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Până în prezent, fenomenul haiduciei a 
fost puţin cercetat în istoriografia română. 
După ştiinţa noastră, a fost elaborată doar 
o singură lucrare de sinteză legată de 

acest fenomen1 şi câteva lucrări consacrate unor figuri legendare de haiduci2. În 
schimb, viiaţa acestor eroi a constituit o bogată sursă de inspiraţie pentru romancieri, 
nuvelişti şi poeţi. 

Istoria haiduciei poate fi reconstituită pe baza a două categorii de izvoare, cu 
informaţii diametral opuse: folclorul şi documentele oficiale. La acestea, mai poate 
fi adăugată memorialistica. Dintre aceste surse, literatura populară reprezintă cel 
mai bogat rezervor de informaţii pentru subiectul de faţă. Din păcate, de cele mai 
multe ori, doar doinele, baladele şi cântecele au eternizat faptele unor haiduci 
pentru care nu s-au păstrat informaţii în actele oficiale. Mai mult chiar, câteva 
piese de folclor surprind trăirile umane ale acestora, precum: revolta, deznădejdea 
sau frica, determinate de lipsa unui trai tihnit şi de permanentul joc urmăritor-
urmărit pe care-l purtau cu autorităţile. Totuşi, folclorul trebuie cercetat cu multă 
acribie, căci sătenii au pus uneori pe seama haiducilor fapte şi calităţi imaginare, 
transformându-i în nişte supereroi3. În acelaşi timp, actele stăpânirii şi cele ale 

1 S.I. Gârleanu, Haiducie şi haiduci, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1969.

2 Susana Andea, Avram Andea, Haiducul Pintea şi lumea sa: 1693-1703, Cluj-Napoca, 
Editura Supergraph, 2003. În continuare. Susana Andea, Avram Andea, Haiducul 
Pintea; Susana Andea, Avram Andea, Documente privind mişcarea lui Pintea (1693-
1703), Cluj-Napoca, Editura Supergraph, 2003; Petru Cupşa, Adevăruri uitate, adevăruri 
redescoperite. Domnul Pintea de Măgoaja, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2003; Paul 
Emanoil Barbu, Haiducul Iancu Jianu. Adevăr sau legenda, Bucureşti, Editura Nicolae 
Bălcescu, 1998.

3 Astfel, haiducului Ioan Darie Pomohaci i se atribuiau de către săteni puteri supranaturale, 
căci ar fi scos vraja pe care o aruncase moş Matei Berchişanul asupra pistoalelor sale 
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victimelor cetelor de haiduci îi prezintă pe aceştia drept nişte tâlhari de drumul mare. 
Această subiectivitate este inerentă şi memorialisticii, fiindcă autorii acestor izvoare 
prezintă fenomenul din punctul de vedere al categoriei sociale din care proveneau: 
dacă erau posibile victime, căutau să înfiereze aceste cete4, dacă familia lor avea 
vreun haiduc drept prieten, îi prezentau faptele în aşa fel încât acesta să nu apară 
drept un ucigaş şi jefuitor5, iar dacă scriitorul venea din popor îşi prezintă haiducul 
drept erou6. Prin urmare, istoricul poate fi usor descumpănit de contradicţia acestor 
izvoare, aşa încât balansarea spre un punct sau altul de vedere pare a fi o soluţie 
comodă pentru cercetătorul interesat de subiect.

Dată fiind amploarea şi importanţa acestui fenomen social, analiza sa exhaustivă 
este greu de realizat într-un studiu de mici dimensiuni cum este cel de faţă. Prin 
urmare, pentru înţelegerea haiduciei, în cele ce urmează vom încerca să reconstituim 
originea acesteia, vom supune dezbaterii câteva probleme de terminologie pe care 
le considerăm eronate, plecând, în special, de la analiza faptelor unor haiduci din 
Moldova, şi vom prezenta câteva dintre măsurile luate de autorităţi pentru stârpirea 
acestui fenomen.

Termenul de haiduc a apărut în secolul al XVI-lea în Transilvania, el desemnând 
o categorie de mercenari7. Treptat, domnitorii Ţării Moldovei şi cei ai Ţării Româneşti 
au folosit astfel de soldaţi, proveniţi îndeosebi din Ungaria, Transilvania şi Serbia, 
dar şi indigeni8. Cea dintâi atestare documentară a unui astfel de ostaş aflat în 
serviciul domnilor Moldovei datează din anul 1607, când este amintit ca martor la 
o vânzare un anume Gavril haiduc din Hotin9.

Haiducii primeau arme şi muniţii şi luptau mai mult pentru pradă10. Acest lucru 
nu trebuie să ne surprindă, dat fiind faptul că războiele puteau constitui o sursă de 

(Iraclie Porumbescu, Amintiri, Ediţie îngrijită, prefaţă, note şi glosar de Nicolae Oprea, 
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1978, p. 60-62). Apoi, sau că ar fi găsit iarba fierului şi putea 
deschide orice încuietoare şi frânge orice lanţ; că s-ar fi scăldat în şapte „Iordanuri” şi 
nu-l putea atinge plumbul sau că are anafură de Paşti de la şapte biserici aşa încât nu-l 
putea prinde nimeni (ibidem, p. 57).

4 Călători străini despre Ţările Române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, vol. V îngrijit de 
Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, 1973, p. 22 şi 
p. 117. În continuare: Călători străini.

5 Ion Ghica, Opere, Ediţie îngrijită, glosar, bibliografie şi introducere de Ion Roman, vol. I, 
Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1956, p. 215-220.

6 Iraclie Porumbescu, op. cit., p. 24-62.

7 Ovid Sachelarie, Nicolae Stoicescu (coordonatori), Instituţii feudale din Ţările Române. 
Dicţionar, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1988, p. 213, sub voce.

8 Ibidem, p. 213, sub voce.

9 DIR.A., veac. XVII, vol. II, p. 124, nr. 152.

10 Ovid Sachelarie, Nicolae Stoicescu (coordonatori), op. cit., p. 213, sub voce.
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îmbogăţire pentru militarii puşi pe jafuri, indiferent dacă este vorba de turci11, tătari12, 
unguri13, polonezi14, cazacii lui Timuş Hmelniţchi15 sau de oştile ruseşti din secolul 

11 La 21 ianuarie 1625, Radu Mihnea arăta că privilegile lui Prodan diac „ au pierit când a 
mers Galga soltan cu tătarii în Ţara Leşească, în zilele lui Gaşpar voievod” (DRH.A., vol. 
XVIII, p. 331, nr. 263).

12 La 14 mai 1623, nepoţii lui Ursul şi ai Muşii mărturiseau că „uricul ce avem pe acest sat mai 
sus scris, Tuluceşti, l-au luat de la noi tătarii, cu multe lucruri şi bucate, când ne-au lovit 
tătarii. Deci dacă se vor ivi cândva, undeva, atunci să nu se creadă, pentru că altă seminţie şi 
neamuri nu suntem fără de câţi suntem scrişi aici” (ibidem, p. 106, nr. 69). Apoi, la 17 ianuarie 
1624, Radul Mihnea judecă o pricină între Gureş, fecioru lui Ştefan din Şuverténi cu Macovei 
şi Guliian, prilej cu care arată că Gureş, întrebat fiind de zapis pentru moşia Scorţéni „au dzis 
că n-are, căci că i-au fost luaţi tătarii cu totul <s.n.>” (ibidem, p. 211-212, nr. 160).

În timpul primei domnii a lui Dumitraşco vodă (1673, 1674-1675) „viind cu tătarii la 
domnie, i-au aşedzat în ţară, de au iernat în ţară pre câteva ţânuturi şi multe prăzi şi robii 
făcut-au tătarii în ţară, iernându pre creştini” (Cronica lui Vasile Dămian, în N. Iorga în Studii şi 
documente, vol. III Fragmente de cronici şi ştiri despre cronicari, adunate şi tipărite cu o prefaţă 
despre istoriografia munteană în legătură cu istoriografia sârbească, Bucureşti, 1901, p. 17).

D. Cantemir aminteşte că desele năvăliri, chiar şi în timp de pace, ale tătarilor nogai în 
Moldova, ce fuseseră aşezaţi de turci în Bugeac, au dus la sărăcirea tării [Demetrii Cantemirii, 
Moldaviae Principis, Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae (Descrierea Moldovei), 
ad fidem codicum duorum in Bibliotheca Academiae Mosquitanae Scientiarum Servatorum, 
post Alexandrum Papiu-Ilarian iterum edita; traducere după originalul latin de Gh. Ghuţu; 
introducere de Maria Holban; comentariu istoric de N.Stoicescu; studiu cartografic de Vintilă 
Mihăilescu; indice Ioana Constantinescu; cu o notă asupra ediţiei de d.M.Pippidi, Bucureşti, 
Editura Academiei, 1973, p. 61]. Vezi şi Letopiseţul anonim al Moldovei, în Cronicile slavo-
române din sec. XV-XVI, publicate de Ion Bogdan, Ediţie revăzută şi completată de P. P. 
Panaitescu, Bucureşti, Editura Academiei, 1959, p. 15. În continuare, Cronicile slavo-române; 
Letopiseţul de la Putna nr. II, în Cronicile slavo-române, p. 62 şi p. 66; Cronica lui Macarie, 
în Cronicile slavo-române, p. 91-92; Traducerea românească a Letopiseţului de la Putna, în 
Cronicile slavo-române, p. 71; DRH.A., vol. XVIII, p. 331, nr. 263; 

13 La 13 decembrie 1585, Petru Şchiopu întărea lui Gavril şi rudelor lui, urmaşii lui Miga, 
lui Seachil pârcălab şi ai Neagăi, toţi nepoţi şi strănepoţi Oancei şi Ilei, satele Gocimanii, 
de pe Orbic, şi Bârjoveanii, sub Gorodişte, arătând „că privilegiul cel vechi ce l-au avut 
străbunii lor, Oancea şi Ilea de la Ştefan voievod cel Bătrân, pe aceste mai sus scrise sate, 
le-a pierdut tatăl lor, Seachil pârcălab când l-au jăcuit ungurii, în războiul lui Ioan Despot 
voievod <s.n.>” [Mihai Costăchescu, Documente moldoveneşti din judeţul Neamţ, I, Extras 
din „Arhiva Românească”, tom. IV (1940), p. 7-8, nr. 4].

14 La 1619-1620, se arată că un uric a fost pierdut „din pricina leşilor din târgul Piatra, când au 
jefuit leşii târgul Piatra” (DIR.A., veac XVII, vol. IV, p 316, nr. 393). Apoi, în anul 1673, în timpul 
războiului turco-polon, Ştefan Petriceicu aşeză în cetăţile Suceava şi Neamţ 7000 de poloni, 
care făceau multă pagubă locuitorilor din prejurul cetăţilor, prădându-i şi jefuindu-i (S. Reli, 
Călăuza monumentelor religioase-istorice din Eparhia Bucovinei, Cernăuţi, 1937, p. 109-110).

15 În anul 1653, dresele pentru satul Lenţeşti din ţinutul Cernăuţi ale lui Gavrilaş Mateiaş 
fost mare logofăt „au pierit la mănăstirea Dragomirna de cazaci, când a venit Timoş 
Hmelnischie până la cetatea Sucevei şi a prădat şi a stricat sfânta mănăstire Dragomirna, 
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al XVIII-lea şi de la începutul celui următor. Alături de aceste prădăciuni, în Ţara 
Moldovei a rămas pentru multă vreme neştearsă amintirea jafurilor sălbatice săvârşite 
de către oştile de mercenari ale lui Mihai Viteazu16. Se cunoaşte faptul că Mihai vodă 
s-a sprijinit pe trupele de haiduci comandate de către Baba Novac17, care au săvârşit 
numeroase jafuri în Moldova18 şi Transilvania19. Totuşi, obiceiul jafurilor armate a 
fost o caracteristică a Evului Mediu, căci şi moldovenii adoptau acelaşi sistem în 
campaniile militare din Ardeal20 şi Muntenia21.

Alături de prădăciunile armatelor intrate în Ţara Moldovei, numeroase jafuri erau 
săvârşite în vremi tulburi de către bande înarmate, care treceau adeseori Carpaţii 
sau Nistrul şi atacau mănăstirile22 şi curţile boiereşti23, după care se refugiau iar 

şi a luat toată averea negustorilor, şi a altor oameni care au fost acolo şi au robit mulţi 
oameni şi altele” [I. Caproşu, Noi documente moldoveneşti din arhive vieneze, în AIIA, 
tom. XI (1974), p. 194, nr. 5].

16 La 2 aprilie 1605 Ieremia Moghilă întărea fiilor lui Bârlădeanu logofăt satul Zălina din 
ţinutul Hotin, arătându-se că uricele satului „au pierit când au pierit însuşi Bârlădeanul 
logofăt în zilele lui Aron voievod, iar altele au pierit cănd au venit Mihaiu voievod în 
pământul acesta, de au arsu şi satul acela, care de atunce este pustiit” [Al. Lăpedatu, 
Un sat hotinean distrus de oştile lui Mihai Viteazul (maiu 1600), în „Revista Istorică”, 
Bucureşti, nr. 11-12, an I (1915), p. 212, fără nr.].

Apoi, într-un document din 28 ianuarie 1617, Radul voievod arată că ispisocul de 
cumpărătură al lui Nechifor, Badiul şi Florea pentru o jumătate din sat Păuleşti, ţinutul 
Putnei s-au „prăpădit el când au intrat în Vrancea Hridoţi Raci Giurge <„Ract Giurge, 
probabil Raţă Gheorghe, unul dintre generalii lui Mihai Viteazul (inf. Sever Zotta)” - 
nota A.V.Sava> şi au robit şi au ars” (Aurel V. Sava, Documente putnene, vol. I Vrancea 
Odobeşti-Câmpuri, Focşani, Tipografia „Cartea Putnei”, 1929, p. 10, nr. 16).

Tot în timpul campaniei lui Mihai Viteazu s-au furat şi uricele lui Iani biv pârcălab 
„care acele drese s-au pierdut din mănăstirea Slatina, în zilele lui Mihai voievod, când 
atunce au prădat catanile şi mănăstire Slatina şi multă avere au luat dintr-ace mănăstire” 
(DRH.A., vol. XVIII, p. 357-358, nr. 288).

17 Ovid Sachelarie, Nicolae Stoicescu (coordonatori), op. cit., p. 213, sub voce.

18 DIR.A., veac. XVII, vol. II, p. 136-137, nr. 169 şi p. 318, nr. 425.

19 Arestarea, condamnarea şi execuţia lui Baba Novac a fost determinate de jefuirea şi incen-
dierea Clujului.

20 Cronica lui Macarie, în Cronicile slavo-române, p. 96-97.

21 Letopiseţul anonim al Moldovei, în Cronicile slavo-române, p. 17; Cronica moldo-germană, 
în Cronicile slavo-române, p. 30-31; Letopiseţul de la Putna nr. II, în Cronicile slavo-române, 
p. 63; Traducerea românească a Letopiseţului de la Putna, în Cronicile slavo-române, p. 71.

