stâlpii de la 

281



Prof. dr. Dorinel Ichim                                                  Prof. Florica Ichim 

partea superioară a porţii sunt ciopliţi sub forma de siluete 
asemănătoare unor „capete cu guler şi căciulă”. Alţi doi 
stâlpi cu capete rotunjite, ciopliţi din bardă, au fost 
întâlniţi la casa nr. 178. Forme asemănătoare sunt întâlnite 
în satul Rusenii de Sus la un număr de trei gospodării şi la 
Iţcani la o singură gospodărie. Pe lângă aspectul artistic şi 
realizarea stilizată a chipului uman, aceste sculpturi în 
lemn aveau şi un rol apotropaic, adică acel de veghe şi de 
pază a singurei intrări în perimetrul gospodăriei ţărăneşti, 
restul fiind străjuit de garduri. Din acest punct de vedere, 
satele Fundul Tutovei şi Rusenii de Sus se înscriu alături 
de zeci de sate din zona etnografică a Colinelor Tutovei 
unde se întâlnesc asemenea manifestări ale genului creator 
popular. A se vedea lucrarea Zona etnografică a Colinelor 
Tutovei (Editura Diagonal, Bacău, 2002), scrisă de aceiaşi 
autori..............................................................................157
Desigur că numărul porţilor cu astfel de siluete umane vor 
fi fost mult mai numeroase în satul tradiţional, unde ele 
reprezentau o anumită etapă a evoluţiei lor. Meşterii 
lemnari care le creau au dispărut demult, la fel ca şi 
lucrările lor, iar porţile care împodobesc astăzi intrarea în 
gospodărie se raportează la alte valenţe estetice ale artei 
lor...................................................................................158
Muzicanţii de la Fundul Tutovei....................................158
Satul era recunoscut pentru taraful muzicanţilor ţigani: 
Creţu Gheorghe-vioară, Creţu Neculai-acordeon, Burghel 
(Stângaciu) - vioară, Gălbează ş.a..................................158
În legătură cu prezenţa acestor lăutari din satul Fundul 
Tutovei, îmi amintesc de o întâmplare petrecută cu mulţi 
ani în urmă, înainte de 1989. Pe atunci se obişnuia ca 
muzeografii de la muzee să participe la activităţile 
culturale din comunele judeţului, pe care să le sprijine în 
desfăşurarea unei bogate activităţi culturale. Fiecare dintre 
comunele judeţului Bacău trebuia să aibă cât mai multe 
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formaţii artistice promovate la etapele festivalului naţional 
„Cântarea României”. Această măsură a stârnit şi interesul 
muzicanţilor din satul Fundul Tutovei. Cum aceştia erau 
săraci, nu aveau instrumente performante şi nici cămin 
cultural în sat, au făcut o plângere la Comitetul Judeţean 
pentru Cultură şi Educaţie Socialistă Bacău ca să fie 
ajutaţi ca să poată promova şi ei la acest festival. La 
vremea aceea, preşedinte la cultură era un vechi activist de 
partid, tovarăşul Aure-Ilie Calimandric, fost 
vicepreşedinte la Comitetul Judeţean de partid Bacău...158
Subsemnatul, pe atunci etnograf la Complexul Muzeal 
Bacău, eram tocmai potrivit pentru a soluţiona cererea 
muzicanţilor de acolo. Mă invită preşedintele de la cultură 
la cabinetul său de pe strada Războieni şi-mi spune: 
„Dragă Dorinele, uite ce, ai să mergi la Fundul Tutovei 
din comuna Plopana unde, în calitatea dumneata de 
etnograf, ai să vezi ce vor muzicanţii de acolo, că trebuie 
să-i ajutăm. Uite, ia şi citeşte ce mi-au scris, ca să vezi ce 
măsuri putem lua, ca organism dă partid şi de stat ce 
suntem.” Era prin luna februarie, pe un frig şi vânt 
năprasnic, am luat cursa de Bârlad şi am plecat la Plopana. 
Acolo m-am dus la şcoală, la doamna Virginia Băisan, 
directoarea de cămin cultural, i-am arătat plângerea 
muzicanţilor, rugând-o să mă ajute la soluţionarea ei, aşa 
cum ceruse preşedintele Calimandric. Doamna mi-a spus 
că sunt câţiva muzicanţi, au un mic taraf cu care cântă la 
Capră de Anul Nou, de Paşti la horă, dar care nu-i grozav. 
Am rugat-o să mă văd cu şeful lor, ceea ce s-a şi 
întâmplat. Acesta mi s-a adresat astfel: „Tovarăşu’ 
inspector! A făcut statu’ nostru şcoli, dispensare, blocuri, 
dar na făcut un cămin cultural unde să poată să cânte 
ţiganii noştri la sărbări, la baluri şi la concursuri cu alţi 
lăutari ca noi.” Am întrebat câţi muzicanţi sunt, am aflat 
că sunt vreo cinci, printre care doi din familia Creţu, un 
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viorist-gurist şi un acordeonist. Am stat de vorbă cu ei şi 
am constatat că au instrumente vechi şi stricate şi ar vrea 
un contrabas, un flaut de-adevăratelea că al lor este din 
lemn şi un jaz, că n-au decât o dobă şi o tobiţă de la 
pionieri. Am informat pe tovarăşul preşedinte despre toate 
acestea. ..........................................................................158
Am regăsit astăzi pe o parte dintre aceşti muzicanţi,  mai 
bătrâni, cu aceleaşi instrumente vechi, cu dorinţa de a 
cânta însă cu neputinţa de a o mai face, locul lor fiind lut 
de alţi mai tineri.............................................................159
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