22 Prin hrisovul din 26 martie 1624, Radul Mihnea întărea lui Necoară mare vornic de Ţara 
de Sus „dreptele lui ocine şi cumpărături”, între care şi „satul Corjouţii, din ţinutul Hotin, 
pe care el şi l-a luat de la Zaliţchi, pentru trei sute de ughi roşii şi pentru alte averi şi haine 
pe care le-a luat Zaliţchi de la boierul nostru mai sus scris, când a fost la mănăstirea Putna. 
Şi însuşi Zaliţchi a mărturisit într-un zapis scris cu mâna lui că a dat acest sat, Corjouţii, 
pentru acea avere <s.n.>” (DRH.A., vol. XVIII, p. 250-251, nr. 183).
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peste23hotar24. Astfel de atacuri ale haiducilor mercenari se petreceau şi în Ţara 
Românească25.

Din pricina acestor jafuri la care aceste trupe s-au dedat, populaţia Ţărilor 
Române a început să-i confunde pe haiducii militari cu tâlharii26. Ca atare, treptat 
s-a ajuns ca o românii să atribuie tuturor bandelor de hoţi, indiferent dacă era vorba 
de mercenari sau de oameni ai locului, denumirea generică de haiduci, semn că 
cele mai numeroase astfel de jafuri erau săvârşite tocmai de mercenarii cu acest 
nume. La aceasta a contribuit apoi şi organizarea de tip militar a acestor prădători, 
izvorâtă din necesitatea unei mai bune organizări a jafurilor şi a apărării în cazul 
în care erau atacaţi. Nu întâmplător, una dintre reminiscenţele acestei organizări 
o constituie faptul că până la începutul veacului al XIX-lea şeful unei bande de 

La 1 iulie 1625, Radu Mihnea judeca pricina dintre Măriica, giupâneasa pârcălabului 
Ieremia, şi Arsenie logofătul „pentr-un căftan ce-au dzâs Arsenie că au fost acel căftan la 
Eremiia, de cându au tălhuit mănăstirea Agapiia, în dzilele lui Alexandru vodă” (ibidem, 
p. 427-428, nr. 355).

Unul dintre cele mai cumplite jafuri, care s-au abătut asupra mănăstirea Suceviţa a fost 
cel din 20 octombrie 1629 (Dimitrie Dan, Mănăstirea Suceviţa. Cu anexe de documente ale 
Suceviţei şi Schitului celui Mare. Cu ilustraţiuni, Bucureşti, 1923, p. 45. În continuare: Dan, 
M-rea Suceviţa). Vezi şi idem, Mănăstirea şi comuna Putna. Cu două apendice, Bucuresti, 
Editiunea Academiei Române, 1905, p. 15-16. În continuare: Dan, Putna; idem, Cronica 
Episcopiei de Rădăuţi. Cu apendice de documente slavone originale şi traduse şi mai multe 
ilustraţiuni, Viena,1912, passim; Claudiu Paradais, Comori ale spiritualităţii româneşti la 
Putna, Iaşi, Editura Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, 1988, passim.

23 În anul 1643, Antemiia, femeia lui Dumitraşco de Turiiatca, a fost jefuită de tâlhari” 
(DRH.A., vol. XXVII, p. 58-59, doc. nr. 53).

24 La 4 iunie 1519, Ştefan cel Tânăr arăta că monahii de la mănăstirea Tazlău „s-au jăluit cu 
mare plângere, că au venit săcuii din Ţara Ungurească şi au stricat şi au prădat mănăstirea 
noastră de la Tazlău şi au luat toată averea mănăstirească şi odăjdiile şi vasele bisericeşti şi 
au tăiat şi au rupt privilegiile, ce au fost pe satele ce au ascultat de mănăstirea de la Tazlău 
şi au fost danie şi întărire şi cumpărătură a bunicului domniei mele Ştefan voievod”, 
pentru aceea „văzând plângerea lor mare şi iarăşi risipa şi prada ce este risipită şi prădată 
această mănăstire a noastră de la Tazlău”, aşa încât domnul întărea acestui lăcaş vechile 
moşii (DIR.A., veac XVI, vol. I, p. 141-142, nr. 130). Este posibil ca acest jaf să fi avut loc 
în anul 1518, când secuii au putut profita şi de invazia tătărască asupra Moldovei. Vezi 
şi Dan, M-rea Suceviţa, p. 45-46; idem, Putna, p. 15-16.

25 În 1610, cetele ungureşti de haiduci-hoţi au trecut Carpaţii şi au prădat mănăstirile bogate, 
dezgropând morţii, furând acoperişurile de plumb ale mănăstirilor Bistriţa şi Argeş, 
ucigând ţărani, tăind sânurile femeilor şi prinzând pruncii în săbii şi suliţe [N. Iorga, 
Carpaţii în luptele dintre români şi unguri, Extras din AARMSI, seria II, tom. XXXVIII 
(1915), nr. 5, p. 102. În continuare: N. Iorga, Carpaţii].

26 Ovid Sachelarie, Nicolae Stoicescu (coordonatori), op. cit., p. 213, sub voce.
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haiduci era numit căpitan27. De altfel, despre unele căpetenii de haiduci ştim sigur 
că au fost soldaţi, precum Baba Novac28 sau Gligorie Pintea din Măgoaja29. 

Dată fiind numărul şi amploarea atacurilor haiduceşti, acestea ajunseseră să 
ameninţe serios buna funcţionare a statului, căci ţinta predilectă a jafurilor erau 
instituţiile acestuia şi oamenii săi de încredere. Prin urmare, în urma păcii de 
la Karlowitz, trimişii împăratului de la Viena au primit drept sarcină să elimine 
grupurile de rebeli din Transilvania, între care erau amintiţi şi haiducii. Aceştia 
din urmă erau socoti drept „o specie de lume gregară care nu este plătită de nici 
un prinţ, ci trăieşte din jaf”, din care cauză trebuiau pedepsiţi pentru faptele lor30. 
Din acelaşi motiv, către sfârşitul secolului al XVIII-lea, şi marele vizir a interzis 
domnilor români să mai întreţină astfel de trupe, socotite drept „un soi de hoţi, ce 
nefiind în solda nimănui, trăiesc din jaf”31.

Totuşi, nu trebuie să considerăm că toate prădăciunile săvârşite în spaţiul 
românesc de-a lungul Evului Mediu şi începutul Epocii Moderne au fost doar 
opera soldaţilor în timpul operaţiunilor militare sau a mercenarilor care organizau 
scurte raiduri de jaf în vreme de pace pentru propriul antrenament, obţinerea 
de prăzi bogate („dobândă”) şi amuzament. De fapt, cele mai multe furtişaguri 
erau săvârşite de către locuitorii ţării, izvoarele consemnând faptul că cei mai 
mulţi tâlhari şi ucigaşi proveneau din rândul robilor din ţară32. Ţinta predilectă 

27 Astfel, avem căpitanul de hoţi Ion Darie (Iraclie Porumbescu, op. cit., p. 26), care conducea 
o ceată de 11 haiduci (ibidem, p. 27, p. 34 şi p. 58), el fiind cel de-al XII-lea (ibidem, p. 58).

28 S.I. Gârleanu, op. cit., p. 60.

29 Susana Andea, Avram Andea, Haiducul Pintea, p. 85. 

30 Ovid Sachelarie, Nicolae Stoicescu (coordonatori), op. cit., p. 213, sub voce.

31 Ibidem, p. 213, sub voce.

32 „[…] ţiganii care rătăcesc prin pustiuri sau care se târăsc prin târgurile Moldovei […] nu 
cunosc nici o lege şi găsesc, în oricare îndemânare la orice şi în vrednicia lor nemărginită, 
puteri cu mult mai mari decât nevoile lor. Desbrăcaţi prin fire de orice cuviinţă, ei se 
mângâie de ruşinea robiei prin aceea că sunt slobozi să facă totul„ aşa încât „tâlharii şi 
ucigaşii ies din treapta aceasta şi pricina trebuie căutată într-o nebunie aproape firească a 
lor şi care este, fără îndoială, urmarea cea mai de apoi a căderii omeneşti în sânul robiei. 
Născându-se oameni înjosiţi, prin părerea ce au de josnicia lor, pierd cel mai tare frâu care 
poate opri pe cei slabi, adică teama acestui dispreţ obştesc care îi pedepseşte cu urgisirea 
din singura pricină a naşterii lor. Astfel de oameni nu văd în lume nici o deosebire între 
dreptate şi tâlhărie şi când sărăcia sau vreo patimă îi aţâţă la nelegiuire, ei pierd nădejdea 
că poate să-i oprească ceva de a se deda la cele mai mari neorânduieli. Fărădelegea în faţa 
lor nu e decât un fel de ură împotriva omenirii întregi şi, precum se ştie, răzbunarea nu 
cunoaşte nici zăbavă nici margini” [Comitele d’Hauterive, membru liber al Academiei de 
Inscripţiuni şi frumoase litere; secretar al domnului Moldovei Alexandru Mavrocordat 
(Firariul), Mémoire sur l’etat ancien et actuel de la Moldavie présentè à A.A.S. le prince 
Alexandre Ipsilandy hospodar régnant en 1787 / Memoriu asupra vechei şi actualei stări 
a Moldovei prezentat lui Alexandru vodă Ipsilante la 1787, Ediţie bilingvă, Bucureşti, 
Institutul de Arte Grafice «Carol Göbl», 1902, p. 104-109]. 
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a hoţilor erau bucatele (cai33, oi,34 vite cornute35, porci, stupi36 şi grâne37) şi 

Apoi, în anul 1852, autorităţile anchetează mai mulţi ţigani care făcăseră prădăciuni 
(Arhivele Naţionale-Iaşi, fond Ministerul de interne, tr. 1772, op. 2020, dosar nr. 25094/1852. 
În continuare: AN-Iaşi. Pentru obiceiul ţiganilor de a fura, vezi şi DIR. A., veac XVII, vol. IV, p. 
208-209, nr. 262, p. 271, nr. 334; Călători străini, Bucureşt, vol. X, partea a II-a, îngrijit de Maria 
Holban, Maria M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Editura Academiei 
Române, 2001, p.941; Dimitrie Dan, Ţiganii din Bucovina, Cernăuţi, 1892, p. 18 şi p. 29.

33  La 6 februarie 1623, Condrea din Fereşti dădea lui Petrea Cehan ocina din Fereşti „printru 
ce-am fost chizéş de Nicoară feciorul lui Dumitru Erhan, printru un cal ce i-a fost furat 
ş-au fost el să plătească şi l-au apucat moartea şi nu i l-au plătit. Să aibă a-l ţiné până voi 
plăti” (DRH.A., vol. XVIII, p. 14, nr. 14 şi p. 26, nr. 20). Vezi şi DIR. A., veac XVII, vol. II, 
p. 79-80, nr. 91; p. 311, nr. 414; p. 344, nr. 3 (fals).

34 În anul 1847, tâlharii Ioan Oţâlea, Toader sin Vasile, Roman Toader, Ursu Ţârde şi Gheorghe 
vizitiul sunt anchetaţi pentru prădarea a trei stâni (AN-Iaşi, fond Curtea Criminală, tr. 
1370, op. 1557, dosar nr. 158/1847).

35  La 5 mai 1643, Jerian, ficiorul Petrii, nepot Tămpii din Cătănaşi îşi vindea ocina din 
satul Cătănaşi, la ţinutul Covurluiului, pe Cohurluiul Săcu, „pentru căci am fostu furatu 
eu cinci vaci a popii Coste de Oncani şi popa m-au prinsu pri mine de faţă şi m-au datu 
pre mâna pârcălabilor di ţinutul Cohurluiului. Deci eu cu aceşti bani ce mai sus m-am 
plătitu de cătră popa şi de la pârcălabii”(DRH.A., vol. XXVII, p. 93, nr. 88).

Apoi, La 20 martie1687, „Andriaş a Neanului şi Robaca au furat boii lui Irimia a 
Trotuşanului, după care fug în Ţara Ungurească, însă sunt prinşi şi judecaţi, aşa încât 
şi dau ocina lui Dumitraşco, fiindcă acesta „s-au apucat chiziş de Andriaş cum a plăti 
Andriaş ce i s-a vini; iar apoi Andriaş n-au avut cu ce plăti, iar […] Dumitraşco l-au plătit 
şi de la boii Irimiei şi de la gloaba pârcălabilor; au dat 5 lei” (C.A. Stoide şi Constantin 
Turcu, Documente şi regeste din ţinutul Neamţului. Secolele XVI, XVII, XVIII, urmate de 
un indice-comentar al numelor proprii, două planşe text chirilic şi patru planşe în facsimil, 
Extras din revista „Apostolul”, Piatra Neamţ, nr. 9-11, 1935, p. 30-31, nr. LVIII).

De asemenea, tâlharii Avram jidovul, Vasile Rusu, Simion Blăniţă cu ai lor fură doi 
boi şi fac „răvaşul iconomiei spre vinderea lor” (AN-Iaşi, fond Curtea Criminală, tr. 1370, 
op. 1557, dosar nr. 153/1846). Vezi şi DRH.A., vol. XXVII, p. 28, nr. 24; DIR. A., veac XVII, 
vol. II, p. 132, nr. 162; vol. III, p. 8, nr. 10-11.

36  În anul 1643, „Simion de la Obârşiie, şi cu fămeia sa, Anghelina, şi cu feciorii ei, Vasilie şi 
Erimiia, nepoţii Fătului, strănepoţii lui Lupea Berhéciu” îşi dau moşia din satul Slipoteni, 
la ţinutul Tecuci, lui Răcoviţă logofăt, „pentru o vină ce-au avut ei, drept câţiva stupi 
ce i-au furat şi s-au prinsu di faţă la acest om, dece nici el nu s-au tăgăduit, ci-au spus 
înnainte noastră că i-au furat acei stupi. Şi cu altă n-au avut cu cé plăti, ce i-au dat acea 
parte de ocină” (DRH.A., vol. XXVII, p. 39-40, nr. 35). Vezi şi DIR. A., veac XVII, vol. III, 
p. 29, nr. 30; Vasile Mihordea, (redactor responsabil), Ioana Constantinescu şi Corneliu 
Istrati, Documente privind relaţiile agrare în veacul al XVIII-lea, vol. II Moldova, Bucureşti, 
Editura Academiei, p. 227, doc. nr. 179.

37 Din documentul lui Vasile Lupu, emis la 11 februarie 1643, aflăm că Tudor, fiul lui Gligorie 
Puul, nepotul lui Neagul este nevoit să-i vândă lui Dumitraşco stolnic cei „opt paşi în 
frunte din hotarul satului Buciumi, de la râul Siret până la hotarul Tecuciului, fiindcă „el 
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banii38. De obicei, vitele furate erau sacrificate pentru consum39 sau erau vândute 
negustorilor străini40. Dată fiind această trăsătură de caracter, în unele cazuri 
ţiganii erau erau bănuiţi pe nedrept că ar fi săvârşit astfel de furtişaguri41. Pentru 
a-şi păstra robii vinovaţi, adesori stăpânii lor le plăteau capul42, dar ţiganii 
trebuiau să le întoarcă acestora toată cheltuiala făcută43, căci în caz contrar erau 
spânzuraţi44.

a prădat o groapă cu grâne şi l-au prins de faţă şi nu a avut cu ce să-şi plătească capul, 
ci a dat partea lui de ocină mai sus scrisă. Pe aceasta el a dat-o de asemenea boierului 
nostru, Dumitraşco stolnic, şi i-a plătit capul lui de la această nevoie, în care a căzut el” 
(DRH.A., vol. XXVII, p. 31-32, nr. 26). 

38 DIR. A., veac XVII, vol. III, p. 290, nr. 352.

39 Aşa procedează şi astăzi numeroşi hoţi de animale.

40 În privilegiul comercial acordat de Alexăndrel al II-lea braşovenilor la 12 august 1452, 
se arată între altele că „iar atunci când vor voi să mâne boi din ţara noastră la Ţara 
Ungurească, atunci vor avea să plătească de la fiecare bou câte 2 groşi, mai mult nimic 
să nu plătească. De asemenea, cineşi va cunoaşte la ei caii sau boii, fie oriunde în ţara 
noastră, şi va dovedi omul nostru pe braşoveni cu oameni buni, iar acei braşoveni nu 
vor putea să puie chezaş pentru acel cal sau bou, braşovenii să piardă calul sau boul, şi 
mai mult nimic; gloabă n-au să dea nici un groş, ci să rămâie numai cu paguba şi mai 
mult nimic <s.n.>” (I. Bogdan, Documentele moldoveneşti din sec. XV şi XVI în Arhivul 
Braşovului, Bucureşti, 1905, Extras din CvL, tom. XXXIX, 1903, nr. 7-10, p. 32-33, nr. XI).

41 La 7 aprilie 1643, Vasile Lupu arată că „au avut dzi înnaintea Porţăi domnie méle Ciocârlan 
ţiganul de la Pobrata cu Fuga de Forăşti pentru neşte cai ce s-au fostu furat Fugăi, apoi 
el au mersu de au prădat pe Ciocârlan. Iar apoi, Fuga ş-au aflat furii, iar Ciocârlan s-au 
îndireptat şi au luat de la Fuga un bou pentru bucatele lui; apoi, el de iznoavă ş-au luat 
dzi înnaintea domniei méle. Deci Ciocârlan au vinit la dzi ş-au aşteptat pără a cincea 
dzâ după dzi, şi Fuga tot nu au vinit, ce au rămas de dzi şi din toată legea ţărâi, ca să ţâie 
Ciocârlan boul ce au luat de la Fuga, şi să nu se mai pârască aceasta în veci, peste cartea 
domniei méle” (DRH.A., vol. XXVII, p. 80, nr. 70).

42 DIR. A., veac XVI, vol. IV, p. 271, nr. 334; veac XVII, vol. II, p. 314-315, nr. 419.

43 Ibidem, veac XVII, vol. II, p. 314-315, nr. 419

44 Ibidem, p. 79-80, nr. 91; p. 314-315, nr. 419. 
45 Asfel, într-un document din august 1545, aflăm că „Iordan şi Senca cămăraşi, carii cu 

banii domnului <Moldovei-n.n.> au fugit în Polonia”, Sigismund August regele Poloniei 
făgăduieşte lui Petru Rareş „de a pune la cale pe acel Iordan” (Bogdan Petriceicu Hăjdeu, 
Archiva istorică a României. Collecţiune critică de documente asupra trecutului roman, 
începând din timpii cei mai depărtaţi şi până la anul 1800, Bucureşti, tom I, partea I, 
1865, p. 34, nr. 35. În continuare: Hăjdeu, Arch. Ist.). De asemenea, un anume Bogdan a 
furat 12000 de aspri din banii domneşti după care fuge în Polonia, motiv pentru care i se 
confiscă ocinile (DIR. A., veac XVII, vol. III, p. 43, nr. 69). Interesant este că Ieremia Moghilă 
îi iartă acest vicleşug, restituindu-i moşia, doar fiindcă i s-a alăturat în campania militară 
pentru ocuparea tronului Moldovei (DIR. A., veac XVII, vol. III, p. 43, nr. 69). Apoi, la 21 
august 1643, Vasile Lupu întărea lui Isac o parte de ocină din satul Sănăuţi, din ţinutul 
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În acelaşi timp, şi boieri furau, îndeosebi bani din averea domniei45, vite46, moşii47 
cărţi48 dar şi urice pentru a le vinde sau a dobândi moşii. Între marii boieri căzuţi în 
acest păcat sunt amintiţi de documente Barnovschi, fost ceaşnic49, sau Ion tâlharul, 
nepotul lui „Mihăilă şetrar”50. Furtul documentelor era făcut pentru a se conferi 
credibilitate cererilor de ocini fără nici o dreptate51. Prin urmare, este eronată afirmaţia 
potrivit căreia „în secolele XVI-XVII se cunosc cazuri de distrugere a documentelor 
de moşii de către aşa numiţii «tâlhari». În realitate este vorba de acţiuni împotriva 
stăpânilor feudali înfăptuite de haiduci, care cugetă şi acţionează în interesul celor 
exploataţi”52. De fapt, bandele de hoţi incendiau casele unor boieri ca răzbunare sau 
pentru a creea o anumită impresie, care să-i ajute în atacurile ulterioare. Bineînţeles, 
atunci când se dădea foc unei curti boiereşti, ardeau şi documentele pentru moşii, 
însă nu există nici o dovadă că ţinta acestor pârjoluri era distrugerea documentelor. 
Dimpotrivă, atunci când găseau documentele de stăpânire ale unei moşii sau de 
împrumut, haiducii le luau53 pentru că erau la fel de valoroase ca şi alte obiecte de 
preţ, precum banii, obiectele de aur sau argint sau manuscrisele. În acelaşi timp, 
unii foşti robi, deveniţi tâlhari, atacau conacele boiereşti în care slujiseră, prilej cu 
care luau averea şi dresele pentru ţigani ale foştilor stăpâni54, aşa încât aceştia să 
nu mai aibă dovezi asupra robilor lor. În spiritul acestei mentalităţi, este posibil 

 Sucevei, partea Eremiei Dracii, „care parte i s-au ales a Eremiei Dracei de pre alţi fraţi a 
lui, pentru căci au fostu amândoi la o slujbă, iar Eremiia Dracea au luat câţiva bani den 
slujbă ş-au fugit în Ţara Leşască. Ş-au avut ei şi pagubă dentr-acea slujbă”, fiindcă Isac 
„au luat acei bani cu camătă de la turci” şi a plătit domniei bani furaţi de Eremiia Dracea 
(DRH.A., vol. XXVII, p. 142-143, nr. 146).

46 DIR. A., veac XVII, vol. III, p. 167, nr. 257.

47 A se vedea numeroasele procese pentru moşii sau împresurări de hotar, judecăţi care se 
întind de-a lungul întregului Ev Mediu românesc.

48 Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti. B.A.R., vol. I 1-1600, Bucureşti, 
Editura Ştiintifică şi Enciclopedică, 1978, p. 173, ms. rom. nr. 759, f. 65v-69; p. 199. ms. 
rom. nr. 942, f. 58v-64; p. 245, ms. rom. nr. 1159, f. 32; p. 268, ms. rom. nr. 1255, f. 27.

49 DIR. A., veac XVII, vol. III, p. 167, nr. 257.

50 Ibidem, veac XVII, vol. I, p. 66, nr. 98.

51 Că exista obiceiul de a se cere ocini streine cu documente furate o dovedeşte, între altele, 
zapisul din 8 ianuarie 1619, când Andrei Stanislavici pârcălab vindea lui Toma postelnic 
seliştea Căuciuleşti, pe Cracău, ţinutul Neamţ, arătând că „privilegiul pe care l-am avut 
de la Ieremia voievod, noi l-am pierdut în aceste răscoale. Iar când se va întâmpla să se 
găsească dintre acele zapise, să nu se ţie în seamă” (Ibidem, vol. IV, p. 304, nr. 373).

52 S.I. Gârleanu, op. cit., p. 11.

53 La 3 noiembrie 1624, Radu Mihnea arată că deresile, uricile şi ispisoacele lui Ponici diiac 
din Rugăşăşti „i le-au luoat tâlharii când l-au prădat şi i-au luoat toată averea” (DRH.A., 
vol. XVIII, p. 307, nr. 239). Vezi şi DIR.A., veac. XVII, vol. IV, p. 208-209, nr. 262.

54 Ibidem, p. 277, nr. 332.
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ca în timpul unor astfel de jafuri să fi fost vizate şi zapisele de împrumut şi zălog, 
date unor boieri de către oamenii ajunşi la nevoie şi pe care haiducii îi protejau ca 
membri sau sprijinitori ai cetei. Chiar şi tătarii sau, mai curând, însoţitori români 
din hoarda acestora, furau astfel de cărţi domneşti55, fiindcă aceste documente 
puteau fi vândute altor boieri56, în condiţiile în care posesorii lor puteau pretinde 
oricând că sunt stăpânii moşiilor la care făceau referire, iar domnia să le „întoarcă” 
satele înscrise în urice. Din acest motiv, pentru a fi protejate de furi, documentele 
medievale erau îngropate în vremi de primejdie57, dar adeseori ele putrezeau înainte 
de a fi scoase la lumină58. 

Hoţii prinşi era legaţi şi trimişi la curtea domnească pentru judecată59. Pentru 
a scăpa de temniţă60 şi a li se ierta vina, furii trebuiau să-şi plătească deşugubina 
(capul), ceea ce reprezenta o amendă în bani care echivala cu iertarea comunităţii de 
la pedeapsa cu spânzurătoarea61. Dacă tâlharul nu avea bani, el putea plăti această 
amendă în vite62 sau trebuia să-şi dea sau să-şi vândă ocinile63. În cazuri excepţionale, 

55 La 15 ian 1617, „Antimia, văduva lui Dimitrie Lenţa, fost staroste, cu fiicele ei: Marica, 
Anghelina, Magda şi cu fiul ei, Miron, nepoţii lui Andrei Lenţa” primesc întărire pentru 
moşiile „Horoşăuţi, care este sub pădure, cu heleşteu şi cu moară, şi pentru părţile de moşie 
ale lui Lenţa din Boianciuc, Doroşăuţi şi Costeşti, ţinutul Cernăuţi, pentru care stămoşii lor 
au avut drese de la Ştefan voievod, că <tătarii> le-au ars bisericile şi casa din Iurcăuţi” 
şi le-au furat ispisoacele domneşti, precum şi pentru „trei părţi din patru părţi de sat din 
Vasileu, lângă Nistru, cu o moară la pârâu” (Teodor Balan, Documente bucovinene, vol. 
I (1507-1653), Cernăuţi, 1933, p. 167-168, nr. 77).

56 În anul 1617 a fost consemnat faptul că un uric furat a fost vândut pentru un cal (DIR.A., 
veac. XVII, vol. IV, p. 132, nr. 171). 

57 La 20 iunie 1598, Pătraşcu pârcălabul de Bacău dă scrisoare ne neîmpresurare lui Puiul, 
feciorul lui Isac din Mastacăn, pentru ocinile din Măstacăn, arătând că acesta „au adus 
zapisele tătâne-său cele de moşie, înaintea noastră, pârcălabul de Bacău, le-au arătat arse 
şi zicea că le-au ars într-o pungă de scăpărători” (C.A. Stoide şi Constantin Turcu, op. cit., 
p. 5, nr. V).

58 În timpul lui Alexandru Moghilă, aflăm că nişte urice au fost ascunse în tainiţa mănăstirii 
Dragomirna, dar au putrezit deoarece apa a ajuns la ele (DIR.A., veac XVII, vol. IV, p 258, 
nr. 316).

59 Ureadnicul şi vatamanul din Şerpeni pun sub pază nişte furi şi-i trimit la Iaşi legaţi pentru 
judecată (ibidem, p. 293, nr. 358).

60 În anul 1609 se vinde ocina unui hoţ care furase un postav de la un armean, pentru a i 
se plăti capul şi a fi scos din temniţă (ibidem, vol. II, p. 230, nr. 306). Vezi şi ibidem, p. 
344, nr. 3 (fals).

61 Ibidem, p. 273, nr. 358; vol. III, p. 8, nr. 10-11; p. 154, nr. 242.

62 Ibidem, veac XVI, vol. III, p. 459, nr. 560; vol. IV, p. 283, nr. 347; veac XVII, vol. I, p. 210, 
nr. 298; vol. II, p. 48, nr. 50; p. 314-315, nr. 419; vol. V, p. 64, nr. 80.

63 La 20 mai 1617, Mitrofan episcopul de Huşi întărea lui Dimitrie Goia mare vornic de Ţara 
de Jos nişte vii din Huşi, de la Dricul, una cumpărată de la fiul răposatului Bărboi fost 
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achitarea deşugubinei se imputa, în ciuda abuzului, rudelor vinovatului, care erau 
obligate, astfel, să-şi dea propriile averi64. Dacă nu avea cu ce plăti cu nici unele din 
cele de mai sus, pentru a scăpa de spânzurătoare, vinovatul şi familia sa se dădeau 
robi celui care achita amenda65. Trebuie să precizăm faptul că banii/vitele obţinute 
din plata deşugubinei ajungeau în visteria domnului/sau la poarta gospod66 ori, în 
situaţii rarisime, puteau fi dăruiţi/dăruite mănăstirii care stăpânea satul67. Oricum, 
dacă hoţul recidiva de mai multe ori sau nu avea cu ce-şi plăti capul, pedeapsa era 
spânzurătoarea68. Atunci când hoţii erau spânzuraţi, tovarăşii şi gazdele lor trebuiau 
să întoarcă păgubiţilor furturile comise69. Această pedeapsă era pe deplin justificată, 

mare vornic de Ţara de Jos, iar celelate luate pentru deşugubine de la Horjea fost vornic 
de Huşi, care tâlhărise în mai multe rânduri şi de la fiul lui Pătraşco croitorul şi Ionaşco 
Ciubotar, care greşiseră cu nişte femei şi care îşi plătesc greşelile dându-şi de bună voie 
viile (Ibidem, veac XVII, vol. IV, p. 165, nr. 203).

Apoi, la 10 februarie 1643, Gheorghie Grecul din Băşeni alegea părţile lui Pană 
neguţitoriul din satul Cândeşti, din ţinutul Iaşilor, între care şi „parte, a lui Istratie şi a lui 
Tofan, iar cumpărătură, că au fost furat 5 cai şi n-au avut cu ce plăti, ce i-au dat toată partea 
lor, şi iară o am lipit pre lângă cele cumpărături. Şi aşijdere, au mai dat Pană 8 oi lui Tiron 
din Cândeşti pentru un cal a popii din Stâlpeni, pentru Istratie şi pentru Tofan. Aşijdere i-au 
mai dat un caragiu întregu, direptu zăci galbini, iară pentru dânşii, şi ei au dat lui Pană, din 
giumătate de sat, a cince parte, parte lui Isacu” (DRH.A., vol. XXVII, p. 28, nr. 24). Vezi şi 
ibidem, p. 31-32, nr. 26; p. 39-40, nr. 35; p. 93, nr. 88; p. 95, nr. 90; DIR. A., veac XVI, vol. 
IV, p. 271, nr. 334; veac XVII, vol. II, p. 132, nr. 162; p. 167-169, nr. 217-218; p. 224, nr. 
297; p. 230-231, nr. 306; p. 273, nr. 358; p. 301-302, nr. 401, p. 311, nr. 414, p. 314-315, nr. 
419; vol. III, p. 8, nr. 10-11; p. 167, nr. 257; p. 169, nr. 260; p. 344, nr. 3 <fals>; DANIC-B, 
Ms. nr. 628, f. 94v; Iorga, Documente nouă relative la Petru Şchiopul şi Michaiu Viteazul, p. 
492; C.A. Stoide şi Constantin Turcu, op. cit., nr. 9-11, 1935, p. 30-31, nr. LVIII.

64 DIR.A., veac XVI, vol. III, p. 340, nr. 414; p. 459, nr. 560; vol. IV, p. 264-265, nr. 328; veac 
XVII, vol. II, p. 48, nr. 50; p. 164, nr. 213; p. 167-169, nr. 217-218; vol. III, p. 169, nr. 260.

65 Ibidem, veac XVII, vol. II, p. 78-79, nr. 91 şi p. 231, nr. 306; vol. IV, p. 271, nr. 334.

66 Ibidem, vol. III, p. 135, nr. 212.

67 Ibidem, vol. II, p. 129-130, nr. 159; vol. III, p. 154, nr. 242; vol. IV, p. 155-156, nr. 244.

68 Ibidem, vol. II, p. 78-79, nr. 91; vol. III, p. 8, nr. 10-11.

69 Vasile Lupu voievod judecă pricina dintre Pricopie Flocea şi Necula diiacul, cu Ion din 
Dăniceni pentru o parte de ocină a Dărdăreştilor, ce li s-a luat „pentru nişte iape turceşti 
ce-au plătit ei”, prilej cu care se arată că „Pricopie Flocea au dzis că tată-său, Vasilie, ce-
au fost la închisoare la temniţa domniei mele, cu năpaste pentru acele iape turceşti, care 
s-au prilejit de au şi murit în temniţă şi n-au fost vinovat, precum au mărturisit înaintea 
noastră credincios boieriul nostru Ştefan, când au spânzurat pe Căzacul tălhariul la 
moartea lui şi pe Prodan, şi gazda lui, pre Ion din Pogocéni, iar Vasilie Flocea ci i s-au 
prilejit moarte în temniţă nu-i vinovat. Şi încă i s-au luat şi bucatili pentru plata iapelor. 
Deci, domnia mea înpreună cu tot sfatul boierilor noştri am socotit să nu fie şi cu moarte 
şi cu bucatile luate, ce să i să întoarcă bucatili dispre soţiile Căzacului tălhariul, adică 
di la Prodan şi de la Ion Oni, iar dacă nu-i vor întoarce bucatile, să aibă a ţâne Prociopie 
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fiindcă obiceiul pământului statornicea, între altele, ca boieri prădaţi de tâlhari70 să 
fie nevoiţi să-şi dea ocinile pentru a plăti lucrurile primite zălog ce fuseseră furate 
de la dânşii71. Această cutumă avea rolul de a împiedica eventualele înţelegeri între 
hoţi şi cămătari, aşa încât aceştia din urmă să nu pretindă vreun motiv pentru a nu 
întoarce bunurile pe care le luaseră drept zălog.

Toţi aceşti tâlhari deveneau cu adevătat periculoşi dacă se organizau în bande 
înarmate, asemenea trupelor de haiduci mercenari. Încă din prima jumătate a 
veacului al XVII-lea documentele interne72 şi călătorii străini73 amintesc existenţa 
unor astfel de bande în codrii Moldovei. Dată fiind amploarea fenomenului, tâlharii 
încep să lase urme şi în toponimie, căci în această perioadă este amintit Drumul 
Furilor74.

Flocea partea de ocină a lui Prodan din Pogocéni, partea Dărdăreştilor” (DRH.A., vol. XXII, 
p. 104, nr. 91).

70 La 3 noiembrie 1624, Radu Mihnea se arată că dresele lui Ponici diiac din Rugăşăşti „i 
le-au luoat tâlharii când l-au prădat şi i-au luoat toată averea” (ibidem, vol. XVIII, p. 307, 
nr. 239).

71 În anul 1643, Antemiia, femeia lui Dumitraşco de Turiiatca, mărturisea „cum au fostu 
pus zălog Teta Stroiasca o ţintă de auru cu pietri scumpe la noi, pentru puţinei bani. 
Acea ţintă au fostu a Lupului Stroescul. Deci acei bani i-au dat Lupul Stroescul la mâna 
nostră toţi cu cât ne-au fostu datori, iar noi ţinta n-am avut de unde o da c-au perit de 
tâlhari den mâna noastră. Deci noi, vădzindu că n-avem de unde o da şi banii am luat, eu 
m-am tocmit cu Lupul Stroescu şi i-am dat doao jerébii den sat den Turiiatca, den partea 
den mijloc, ce iaste în ţinutul Sucévei, ce au fost acéle doao jerébie a noastră dereaptă 
cumpărătură de la Costin den Valova, den ţinutul Cernouţilor, ce au fostu ficior Tomei. 
Deci să-i fie Lupului dereaptă ocină şi moşie, cu tot venitul, în véci” (ibidem, vol. XXVII, 
p. 58-59, doc. nr. 53).

72 Un document din 1617 atesă că tâlharii Guria, Ţigan şi tovarăşi lor au jefuit mai mulţi 
boieri, luându-le toată avera şi uricele (DIR.A., veac. XVII, vol. IV, p. 208-209, nr. 262).

73 Într-o descriere din 1632 a părintelui francisccan Paolo Bonici, care a locuit în Moldova 
timp de nouă ani, se arată că: „De la Iaşi, pentru a merge la Galaţi – spre a trece apoi în 
Turcia - trebuie să mergi la Scânteia şi să treci printr-o pădure ce se întinde pe 5 mile, foarte 
primejdioasă din cauza tâlharilor, pe unde trec cu uşurinţă carele. […] De la Vaslui până 
la Bârlad se trece printr-o pădure primejdioasă […] De la Bârlad pentru a ajunge la Galaţi 
se poate merge pe cinci drumuri, după cum va fi nevoie, căci pe întinderile deschise se 
află lotri călări, care răpesc oameni <şi fură> şi lucruri de prin locurile deschise, din sate 
şi din păduri” (Călători străini, vol V, p. 22). Apoi, în descrierea anonimă a soliei lui Jerzy 
Krasinski din 1636, referitor la pădurea dintre Iaşi şi Scânteia se spune că: „Ne aşteptam 
şi noi să avem în această pădure vreun necaz, căci aici e de obicei locul de întâlnire al 
tuturor bandiţilor, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am străbătut-o fără nici o tulburare şi 
îndată, după ce am ieşit din pădure, ne-am oprit pentru noapte în satul Scânteia, la trei 
mile de Iaşi. Acest sat era mai demult foarte mic şi în el locuiau numai tâlhari, acuma 
însă s-a mărit mult, s-au aşezat în el mulţi oameni gospodari” (ibidem, p. 117).

74 DIR. A., veac XVII, vol. II, p. 322, nr. 431 şi vol. IV, p. 68-69, nr. 96.
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Deşi majoritatea moldovenilor nu furau75, fenomenul furtişagurilor a fost 
întotdeauna o constantă a istoriei. De fapt, una din cele mai vechi ocupaţii umane 
a fost furtul. Era mult mai uşor să iei prin forţă sau şiretenie un anumit lucru 
decât să-l obţii prin muncă. Nu întâmplător, odată cu apariţia statului, acesta a fost 
preocupat de a găsi mijloacele necesare eradicării acestui fenomen.

În ceea ce priveşte spaţiului românesc, începând cu veacul al XVIII-lea, numărul 
bandelor de tâlhari înarmaţi care atacau oamenii domnului, negustorii şi curţile 
boiereşti se înmulţesc. Cauzele se regăsesc în perioada stăpânirii fanariote, dat fiind 
faptul că grecii care veneau în ţările române, preocupaţi de îmbogăţirea rapidă, 
uitau de orice sentiment de umanitate faţă de semenii lor, aspect pe care ajungea 
să-l condamne însuşi marele vornic Ioan Neculce76. La amploarea acestui fenomen 
în epoca fanariotă au contribuit şi vremurile tulburi întreţinute de războaiele ruso-
austro-turce, care alimentau constant bandele de hoţi cu oameni şi arme, precum 
şi lipsa unei armate pământene bine organizate. Data fiind amploarea fenomenului, 
pe baza vechiului obicei al pământului şi al pravilei lui Vasile Lupu77, treptat se 
constiutuie un ansamblu de norme cunoscute sub numele de „rânduiala tâlharilor 
şi ucigaşilor”, amintite într-un document din 177778, ce erau destinate curmării 
atacurilor bandelor de tâlhari. Nu este întâmplător faptul că cele mai multe furturi 
de-a lungul secolului al XVIII-lea începutul celui următor erau săvârşite de către 
oamenii de peste hotar79, îndeosebi dezertorii, oamenii fără căpătâi şi vagabonzii. 

75 Ioan Antonovici, Istoria comunei Bogdana din plasa Simila, judeţul Tutova, Bârlad, 1906, 
p. CXXXII.

76 „Aşe socotesc eu cu firea mea aceasta proastă […]: focul îl stingi, apa o iezăşti şi o abaţi pe 
altă parte, vântul când bate te dai în lături, într-un adăpost şi te odihneşti, soarele întră în 
nuor, noaptea cu întunericul trece şi să face iar lumină, iar la grec milă, sau omenie, sau 
dreptate, sau nevicleşug, nici unele de acestea nu sânt sau frica lui Dumnezău. Numai 
când nu poate să facă rău să arată cu blândeţe, iar la inimă şi firea, tot cât aru putea este să 
facă răutate” (Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte, Ediţie îngrijită 
de Iorgu Iordan, Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1955, p. 171).

77 Carte românească de învăţătură de la pravilele împărăteşti şi de la alte giudeaţe, cu dzisa 
şi cu toată cheltuiala lui Vasilie voivodul şi domnul Ţărâi Moldovei, di mai multe scripturi 
tălmăcită, di în limba ilienească pre limba românească, în tipariul domnesc, s-au tipărit în 
mănăstirea a Trei Svetitele, în Iaşi, de la Hristos 1646, tălmăcită de Evstratie biv logofet, 
Ediţie critică, alcătuită de Andrei Rădulescu (coordonator), Alexandru Costin, Vasile 
Grecu, Vintilă Gaftoescu, Constantin Tegăneanu, Gheorghe Cronţ, Radu Dimiu, Ovid 
Sachelarie, Gheorghe Nicolaiasa, Ancuţa Popescu şi Mircea M. Sadoveanu, Bucureşti, 
Editura Academiei Române, 1961.

78 AN-Iaşi, Colecţia Documente, pach. CCLX, doc. nr. 1

79 Astfel, între 1832 şi 1833, sunt căutaţi mai mulţi hoţi austrieci care jefuiau în Moldova 
(idem, fond Secretariat de Stat, dosar nr. 98/1832-1833). Apoi, în perioada 1845-1847, 
tâlharii Grigore Moroşan cu oamenii săi au furat mai multe vite (idem, fond Curtea 
Criminală, tr. 1370, op. 1557, dosar nr. 151/1845).
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Deşi documentele oficiale îi cataloghează pe toţi cei care săvârşit jafurile drept 
furi sau tâlhari, poporul de rând i-a diferenţiat: pe cei mai numeroşi i-a dat uitării, 
iar pe câţiva i-a protejat de autorităţi şi i-a proslăvit în doine, balade şi cântece, 
numindu-i haiduci. Este vorba, în special, de eroi populari din secolele al XVIII-lea şi 
al XIX-lea. Se ridică întrebarea de ce s-a făcut o asemenea diferenţiere, în condiţiile 
în care autorităţile îi denumeau generic pe toţi aceştia drept tâlhari, hoţi, furi sau 
lotri. Trebuie să remarcăm faptul că spre deosebire de hoţii sau de tâlhari obişnuiţi, 
până la începutul secolului al XIX-lea, haiducii erau întotdeauna organizaţi în cete. 
Totodată, se constată că haiducii se numeau cu acest nume sau cu cel de voinici80, 
iar între ei se considerau fraţi81, ceea ce poate să însemne existenţa unei legături 
între membrii cetei pe baza frăţiei de cruce.

Una din explicaţiile diferenţierii haiducilor de ceilalţi răufăcători se regăseşte în 
faptul că, spre deosebire de hoţul sau tâlharul obişnuit, haiducii îi respectau şi ajutau 
pe săteni82. Din acest motiv, ţăranii şi ciobanii îi sprijineau pe haiduci cu mâncare83 
şi îi înştiinţau degrabă dacă potera se pregătea să înconjoare locul din pădure în 
care se aflau84. Nu întâmplător, scăpat de potera nemţească, celebrul haiduc Ioan 
Darie Pomohaci din Bucovina spunea tovarăşilor că au scăpat de urmăritori doar 
fiindcă fuseseră avertizaţi de săteni: „Ce ne-a spus Bordeianul ştiam şi eu de la 

80 Ion Dologa, Doine şi hore. Cântece haiduceşti. Balade, I Din ţinutul Bârgăului. II. Din 
câmpia Ardealului (1884-1888), Ediţie îngrijită, cuvânt înainte şi note de prof. George-
Vasile Raţiu, Bistriţa, Editura Nova Didactica a Casei Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud, 
2005, p. 68-69, nr. II; p. 75-76, nr. XI; p. 77, nr. XII; p. 79, fără nr.

81 Ion Dologa, op. cit., p. 70, nr. III, p. 71, nr. V, p. 72, nr. VII; p. 73-74, nr. IX.

82 „De săteni, însuşi Darii nu avea nici o frică, deoarece pe lângă aceea că trăia cu dânşii 
bine, îi cinstea şi îi omenea; el nu numai că nu făcea nimănui din ei nici un rău, dar 
mai şi boteza, cununa şi miluia, dând la fini şi la fine junci şi chiar părechi de boi şi nu 
o vădană îşi îndulcea copiii cu lapte de la vaci căpătate pomană de la căpitanul Darii” 
(Iraclie Porumbescu, op. cit., p. 58)

83 Astfel, baciul Toma de la stâna lui Ioniţă Mutu din Frumosu dă ortacilor haiducului 
Darie caş, urdă, făină, sare şi un berbec, iar „de-a mai trebui, din ce-a dat Dumnezeu […] 
să venim, că aşa i-a poruncit badea Ioniţă <Mutu-n.n.>, să nu ne oprească ce-om cere” 
(ibidem, p. 37-38). Apoi, sătenii din Pârteşti îi ospătează „frumos” pe haiducii lui Darie 
(ibidem, p. 44), iar baciul şi ciobanii unei stâni din Vama le dau de mâncare „fără a arăta 
cât de puţină frică de noi sau codire de a ne ospăta cu ce avură mai bun”, arătând o voie 
bună ca şi cum ar fi fost nişte prieteni veniţi la dânşii în ospeţie, iar adoua zi dimineaţa 
haiducii au plecat de acolo cu destule merinde” (ibidem, p. 45). Darie vorbeşte cu sătenii 
din Slatina ca cu nite cunoscuţi, iar un gospodar îi invită la masă, în timp ce câţiva 
săteni aduc şi ei traiste cu mâncare, linguri şi talgere de lemn la casa acelui gospodar 
şi se ospătează toţi cu vorbe şi voie bună ca la nuntă (ibidem p. 47). În sfârşit, şi huţulii 
(huţanii) din Bucovina dădea de mâncare haiducilor lui Darie, după cum erau înţeleşi 
dinainte, căci în ziua de hram de la Ruşii Moldoviţei, aceştia „puseră în locuri anumite 
lângă plai dajdea lor pentru Darii” (ibidem, p. 51).

84 Ibidem, p. 41 şi p. 43.
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alţii, că cine din creştinii noştri ni-i duşman sau cui din ei am făcut noi vreun rău? 
Deci, ce numai se aude în sat, am eu cine să-mi spuie”85. Cu toate aceste dovezi de 
prietenie, haiducii erau extrem de neîncrezători, dat fiind faptul că oricând cineva 
din sat sau din membrii cetei putea trăda pentru bani, din pricina unei răzbunări 
sau ca urmare a unui şantaj86. Din acest motiv, paza cetei se asigura prin rotaţie de 
către toţi membrii acesteia, cu excepţia vătafului87. În cazul în care avea loc un act 
de trădare, haiducii căutau să-i prindă şi să-i ucidă pe turnători88.

Apoi, spre deosebire de ceilalţi tâlhari, haiducul a ajuns să fie iubit de popor şi 
fiindcă victimele jafurilor erau doar cei avuţi, în special ciocoii şi statul; că aceştia 
nu prădau bisericile şi făceau cât mai puţine omoruri şi numai în situaţii de legitimă 
apărare sau ca răzbunare. Atacurile lor vizau, în special, arendaşii89 şi cârciumarii, 
deoarece aceştia - în dorinţa lor de căpătuire – săvârşeau numeroase abuzuri. De 
fapt, crezul haiducilor era acela de a nu face rău oamenilor buni, ci doar celor 
răi90. Astfel, voinicii nu atacau toţi oamenii înstăriţi, ci – de obicei – pe cei care 

85 Ibidem, p. 42-43.

86 Darie „nu se nădăjduia prea mult pe toţi oamenii ce i-a văzut şi l-au văzut” la mănăstirea Slatina, 
aşa că, după ce pleacă de la ospăţul gospodarilor, nu zăboveşte mult în pădure şi porneşte spre 
hotarul Bucovinei (ibidem, p. 48). Oricum cineva i-a pârât la autorităţi, căci trecând hotarul, 
în dreptul Humorului, pe drumul spre Cornu Luncii sau spre Valea Seacă mergeau „mulţi 
oameni pe jos cuceva pe umeri şi, înaintea lor, vreo două-trei căruţe, în care, după cât se părea 
din depărtare, şedeau domni şi aveau ceva în mâini, ce semăna a puşti” (ibidem, p. 49).

87 În timpul petrecerii dată de sătenii din Slatina în cinstea lui Darie, „luai, însă seama că 
din când în când ieşea câte unul de-ai noştri afară, ba şi gospodarul singur şi se uitau 
primprejur şi apoi intrau iar în casă. Abia după amiază-zi, după ce mai umplură ploştele 
de vreo câteva ori la crâşmă, după vin, ne duserăm de aicea, neuitând de cei doi tovarăşi, 
ce rămaseră în pădure pe lângă nişte lucruri, să luăm cu noi de toate câte ceva şi pentru 
dânşii” (ibidem, p. 47). De asemeneam „acei unsprăzece, când venea căpitanul lor în vreun 
sat, se împrăştiau pe ici, pe colea, de strajă, de nu s-ar ivi de undeva, ştiţi: «procleţii de 
poteraşi ce te-ntreabă de răvaş»” (ibidem, p. 58). Vezi şi ibidem, p. 52.

88 Astfel, a fost ucis crâşmarul evreu din Marginea pentru că, mituit fiind „de domni” 
anunţase autorităţile precum Darie cu fârtaţii săi ar bea în cârciuma lui (ibidem, p. 58-59). 
Apoi, Iacob, tovarăşul lui Ioan Darie îi spune lui Atanase Golembiovschi, după ce acesta 
fugise din ceată: „- Da tu, auzi tu? N-ai auzit, n-ai văzut, nu ştii nimic! Că de – altfel şi 
niu - altfel numai numele ţi-a rămânea” (ibidem, p. 56).

89 ibidem, p. 37-38.

90 Luându-l cu sine pe Atanase Porumbescu, tatăl lui Iraclie, la începutul sec al XIX-lea, 
haiducul Ioan Darie îi spune acestuia că „tu nu eşti […] la noi în robie, ci oaspe şi nu între 
oameni răi. Ah, sântem […] răi pentru cei răi, dar nu şi pentru cei buni” (ibidem, p. 31-32) 
şi că „Eu şi tovarăşii mei nu suntem hoţi şi tâlhari, de care să se plângă o văduvă ori un 
om sărac că le-am luat văcşoara de la copii. Nici năframa nu luăm noi din mâna celui ce 
plânge şi nici nu furăm banul ce trebuie pentru o sfântă tămâie […]. Zilele cuiva încă nu 
le-am luat”, dar iau dela „oameni vârcvolici, ce beau fără milă sânnge de creştin”, adică 
de la cei „ce fac ca săracii şi vădanele să n-aibă cu ce se hrăni pe sine şi pe copilaşii lor, 
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săvârşiseră nelegiuiri. Nu întâmplător, toţi haiducii au o ură neîmpăcată faţă de 
ciocoi91, căci aceştia se găseau, uneori, între cei care-i făcuseră să ia calea codrului92. 
Din acest motiv, arareori haiducii atacau vreun boier de ţară, dat fiind faptul că 
aceştia aveau o anumită grijă de sătean, fiindcă propria sa bunăstare depindea 
de mulţumirea şi avutul ţăranului. Dacă ţăranul era nemulţumit de boier, îşi lua 
bunurile mobile şi se muta pe altă moşie, aşa încât stăpânul pierdea veniturile ce 
rezultau din plata celei de-a zecea părţi din produsele obţinute de ţăran pe moşia 
sa. În schimb, ţăranul sărac nu avea cu ce să-şi plătească a zecea parte şi adeseori 
căuta să se mute pe o moşie pe care să-şi hrănească familia. De fapt, sătenii stăteau 
în sate doar dacă stăpânul se arăta om cu inimă şi frica lui Dumnezeu. Adeseori, în 
prima jumătate a veacului al XIX-lea, au izbucnit conflicte între boieri şi arendaşi, 
cei dintâi reclamând domniei abuzurile săvârşite de aşa numiţii ciocoii, fiindcă le 
sparg satele şi îi sărăcesc, aşa încât cereau anularea contractelor de arendă. Prin 
urmare, faptele haiducilor ajungeau să fie văzute de cei mulţi şi amărâţi drept o 
pedeapsă divină pentru necazurile ce le îndurau de la ciocoi, aşa încât un atac sau 
o judecată haiducească le alina setea de dreptate93 şi dorinţa de răzbunare94.

ce răpesc năframa din mâna celui ce plânge şi banul de sfânta tămâie” şi care „vorbesc 
încă de dreptate, de lege şi de Dumnezeu […]. Pentru aceia-s tovarăşii mei şi eu, Ioan 
Darii vătaful – hoţi şi tâlhari” (ibidem, p. 35) şi înmânându-i puşca zise: „pe vârcolici să-i 
nimereşti, oameni buni să-i ocoleşti” (ibidem, p. 36).

91 Ion Dologa, op. cit., p. 68, nr. I.

92 Din ţinutul Bârgăului a fost culeasă o baladă haiducească oltenească: „Bată-l crucea om 
bogat,/ Toată vara l-am rugat,/ Să-mi deie bani pe-adunat./ Macar două ori trei parale,/ Să-mi 
cumpăr la copii sare./ C-am făcut o turtă-n vatră,/ Ş-am făcut-o nesărată./ Dacă văzui şi 
văziu,/ Luai coasa din ciu/ Şi mi-o pusei pe spinare,/ Şi plecai în lunca mare./ trăsei două 
ori trei pârloage,/ Foamea la pământ mă trage./[…]/ Vine stăpânu călare/ Şi-mi aduce de 
mâncare,/ Mălai negru sguruit/ Şi unt uscat şi mucezit,/ N-apucai să-mbuc odată,/ El şi-mi 
grăieşte de plată./ M-apucă de stânginit,/ Că nimic nu i-am cosit./ Iar eu mă mâniei/ Şi o 
palmă-i ştersei./ De toţi dinţii-i scosei./ Dacă văzui şi văzui,/ Şoim de codru mă făcui;/ Şi de 
când m-am voinicit,/ dragu-mi-i drumu cotit./ Când văd ciocoii venind:/ că-mi aşez durda 
spre vânt,/ Mă fac broască la pământ/ Şi mi-i ieu la căutare/ De la cap, pân’ la picioare./ 
Şi tocmesc şi chibzuiesc,/ Pe unde să mi-i lovesc./ La rătezul părului,/ Pe din dosul fesului,/ 
Unde-i cald ciocoilului./ Eu ţiclesc <ţintesc-n.n.>, durda <puşca-n.n.> pocneşte,/ Ciocoiul 
se svârcoleşte/ Şi de zile se sfârşeşte./ Las’ să moară ca un câine!/ Că-adese i-am zis: stăpâne,/ 
Nu-ţi bate joc de mine!/ C-a veni vara ca mâne. De te-oi prinde-n lunca mare,/ Face-oi divan 
<pat-n.ed.> pe spinare,/ Şi te-oi călca în picioare,/ Ca pe-un şerpe otrăvit,/ ca pe-un duşman 
ne-mblânzit <s.n.>” (ibidem, p. 75-76, nr. XI)

93 „Frunză verde de piperi/Noi am fost cinstiţi boieri/Ne-a bătut un bărbieri […]/ Ne-an 
judecat la Divan,/ Judecata ţune-un an/ Şi în pungă n-am un ban” (M. Eminescu, Literatură 
populară, Ediţie critică îngrijită de D. Murăraşu, Bucureşti,Editura Minerva, 1977, p. 25,nr. 
75 şi p. 221, nr. 2).

94 „Aoleu, ciocoi, ciocoi,/ De te-oi prinde, te jupoi…” (Grigore Olaru, Gheorghe Smarandache, 
Istoria în doine, balade, legende, tradiţii …, Bucureşti, Editura Destine, 1994, p. 88).
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De asemenea, alături de ciocoi, o ţintă predilectă a atacurilor haiduceşti o 
constituiau instituţiile statului, căci, pe de o parte, cârmuirea era văzută drept 
cea care patrona toate imperfecţiunile din societate, iar pe de alta, ea era singurul 
duşman cu adevărat serios pentru haiduci. Astfel, pentru prinderea lor, statul era 
preocupat să afle trădători, atât dintre locuitorii ţării cât şi dintre proscrişi, care să 
ofere informaţii valoroase pentru capturarea nelegiuiţilor, prin bani, şantaj, presiuni 
sau prin valorificarea unor duşmăii între căpetenii şi membri cetelor, sau între 
haiduci şi locuitori, dar mai ales, putea mobiliza adevărate armate pentru stârpirea 
tâlharilor. Din acest motiv, haiducii au sprijinit masiv sătenii pentru a le cumpăra 
tăcerea, făcându-le daruri bogate din prăzile pe care le luau şi răsplătind generos 
dovezile de credinţă, inclusiv prin atacuri asupra autorităţilor pentru eliberarea 
binefăcătorilor arestaţi95. De fapt, voinicii adăpostiţi în codru preţuiau autorul 
sătenilor, mai ales când cei care le dădeau de-ale gurii erau arestaţi şi potera era pe 
urmele lor, căci sufereau de foame96. În plus, dat fiind faptul că dintotdeauna statul 
din spaţiul românesc a funţionat doar ca urmare a perceperii de taxe şi impunerii 
unor obligaţii în muncă ale locuitorilor, se considera (şi se mai crede) că a fura 
de la stat nu este un păcat, după principiul: cârmuirea ia de la noi, noi luăm de 
la cârmuire. Prin urmare, cântecele haiduceşti nu mai pot fi considerate drept „o 
formă a luptei celor oprimaţi care, chiar dacă nu iau toţi calea codrului, îi ajută pe 
haiduci şi îi însoţesc cu dragostea lor, cu cântecul şi viersul”97.

Dacă haiducii reuşeau să scape de câteva ori de poteră, imaginea lor începea să 
devină legendă, aşa încât versul popular îi prezintă pe aceşti voinici ca neînfricaţi 
faţă de semeni98 şi poteră99. La aceasta contribuia, desigur, şi faptul că şeful bandei 

95 Astfel, Darie îi eliberează pe baciul şi ciobanii lui Mutu din închisoarea de la Solca, unde 
fuseseră arestaţi pentru că dăduseră mâncare haiducilor, „lăsând pe străjeri legaţi şi cu 
căluşi în gură” (Iraclie Porumbescu, op. cit., p. 56).

96 Ibidem, p. 51.

97 Grigore Olaru, Gheorghe Smarandache, op. cit., p. 92.

98 „Frunză verde frunza bradului,/ Iancu a Chetrariului,/ Cu fata Olteanului/ În codru 
Albanului, / Fac sama banilor,/ La tulpina bradului,/ Tot galbini şi irmilici/ Şi pitaci tot 
câte cinci,/ Care beu, dragî, pe-aici./ be, be, Iancule, be/ Be, Iancule, da nu pre,/ Că potira-i, 
ici, cole,/ Taci dragă, nu mai spuni/ C-ar da ei pesti mine,/ Nu ştiu frunza împrăştieşte/ 
Sau potira năbăreşte <tăbăreşte-n.ed.>./ Las’ sî vii hâtu-i în lege,/ Cum ar vini aşa or treci/
Las’ sî vii până-n cruci,/ Cum or vini, aşa s-or duci./ Cine trece luncile luncile?/ Chetraru 
cu slugile […]/ Cine trece lunca mari?/ Iancu Chetraru calari/ Cu trii rânduri de pistoale,/ 
Cu carabina la spinari,/ Cu celmaoa dispre soari,/ De nimi frică n-ari” (M. Eminescu, op. 
cit., p. 237, nr. 57; p. 5, nr. 16) sau: „Ţine nana mea calul/ Până ce-oi urca dealul./ Oi urla 
din deal la vale/ Că eu am patru pistoale;/ Două-s goale două-s pline,/ Dracu se teme de 
mine” (ibidem, p. 36, nr. 171).

99 Surprinzător este faptul că deşi în permanenţă erau urmăriţi de poteră, haiducii nu se 
temeau de ea: „Murguleţ, copită mică,/ Ia mai du-mă la potică!/ În poiana cu pădure/ Unde 
mândra strânge mure./ Şi mă du în Valea Seacă/ iua iute să ne treacă./ Când o fi de cătră 
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era înzestrat cu îndemânare în folosirea armelor, curaj, spirit de sacrificiu în cazul 
în care trebuia să-şi salveze fârtaţii de poteră100 şi inteligenţă ascuţită, motiv pentru 
care era întotdeauna respectat de ceilalţi însoţitori prin apelativul de „căpitan”101 
sau vătaf. 

O altă explicaţie pentru numele bun al haiducilor în folclor o constiuie faptul că 
unii dintre membrii bandei erau lăutari, aşa încât aceştia cântau cei dintâi faptele 
conducătorului cetei de voinici102. Că este aşa o dovedeşte şi faptul că numai un 
haiduc cu har putea descrie viaţa grea din codru în doinele şi cântecele haiduceşti 
şi prin care îşi plângeau soarta103. Acest lucru nu trebuie să ne surprindă căci erau 

seară/ Înapoi să-ntoarcem iar/ Ca colea când o-nopta,/ Să-mi cerc durda ce-o putea,/ De 
putea să nimerească,/ Ciocoii să-i prăpădească <s.n.>.” (Ion Dologa, op. cit., p. 73, nr. 
VIII) sau: „De când plaiul l-am lăsat,/ Traiul bun eu l-am uitat./ Arma-n sân mi-a ruginit,/ 
Nimic n-am agonisit./ Mă-ntorsei pe plai departe/ Unde soarele nu străbate; Sub frunziş de 
brăduşei,/ Pe unde trec turme de miei;/ Şi ciocoi bogaţi cu vite,/ Şi curelele <chimirile-n.
ed> ticsite <pline-n.ed>./ Nu ştiu turme lua-le-aş/ Ori chimire smânnci-le-aş,/ Că nu-i 
vremea de pierzare,/ Că s-aude-n depărtare/ Sgomot de poteră tare./ Frunză verde de pe 
munte,/ Ia vezi, frate, ce s-aude?!/ Graiul dulce-a mândrii mele?/ Ori sgomot de potiri 
grele?/ De-a fi puica mea frumoasă/ Ad-o Domnul sănătoasă!/ Zilele să-mi îndulcească,/ 
Sufletul să-mi răcorească./ Iar de-o fi poteră grea,/ Care-mi vrea viaţa mea,/ Să vie! Că 
am o flintă,/ Pentru poteră gătită./ Să-i pun plumbul sub suoară,/ Să străbată-n inimioară 
<s.n.>” (ibidem, p. 73-74, nr. IX).

100 În caz că erau încolţiţi, vătaful de haiduci „ca om ce nu ştie ce-i frica […] că de dânsul nici 
plumbul nu se prinde” se despărţea de tovarăşii săi şi trăgea în aer pentru ca urmăritorii 
să se ia după el (Iraclie Porumbescu, op. cit., p. 41).

101 Ibidem, p. 26.

102 Un astfel de om a fost cimpoieşul Ioan Bordeianu din Volovăţ, unul dinntre oamenii de 
încredere al haiducului Ioan Darie (ibidem, p. 38-39).

103 „- Crede-mi, codrule, şi mie/ C-am fost prunc de omenie/ Prea mult rău mi s-a dat mie./ 
Când s-o-mpărţit năcazu/ Eram în câmp la lucru/ Tot gândesc cum s-o-mpărţit/ Că prea 
mult mi s-o vinit./ Atâta mi s-o vinit/ Cât şohan <niciodată-n.ed> n-am osâmbrit <slujit 
cu simbrie-n.ed.>[…]./Văzându-l că nu-l pot purta,/ Prindu-mi ochii-a lăcrăma,/ Grea 
pedeapsă-i aiasta,/ Osâmbritu-o-am o ba?/ Codrule, m-am osâmbrit,/ Pă nime n-am năcăjit./ 
De-am văzut om supărat,/ De-am putut, l-am agiutat,/ Cu graiu l-am mângâiat,/ De nu, 
am mărs şi l-am lăsat./ De n-am putut bine-a-i face/ Dusu-m-am şi i-am dat pace./ De 
năcazuri năcăjesc,/ Şi pân codru pribăjesc,/ La frundza mă jelcuies;/ La frundza cea de 
pă munţi/ Că n-am oameni cunoscuţi,/ Numai frundza şi codru/ Care-i pă tăt pământu;/ 
Numai frundza şi iarba/ Care-i pă tătă lumea;/ Şi o biată păsărea/ Mângâie inima mea.” 
[Ion Chiş Şter (redactor responsabil), Antologie de folclor din judeţul Maramureş, vol. I 
Poezia, Baia Mare, Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Maramureş, 
1980, p. 510-511, nr. 646]

 „Nime-n lume nu-i pă deal/ Numai Pătru lui Roman/ Cu puşcă şi cu baltag./ I să şade 
de pribeag/ Stând la umbra unui fag./ Când aude frunzulind:/ Uită-te, c-amu mă prind./ 
Codrule răcătănat,/ Către mine te-ai jurat/ Că mi-i fi leagăn şi pat;/ Şapte ani am pribegit/ 
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într-un conflict permanent cu autorităţile, iar acestea din urmă se găseau întotdeauna 
pe urmele lor104. Prin urmare, aveau un trai greu, iar moartea îi însoţea permanent105. 
Dat fiind faptul că haiducii erau prieteni cu lăutarii, cei dintâi puteau afla repede „ce 
s-aude prin oraş”106 unde ultimii înveseleau lumea. Baladele şi cântecele haiduceşti 
alcătuite de un astfel de lăutar ce cânta voinicilor sau chiar de un membru al cetei 
cu har artistic erau preluate ulterior de alţi lăutari, care le filtrau prin propriul talent 
artistic, îmbogăţindu-le conţinutul şi transformându-le în creaţii anonime. 

Totodată, nu putem să nu constatăm faptul că, în literatura populară, sătenii au 
selectat doar faptele eroice ale haiducilor, trecând sub tăcere unele aspecte mai puţin 
frumoase. Între acestea se detaşează cruzimea unora dintre ei, atât faţă de animale107, 
cât mai ales faţă de semenii lor. De fapt, poporul a remarcat faptul că cei mai mulţi 
dintre tâlharii nu erau totdeauna buni cu oamenii simplii108, însă unii dintre ei 
puteau fi înmuiaţi cu rugăminţi109. Totuşi, acestea din urmă nu puteau înlătura 

Pat şi leagăn n-am găsit./ Vai săracu pribeagu/ Aşternut i-i pământu/ Şi-nvălitoare-i ceru,/ 
Puşca i-i căpătâiu./ Când aude frunzuliţa./ Iacă c-aice-i mortiţa./ Măi, jăndare, măi, jăndare,/ 
Nu mă strânge aşa de tare/ Că-s tinerel şi mă doare/ Şi nimică n-am furat/ Numai ce-am 
văzut al luat/ De la târg din Baia mare/ Când doormau domnii mai tare.” [Ion Chiş Şter 
(redactor responsabil), op. cit., vol. I, p. 511-512, nr. 647]

104 „Prin pădurea bradului/Trece mama Radului,/ Din ochi negri lăcrimân’/ Şi de Radu întrebân’: 
/ -N-at’ văzut pe Radu mamii?/ Eu pă Radu l-am văzut,/ Bine nu l-am cunoscut./ Fura calul 
neamţului,/ Din funduţu grajdului./ Neamţu mă cată pă luncă,/ Eu mă duc cu murgu-n 
fugă./ Neamţu mă cată pă vale,/ Eu mă duc pă cal călare./ Neamţu mă cată pă dâmb, Eu 
mă duc cu calul-n târg./ Neamţu coboară la luncă,/ Eu pun paralele-n pungă./ Şî mă duc la 
crâşma Stanii,/ Unde-ş’ beu drumeţii banii/ Şi haiducii gologanii.” (Valeria Steţco, Poezii 
populare din Ţara Maramureşului, Bucureşti, Editura Minerva, 1990, p. 106, nr. 105).

105 „Săracu de voinicu,/ Căpătâiu-i baltagu,/ D-aşternut îi pământu,/ Şi-nvălitoarea ceriu/ Şi 
frunzuca din codru./ Drumuţu pribeagului,/ Ca şi frunza fagului./ D-aşa umblă pribeagu,/ 
Cum sufla frunza vântu./ Şi umblă tare cu grijă,/ Când se bagă-n pădurice./ Când aude-o 
frunzuliţă,/ Iată-te-ai şi-a mea mortiţă;/ Când aude-o frunzulea, Iată-te-ai mortiţa mea,/ Cu 
mare grijă trăia” [Ion Chiş Şter (redactor responsabil), op. cit., vol. I, p. 509-510, nr. 645].

106 Iraclie Porumbescu, op. cit., p. 38-39.

107 O mostră astfel de cruzime a fost prezentată de S.I. Gârleanu drept dovadă de tărie 
sufletească: „o căpetenie de haiduci a pus în frigare un berbec viu în văzul cetaşilor săi; 
chinurile animalului au stors lacrimi tuturor haiducilor de faţă, numai unuia nu şi acela 
a fost ales căpetenie de ceată” (S.I. Gârleanu, op. cit., p. 14).

108 „Pă un deal su’ cei pădure,/ Trece o nevastă-n lume,/ Fujîtă de la bărbat,/ Cu un prunc 
nebotezat./ Taci, măi prunce, nu mai plânge,/ Că zin hoţî şî ne-or prinde./ Bine vorba 
nu găta,/ Hpţî-n cale le ieşea:/ - Las pruncuţu la pământ/ Şî hai cu noi la hoţît./ - Eu 
pruncuţu nu mi-l las,/ Până-i fac un legânaş,/ Într-un vârf de păltinaş./ Când vântuţu a 
sufla,/ Pruncuţu l-a legăna./ Când ploiţa a ploua,/ Pruncuţu mi l-a spăla./ Când pruncu 
o crescut mare,/ De mă-sa făce-ntrebare.” (Valeria Steţco, op. cit., p. 107, nr. 107)

109 „Peste Mureş, peste Tisă/ Este-o nănuliţă-mprinsă/ Cu lacrimi pe alba-i faţă,/ Cu un 
pruncuşor în braţă./ Ea amar se tânguia./ Pruncuşorul tot plângea./ Plânsul lui mi se 
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întotdeauna instinctele animalice şi superstiţiile bandelor de hoţi. Nu întămplător, 
cercetătorul Petru Caraman se arăta îngrozit de „fiorosul, dublul asasinat de uz hoţesc 
pe care-l săvârşeau tâlharii de o bestială cruzime – adesea chiar haiducii din cete 
organizate – şi care consta în spintecarea de vie a unei femei însărcinate pentru a-i 
smulge din pântece pruncul şi a-i tăia membrele superioare, ca să-şi facă aşa-numita 
mână moartă <s.a.>, în credinţa că cu ajutorul ei vor confunda în somn de moarte pe 
toţi locuitorii casei unde vor merge să prade, dacă o vor ocoli cu ea. Este unul dintre 
cele mai cumplite documente ale sălbăticiei umane, fanatizate de superstiţie, pe 
care-l aflăm atestat de altfel şi la alte popoare contemporane, precum şi la antici”110. 
Prin urmare, aserţiunea că „faptele haiduceşti apăreau ca «rele» numai din punctul 
de vedere al turcilor şi al exploatatorilor, pe când poporul le privea cu alţi ochi, 
iar haiducii le săvârşeau cu conştiinţa că sunt fapte bune”111 trebuie rediscutată. 

O altă exagerare a baladelor şi cântecelor haiduceşti, dar mai ales a literaturii de 
factură romantică sau comunistă se constată în cauzele haiduciei. Astfel, până acum 
s-a susţinut că haiducul ca erou popular ar fi fost determinat să ia calea codrului 
doar din pricina nedreptăţilor şi abuzurilor autorităţior112. Alecu Russo spunea că 
„tot curajul naţiilor căzute <sub stăpânire străină-n.S.I.G.> se concentrează în 
acei oameni energici care erau haiduci”, isprăvile acestora fiind „cântate de popor 
cu dragoste, deoarece poporul a văzut în ei proteguitorii săi, chemaţi să-i redea 
libertatea”113, iar Nicolae Bălcescu afirma că haiducii căutau „a dobândi prin silă 
ce li se răpise prin silă”114. În consecinţă, haiducia a fost definită drept „o ridicare 
la luptă spontană, neorganizată împotriva silniciei şi exploatării clasei feudale 

lăţea/ Şi pre ea că mi-o-ntâlnea/Doisprăzece tâlhărei./ Şi hotnogiul dintre ei/ Către ea/ 
Aşa grăia:/ - Nană, nănuliţa mea,/ Ţipă pruncul focului,/ Sui cu mine codrului./ - Eu 
pruncul nu l-oi ţipa/ Ci de cumva me-ţi lăsa,/ După voi că m-oi lua/ Cu pruncu în sus 
spre munte./ - Haide, dară, că te-om duce” (M. Eminescu, op. cit., p. 43, nr. 242)

110 Petru Caraman, De la instinctul de autoorientare la spiritul critic axat pe tradiţia autohtonă. 
Reflecţii asupra conceptului despre specificul etnic în literatură, ca emanaţie a sursei 
folclorice, Ediţie îngriită şi prefaţă de ovidiu Bârlea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
1994, p. 87. Vezi şi N. Iorga, Carpaţii în luptele dintre români şi unguri, p. 102.

111 S.I. Gârleanu, op. cit., p. 13-14.

112 „Câte paseri sunt pe lume/ Toate cină şi s-alină;/ Numai eu n-am ce cina/ Şi n-am unde 
m-alina,/ Că mi-i cuibul lângă drum/ Sub o tufă de alun./ Câţi oameni pe drum trecea, 
Toţi în ciobul meu svârlea./ Deci eu rău m-am supărat/ Şi cuibuţul mi-am mutat/ În vârful 
Muncelului/ Sub crengile bradului, / Unde-i drag voinicului. / Dar ş-aicea nu-i alin,/ Nici 
scăpare de-al meu chin,/ Căci brazii se clătina/ Şi mereu se legăna./ - De ce voi văclătinaţi/ 
Şimereu vă legănaţi, […]/- Cum să nu ne clătinăm/ Şi să nu ne legănăm,/ Când vin meşteri 
de la ţară/ Cu securi şi cu topoară/ Ca pe noi să ne doboară,/ Să ne-ncarce pe trei cară,/ Să 
ne ducă gios, la ţară,/ Să ne facă temnicioară,/ Temnicioara robilor,/ Lacrima drăguţelor,/ 
Şi blăstăm măicuţelor” (M. Eminescu, op. cit., p. 27, nr. 86).

113 „Convorbiri literare”, an. VI (1873), p. 445, apud S.I. Gârleanu, op. cit., p. 13.

114 N. Bălcescu, Opere alese, Bucureşti, 1960, vol. II, p. 163, apud S.I. Gârleanu, op. cit., p. 13.
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autohtone şi împotriva cotropitorilor străini; ea constituie o autoapărare activă în 
condiţii de superioritate netă – numerică, militară şi culturală – a asupritorilor şi 
exploatatorilor”115. Totodată, haiducia a fost socotită drept o „formă a luptei de clasă, 
foarte răspândită în secolele trecute”, fiind formată din cete de „oameni răzvrătiţi 
împotriva exploatării feudale. Conducătorii lor devin figuri legendare, deoarece ei 
luptă în favoarea păturilor oprimate, jefuindu-i pe bogaţi şi exploatatori, pentru 
a-i ajuta pe cei săraci”116. În fond, această mişcare poate fi considerată spontană 
şi neorganizată, însă ea nu a fost îndreptată împotriva exploatării, ci mai curând 
a fost creată de injustiţia din societatea românească, fiind îndreptată mai curând 
împotriva celor care luau „banii de tămâie ai văduvei şi năframa din mâna celui ce 
plânge”117. Trebuie remarcat încă un paradox al acestui fenomen: statul comunist 
a mitizat haiducia drept o formă a luptei de clasă, în timp ce o formă a acesteia, 
reprezentată de către grupurile de partizani din munţi, care a luptat cu adevărat 
împotriva unui regim social şi politic, a fost condamnată vehement. De fapt, viaţa 
acestor partizani n-a fost diferită de soarta haiducilor de altădată. 

Din păcate, nu s-a observat că între cauzele haiduciei doinele şi baladele amintesc 
faptul că un voinic se bucura de libertate şi îşi procura mult mai uşor hrana decât un 
plugar118. Astfel, plugarul muncea tot anul şi iarna trebuia să se împrumute pentru 
a-şi hrăni familia, pe când un atac bine organizat putea aduce haiducilor suficienţi 
bani atât pentru a trăi asemenea oamenilor înstăriţi119, petrecând mai multe luni 

115 S.I. Gârleanu, op. cit., p. 8.

116 Ovid Sachelarie, Nicolae Stoicescu (coordonatori), op. cit., p. 213, sub voce.

117 Iraclie Porumbescu, op. cit., p. 58.

118 „Frunză verde busuioc,/ De necaz, de mare foc;/ Mult mă sfărm şi mă gândesc/ Din ce 
oar’ să mai trăiesc?!/ - Să m-apuc de plugărie?/ Măicuţă! Ce m-oi face?/ Plugăria, ea 
nu-mi place:/ Că de când eram eu mic,/ Îmi plăcea să fiu voinic./ În loc să mă duc la 
sapă,/ Eu duceam murgul la apă./ Iar când murgul nechezea/ Dor în mine se trezea;/ Dor 
de cel codru-nverzit,/ Cum e bun de voinicit. <s.n.>/ - Când eram de şapte ani,/ Furam 
miei, furam cârlani,/ Furam murgul sasului/ Din funduţul graşdului./ - Când eram de 
optsprezece,/ Cătam vinu dacă-i rece,/ Pivniţa de-i răcoroasă,/ Crâşmăriţa de-i frumoasă./ 
De douăzeci când eram,/ De duşmani mă apucam;/ Şi de capete-i scurtam/ Şi ţeara mi-o 
uşuram./ Iar acum sunt om statut,/ Mult păţit şi priceput/ Şi cum văd: mi-o fost dat mie/ 
Ca să mor în voinicie.” [Ion Dologa, op. cit., p. 68-69, nr. II].

119 „Frunză verde de susai,/ Mă-ntorsei iar pe plai,/ Cu cea puşcă pe sub strai,/ Să mai prind 
ceva de trai./ Şi mândru-a să mi-o-mbrac/ Cum i-o fi mândrii mai drag,/ Cu salbe şi cu 
catrinţă,/ Ca şi pe o cuconiţă” (ibidem, p. 71-72, nr. VI) sau „De când plaiul l-am lăsat,/ 
Traiul bun eu l-am uitat <s.n.>./ Arma-n sân mi-a ruginit,/ Nimic n-am agonisit./ 
Mă-ntorsei pe plai departe/ Unde soarele nu străbate;/ Sub frunziş de brăduşei,/ Pe unde 
trec turme de miei;/ Şi ciocoi bogaţi cu vite,/ Şi curelele <chimirile-n.ed> ticsite <pline-n.
ed>./ Nu ştiu turme lua-le-aş/ Ori chimire smânnci-le-aş,/ Că nu-i vremea de pierzare,/ 
Că s-aude-n depărtare/ Sgomot de poteră tare.” (ibidem, p. 73-74, nr. IX) sau „Frunza-n 
codru cât se ţine,/ Toţi voinicii trăiesc bine <s.n.>./ Codru dacă frunza lasă,/ Toţi voinicii 
merg p-acasă.” (ibidem, p. 77, nr. XII).
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prin hanuri şi cârciumi, cât şi pentru a cumpăra tăcerea sătenilor, prin ajutorarea 
celor nevoiaşi şi pedepsirea abuzurilor comise de ciocoi. Din acest motiv, haiducii 
căutau să-şi plătească vina, ca să scape, dar după eliberare căutau tot tâlhăria120.

Drept urmare, pentru stârpirea lor, cârmuirea alcătuia potere şi lua măsuri 
împotriva celor care sprijineau în vreun fel tâlharii. De la începutul veacului al 
XIX-lea s-au păstrat câteva ştiri despre organizarea acestor cete de arnăuţi înarmaţi 
pentru prinderea răufăcătorilor. Astfel, după revoluţia din 1821, „văzându-se că răii 
în toate părţile sporesc şi pentru ca să nu se înrădăcineze mai mult”, Ioniţă Sandu 
Sturza a poruncit boierilor hatmani ca înpreună cu poteri de neferi turci să facă 
„toate cele ce vor găsi de cuviinţă” pentru „a alcătui nizamuri <armată regulată 
turcă-n.n.> trebuincioase spre desrădăcinarea şi neîncuibarea tâlharilor” 121. Este 
vorba, în special de ţigani şi foşti combatanţii eterişti şi, respectiv, turci, care se 
organizaseră în bande cu scop de jaf. Pentru o mai mare reuşită a acestei măsuri de 
alcătuire a poterelor, în urma unor consultări cu dregătorii ţinuturilor, domnul a 
rânduit pentru fiecare unitate administrativă câte un „boieriu ales din cei cu bune 
purtări şi vrednici, care să fie în tot ceasul gata a merge cu potera ce s-au alcătuit” 
pentru „stârpirea făcătorilor de rele tâlhari”122. În cuprinsul acestor potere intrau 
câte „10 neferi <soldaţi din vechea armată turcă-n.n.> vrednici şi cu bune purtări” 
din trupele lui Eiop Aga Baş Beşleaga Beşleagăi precum şi un număr de „până la 
douădzeci sau şi mai mult, precum va urma trebuinţa” de „oameni vrednici cu 
topoară şi cu lănci” din slujitorii isprăvniciei, din târgoveţi, din lăcuitorii de prin 
satele acelui ţinut şi din plăieşii căpităniei de margine acolo unde aceştia existau123. 

În vederea evitării eventualelor eşecuri, căpitanii de poteră trebuiau să citească 
toate actele făcute şi primite până atunci de către dregătorii ţinutali în problema 
prinderii tâlharilor şi să iasă „în cuprinsul ţânutului” pentru a face „cele mai 
pătrunzătoare cercetări crâşmarilor de pe la drumuri, jitarilor de pe la ţarini şi 
altora ce lăcuiesc prin locuri sânguratice, de au chizăşii şi ce fel de oameni sânt şi 
de nu au niscai-va prepusuri asupra lor”, luând pentru fiecare dintre acest fel de 
oameni „chizăşii vrednice de credinţă”124. Pentru a-i îndepărta pe săteni de cetele 

120 „Frunză verde de cicoare/ Toată lumea-i la răcoare,/ Numai eu-s la-nchisoare/ la Iaşi în 
temniţa mare/ Cu doi butuci în picioare./ Frunzuliţă de nagară/ Am primit o veste-asară/ 
Că şi puica-i la opreală,/ La opreală părintească/ Pentru faptă voinicească […]/ Vinde-ţi, 
mamă, papucii/ Şi-mi deschide butucii,/ Ca să ies la codru des/ Şi din el să nu mai ies,/ 
Numai sara la potici/ Să culc mândre şi voinici,/ Să-mi fac bani de cheltuială/ Şi straie 
de primeneală” (M. Eminescu, op. cit., p. 48, nr. 272).

121 Constantin Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldaviei şi Sucevei şi a catedralei mitropolitane 
din Iaşi urmată de o serie de documente, de facsimile şi de portrete privitoare la Istoria 
Naţională şi Bisericească a Românilor, Bucureşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1888, 
p. 249-251, nr. CCLXXI şi nr. CCLXXII.

122 Ibidem.

123 Ibidem.

124 Ibidem.
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de haiduci, aceşti poeraşi erau opriţi cu străşnicie a „face zulumuri lăcuitorilor” 
„cu globiri, ciubote sau altele fără de ispravă sau cu învinovăţiri fără dovadă, că ar 
fi tâlhari sau gazde de tâlhari”. În acelaşi scop, se poruncea ca „neferii nicidecum 
să nu umble răzleţiţi sau ceialalţi poteraşi, ci pururi cu dumniata supt a dumnitale 
priveghere ca să nu facă zulumuri lăcuitorilor pentru ale mâncării sau altele”. Din 
acelaşi motiv, toţi poteraşi primeau mâncare pentru dânşii şi caii lor, căci „neferilor 
li se vor da atât pentru mâncarea lor cât şi pentru hrana cailor numai atâta cât este 
hotărât tain a se da, după instrucţia triimasă din Vistierie, iar poteraşilor de ţară 
mămăligă şi brânză”125. În cazul săvârşirii unor astfel de abuzuri, aceşti conducători 
de poteră erau făcuţi personal răspunzători şi urmau să fie traşi la „răspundere până 
la un ban”126. 

Toţi aceşti neferi şi poteraşii trebuiau să umble „prin păduri şi prin locuri grele 
cu opinci şi în sucmane” pentru a nu atrage atenţia tâlharilor, pe care trebuiau să-i 
prindă „vii sau morţi, precum să va pute, numai să nu scape”127. Pentru aceasta, 
se poruncea dregătorilor ţinutului să-i dea necondiţionat „orice agiutoriu vei ave 
trebuinţă”128. În acelaşi timp, domnul Moldovei încerca motivarea acestor căpitani, 
cerându-le ca să se silească „cu tot chipul şi prin vrednicia” să stârpească „din ţânutul 
acela făcătorii de răle”, ca prin aceasta să câştige de la domnie răsplătire şi agiutoriu”, 
iar „din împotrivă, neurmând cele poroncite, vei trage asuprăţi nemulţumire domniei 
mele fără îndoire”129.

Cu acest prilej, Ioniţă Sandu Sturza a numit drept căpitani de poteră pe biv vel 
sărdarii Gavril Avram la ţinutul Putnei (6 mai 1823)130 şi Constantin Popovici la 
ţinutul Botoşani (7 mai 1823)131. Acesta din urmă a obţinut unele rezultate imediate, 
căci a convocat vornicii şi fruntaşii satelor pentru a citi „în audzul tuturor, după 
poroncă”, cartea gospod referitoare la tâlhari, aşa încât a reuşit să prindă, înainte 
de 28 iulie 1823, nişte tâlharii lipoveni cu furaseră două iepe132. Şi sărdarul Gavriil 
Avram şi-a luat misiunea în serios, căci cere „arme întru alcătuire potzerei” de la 

125 Ibidem.

126 Ibidem.

127 Ibidem. În mod firesc, raidurile de împuşcare a haiducilor au lăsat urme şi în literatura 
populară: „[…]Bistriţă, râu blăstămat/ Ce vii aşa turburat?/ Şi cu sânge-amestecat?/ 
Ş-aduci lemne şi butuci/ Şi căpestre de cai murgi/ Şi chiar capuri de haiduci./ Bistriţă, 
râu blestemat!/ Nu te temuş de păcat?/ De înghiţi trupuri de voinici/ Care-o haiducit 
p-aici./ Săca-ţ-ar isvoarele!/ Să-ţi rămâie pietrile!/ Să le calce fetele!/ Că tu n-ai ţinut cu 
noi,/ Făr’ ne-ai vândut la ciocoi./ Pe unde o trecut luntrea/ Ridica-s-ar pulverea! C-ai fost 
rea cu voinicii/ Bun ai fost cu ciocoii.” (Ion Dologa, op. cit., p. 78, nr. XIII).

128 Constantin Erbiceanu, op. cit., p. 249-251, nr. CCLXXI şi nr. CCLXXII.

129 Ibidem.

130 Ibidem, p. 249, nr. CCLXXI.

131 Ibidem, p. 250-251, nr. CCLXXII.

132 Ibidem, p. 255, nr. CCLXXVII.
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Chiuciuc Ahmet Aga. Din acest motiv, la 20 august 1823, el şi Stărostia ţinutului 
Putna erau certaţi de către vel vistiernicul Petrache Sturza, căci „au fost de mirare 
Visteriei cum dumneavoastră cutezaţi a face un pas ca acesta” fiindcă fiecare ţinut 
trebuia să dea doar câte „6 neferi înarmaţi să meargă la locurile unde să vor arăta 
tâlhari şi să se silească a-i prinde”. Cu acest prilej, se poruncea încă odată „ca 
neferii întru umblare să nu facă zulumuri lăcuitorilor pentru ale mâncării sau altele, 
mulţumindu-să numai cu aceia ce vor ave lăcuitorii pentru hrana lor şi a cailor”, 
căci altfel „de la dumniata să vor împlini fără a te pute agiuta nici un cuvânt de 
îndreptare”133.

Printr-un pitac din 3 octombrie 1823, Ioniţă Sandu Sturza reorganizează aceste 
potere pe mai multe ţinuturi. Astfel, Constandin Popovici primea sub comanda sa 
„10 neferi de la dumnealui Chiuciuc Ahmet Aga”. Aceştia trebuiau să se alătureze 
poteraşilor ce urmau să-i fie puşi neîntârziat la dispoziţie de către dregători din rândul 
târgoveţilor, al slujitorilor şi al altor oameni din ţinuturile Botoşani, Dorohoiul, 
Hârlăul şi Herţa, spre „a prinde şi a desrădăcina încuibarea răilor”134.

Se pare că vreme de aproape trei ani, aceste cete de arnăuţi au urmărit bandele 
de răufăcători fără prea mult succes, căci, la 26 aprilie 1826, Ioniţă Sandu Sturza 
constata plin de mâhnire „că răii cu necontenire se ivesc pe la toate ţânuturile, 
pricinuind feliuri de îngroziri tuturor de obşte, drumeţi şi oameni mai aleşi ce petrec 
pre la moşii, cu prădăciuni şi alte cruzimi a lor, care neaflându-să şi potiri gata îşi 
găsesc şi scăpareaa lor”135. Prin urmare, „după părinteasca îngrijire ce avem domnia 
mea întru toate pentru odihna şi liniştita petrecire a tuturor de obşte lăcuitorii ţărei”, 
domnul reorganizează încă odată aceste potere136. Astfel „în tot cuprinsul ţări” se 
constituiau „patru potiri de oameni înarmaţi şi supt povăţuirea a patru din boierii 
de pre la ţânuturi” 137. Poate datorită unor succese de mică anvergură, potera de 
la ţinuturile Herţa, Dorohoiul, Botoşanii, Hârlăul, Cârligătura şi până în Iaşi era 
lăsată sub comanda lui Costandin Popovici biv vel sărdar138, urmând ca acesta să 
se sârguiască „cu râvnă patrioticească a lucra şi a săvârşi toate acelea câte se cuvin 
spre prinderea şi dezrădăcinarea răilor”139.

Pentru aceasta, domnul poroncea târgurilor acestor ţinuturi să dea biv vel 
sărdarului amintit un număr de 12 potiraşi, „oameni vrednici călări şi înarmaţi”, 
„a căror cheltuială să va da de cătră obştia fieştecăruia târg”. Este vorba de 2 oameni 
din Hârlă, 6 de la târgul Botoşani, 2 din târgurile ţinutului Dorohoiului, 1 din târgul 
Herţei şi 1 din Târgul Frumos”. Cu aceşti oameni, Costandin Popovici trebuia să 

133 Ibidem, p. 255-256, nr. CCLXXVIII.

134 Ibidem, p. 256, nr. CCLXXIX.

135 Ibidem, 417, nr. CDLXIX.

136 Ibidem.

137 Ibidem.

138 Ibidem.

139 Ibidem, p. 418, nr. CDLXIX
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umble „necontenit după prinderi de tâlhari şi pe unde va cere trebuinţa prin locuri 
grele, veţi întra înprostiţi, înbrăcaţi în sucmane şi cu opinci”. În acelaşi timp, trebuia 
să se înţeleagă şi cu potirile ţânuturilor megieşite pentru ca, la nevoie, să conlucreze 
„la prinderea de tâlhari”140. Totodată, se reînnoiau poruncile mai vechi ca să se facă 
„cele mai pătrunzătoare cercetări cârcimarilor de pre la drumuri, jitarilor de pre la 
ţarini şi a altora ce vei găsi cu prepusuri asupra lor, să-i trimiţi la dregătorii ţânutului 
în cercetare, aseminea şi prin sate pentru gazde de tâlhari să cercetezi şi găsindu-să, 
să-i triimiţi la dregători în cercetare. Întru umblare dumnitale prin ţânuturi să te 
îngrijeşti a nu să face supărări lăcuitorilor de cătră potiraşi pentru ale mâncărei sau 
altele, ci să să mulţămască potiraşii cu aceia ce vor mânca şi lăcuitorii, iar caii să-i 
dea la câmp să să pască” 141. De asemenea, se poruncea biv vel sărdarului Constantin 
Popovici că „întru umblarea dumnitale cu potira” să ia cu sine „şi doi neferi de la 
beşlega ţinutului, după teşchereaua ce i s-au triimis de la dumnealui baş-beşlega, 
cu carii înpreună vei umbla, iar fără neferi nicidecum”142.

În acelaşi timp, din cuprinsul scrisorii, aflăm că la ţânuturile Suceava, Neamţ, 
Roman şi Bacău fusese rânduit drept căpitan de poteră Petrache Pascal biv vel 
medelnicer, iar la ţinuturile Fălciu, Vasluiu şi Tutova, de la Bârlad şi până la Iaşi, 
comanda era încredinţată lui Costandin Forţun biv vel medelnicer şi căpitanului Lazăr 
din târgul Huşi143. Cu siguranţă, şi aceşti slujitori primiseră însărcinări asemănătoare.

Izvoarele oferă unele informaţii şi asupra modului în care se desfăşurau urmăririle 
răufăcătorilor. Astfel, după de ce dregătorii de ţinut semnalau jafurile şi omorurile, 
Visteria Moldovei poruncea acestor slujitori să ia măsuri urgente pentru prinderea 
făptuitorilor144. Căpitanii de poteră trebuiau să-i prindă pe răufăcătiri vii sau morţi, 

140 Ibidem, p. 419, nr. CDLXIX.

141 Ibidem.

142 Ibidem.

143 Ibidem.

144 Astfel, la 13 mai 1826, Ghica vel vistiernic scria sărdarului Constantin Popovici că 
ispravnicii de ţânutul Hârlău au înştiinţat Vistieria „că în codrii Delenilor s-au arătat 
două tacâmuri de tâlhari, un tacâm în număr de 15, şi alt tacâm de trei. Deci, pentru ca 
nu cumva să scape sau să facă niscavai răutăţi, înadins să scrie dumnitale cartea aceasta 
ca, în minutul ce o vei priimi, să te scoli cu toţi potiraşii, să mergi la locul unde s-au 
arătat tâlharii şi, luând şi agiutoriu de oameni de prin sate, să te sileşti cu bărbăţie, ca 
prin vrednicia acea nădăjduită de la dumneata să se poată prinde tâlharii. Şi pentru ca 
să nu poată cumva să scape, s-au scris şi dumnisale medelnicerului Petreche Pascal ca 
să meargă cu ppotiraşii săi acolo, la Deleni, unde întâlnindu-vă, vă veţi uni înpreună 
spre prinderea acestor răi” (ibidem, p. 420, nr. CDLXXI). 

Apoi, la 27 mai 1826, Ghica vel vistiernic scria serdarului Constantin Popovici că să 
caute ucigaşii a doi neguţitori jidovi şi a harabagiului care-i ducea din Târgul Frumos la 
iarmarocul de la Trifeşti, cei trei fiind găsiţi „sugrumaţi cu biciuşti, înpunşi la gâturi şi 
în pânntece, aproape de Şcheia la Teiuş”. precum şi „trei turci, unul călare pe cal alb, 
cu şal verde la cap, şi doi cu cai murgi şi cu şaluri roşii la cap” ce au tăiat şu omorât 
morarul din satul Paşcanii, de la ţinutul Sucevei”. Totodată, acestuia i se face cunoscut 
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„după cum să va putea”145, stârpindu-le cuibul. Demn de remarcat este faptul că 
în timpul cercetăriii celor prinşi de către şefii poterelor, acestora din urmă li se 
interzicea cu severitate să-i bată pe răufăcători146. Totodată, în timpul urmăririi 
răufăcătorilor şi a anchetării lor, căpitanii trebuiau să raporteze periodic dregătorilor 
de la ţinuturi, hatmanului Poliţiei, Visteriei şi domnului toate acţiunile pe care 
le desfăşurau pentru stârpirea tâlharilor147. După finalizarea cercetărilor, căpitanii 
trimeteau răufăcătorii însoţiţi de tactirul <raportul-n.n.> de anchetă şi de două 
treimi din bunurile găsite la hoţi dregătorilor de ţinut. La rândul lor, ispravnicii 
urmau să trimită tâlharii cu documentele de cercetare la Curtea Criminală148, iar 
bunurile furate să le întoarcă păgubiţilor. În acelaşi timp, pentru intimidarea şi 
descurajarea sătenilor care sprijineau bandele de răufăcători, concomitent cu 
anchetarea tâlharilor, ispravnicii trebuiau să face cercetare „spre aflarea gazdelor 
şi a tovarăşilor lor <a tâlharilor-n.n.>, carii şi aceia să să prindă, să să triimată la 
dumnealui hatmanul Poliţiei”149. 

Totodată, se remarcă faptul că pentru stârpirea bandelor de jefuitori şi ucigaşi, 
ocârmuirea punea o mare presiune asupra acestor căpitani. Astfel, li se promitea drept 
recompensă ridicarea în cinul boieresc şi ajutor, iar în caz de eşec, mustrare şi pedeapsă150. 

şi faptul că luându-se gonaşii după turci, aceştia din urmă „au apucat spre Fălticeni şi 
de la un loc au abătut drumul spre satul Hârtoapele şi intrând într-o luncă, le-au pierdut 
drumul”, aşa încât i se poruncea „să purcedzi cu toţi potiraşii şi să nu te odihneşti pân’ 
nu-i vei afla şi-i vei prinde, vii sau morţi, cum se va putea, sâlindu-te a întrebuinţa toată 
bărbăţia şi vrednicia să nu scape ucigaşii aceştia” (ibidem, p. 420, nr. CDLXXII). Vezi şi 
ibidem, p. 423, nr. CDLXXVII; p. 425-426, nr. CDLXXXIII.

145 Ibidem, p. 420, nr. CDLXXII.

146 Dat fiind faptul că căpitanul poterei de la ţinutul Botoşani îi bătea pe tâlhari, în iulie 1823, 
vistiernicul Petrache Sturza şi dregătorii ţinutului îi porunceau lui Constantin Popovici 
„că nu ai voie a cerceta şi cu bătaie pe tâlhari”, ci doar are „voie a-i cerceta precum va 
urma trebuinţa” (ibidem, p. 255, nr. CCLXXVII).

147 Ibidem, p. 249-251, nr. CCLXXI şi nr. CCLXXII; p. 419, nr. CDLXIX; p. 420, nr. CDLXXI; 
p. 420, nr. CDLXXII; p. 423, nr. CDLXXVII.

148 Ibidem, p. 255, nr. CCLXXVII şi p. 418, nr. CDLXIX.

149 Ibidem, p. 419, nr. CDLXIX.

150 În pitacul din 26 aprilie 1826, Ioniţă Sandu Sturza scria serdarului Constantin Popovici 
că dacă va reuşi să stârpească cuiburile de tâlhari din ţinuturile pe care le avea în grijă, 
va avea răsplătire şi cinstire cu cin boieresc, precum şi agiutoriu de milă „după cea întâiu 
ipravă ce să va vedea de la dumneata”, iar în caz de eşec era avertizat că „vei trage asupră-ţi 
nemulţămire” (ibidem). Apoi, în porunca din 27 mai 1826, Ghica vel vistiernic promitea 
aceluiaşi slujitor că dacă va prinde răufăcătorii de care-i pomenea, „eu voi fi sâlitoriu 
cătră măria sa voievodul a te cinsti cu cin de boieriu şi a te cuprinde şi cu agiutoriu, iar 
dinpotrivă, eu iarăşi voi fi dovagiu a te învinovăţi” (ibidem, p. 420, nr. CDLXXII). De 
asemenea, la 23 august 1826, Petrache Sturza vel vistienic scria serdarului Constantin 
Popovici că „în codrii Sineştilor şi a Goieştilor stăruiesc trei făcători de răle tâlhari, carii 
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Deşi unii dintre căpitanii reuşesc să prindă tâlhari151, mult promisa ridicare în cin 
întârzie să fie îndeplinită. Dimpotrivă, sunt certaţi în cazul unor eşecuri, inclusiv 
atunci când unul dintre poteraşii din subordinea lor făcea vreo greşală152. Singura 
recompensă pe care o primeau aceşti comandanţi cu potera lor, pentru osteneala 
depusă, o constituia împărţirea unei treimi din lucrurile găsite la furi. Demn de 
amintit este faptul că iniţial lucrurile de furat, găsite la hoţii prinşi trebuiau întoarse 
în totalitate păgubaşilor, iar cele pentru care nu se cunoşteau păgubaşii puteau fi 
oprite de căpitanul poterei însă numai după ce trimitea izvod la vistierie cu privire 
la acestea153. Cu timpul însă, poate şi datorită faptului că se capturau puţine bunuri, 
ocârmuirea hotărăşte că poteraşii să primească a treia parte din bunurile furate 
găsite la hoţi, iar restul să se folosească pentru despăgubirea păgubaşilor154. Totuşi, 
în cazul hoţilor de animale, toate vitele ce se găseau asupra acestora erau trimise 
către Hătmănia Poliţiei spre a se înapoia păgubaşilor155. 

Cu toate aceste măsuri, poterele nu reuşesc să stârpească răufăcătorii. Probabil, 
una dintre cauze se regăseşte în refuzul târgoveţilor şi al sătenilor de a susţine 
material aceste corpuri poliţieneşti156.

Abia după înfiinţarea Ministerului de Interne al Moldovei prin Regulamentul 
Organic, cea de-a doua Secţie a acestuia se ocupa, între altele, de paza graniţelor, 

au ucis şi au prădat pe un nguţitoriu Sava, ce vinea de la Scorţăşti, în drumul Bălţaţilor”, 
prilej cu care i se cerea să-i prindă, reproşându-i-se că „au pricinuit turburare cum dumnia 
ta, fără băgare de samă a îndatoririlor ce ai în slujba ce te aflii însărcinat nu ai pus silinţă 
a stârpi cu totul din ţânuturile dumnitale pe tâlhari” (ibidem, p. 423, nr. CDLXXVII). În 
sfârşit, în noiembrie 1826, vistiernicul Petrache Sturza îşi mustra subordonatul că nu-şi 
înplineşte slujba, dar că leafa şi-o ia regulat fiindcă „duminică la 31 octombrie s-au găsit 
un om gol mort înjunghiat prin beregheata gâtului, la un stog de fân, pe moşia Picioroganii 
şi nu s-au putut afla ucigaşul” (ibidem, p. 425-426, nr. CDLXXXIII).

151 În septembrie 1826, Constantin Popovici prinde nişte tâlhari, ţiganii modoreni, ce furaseră 
nişte iepe (ibidem, p. 425, nr. CDLXXXI şi p. 424-425, nr. CDLXXX).

152 La 4 septembrie 1826, Constantin Popovici capturează „14 tâlhari ţigani lăieşi” prinşi 
„în fapte de tâlhării” şi-i trimite cu un poteraş la Vistierie. Îmbătându-se potiraşul într-o 
cârciumă, pentru ca tâlharii să nu scape, neferii Hătmăniei iau tâlharii „ în cercetare la 
Hătmănie”, aşa încât la 7 septembrie 1826 Petrache Sturza vel vistiernic scria „ca altă 
dată înştiinţările cătră Vistierie să nu le trimiţi cu acest fel de oameni ca să le piardă pe 
drum” (ibidem, p. 424, nr. CDLXXIX).

153 Ibidem, p. 255, nr. CCLXXVII.

154 Ibidem, p. 424-425, nr. CDLXXX.

155 Ibidem, p. 425, nr. CDLXXXI.

156 În 4 septembrie 1826, dat fiind faptul că că obştia târgului Botoşani refuza „să dea şase 
potiraşi, precum s-au rânduit, şi nici voiesc a plăti leafa acelor ce pân’ acum au slujit”, 
Visteriei poruncea boierilor de Botoşani „ca să supuie pe toată obşeta târgului a alcătui pe 
deplin numărul poroncit de potiraşi şi a le plăti şi lefile pe vremea cât au slujit” (ibidem, 
p. 424, nr. CDLXXIX).
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prinderea dezertorilor austrieci, a oamenilor fără căpâtâi şi a vagabonzilor157. Ca 
atare, această secţie avea responsabilitatea de a aviza deplasările locuitorilor prin 
ţară; de a întreţine legături cu serviciile consulare din ţară şi străinătate privind 
extrădarea dezertorilor şi a fugarilor; de a elibera bilete de liberă trecere pentru 
negustorii străini; de a colabora cu staroştii protecţiilor străine rânduiţi pe la ţinuturi; 
de a accepta statornicirea în ţară a imigranţilor158. Activitatea acestei secţii era strâns 
legată de atribuţiile Secţia a patra din acelaşi Minister, între ale cărei sarcini se 
numărau: efectuarea cercetărilor penale (omoruri, furturi, evadări, neplata taxelor 
către stat)159; prinderea şi pedepsirea vinovaţilor („tâlharii şi pentru vinovaţii ce se 
dau la muierile publice”160); construirea închisorilor161; eliberarea vinovaţilor care 
şi-au ispăşit pedeapsa162 şi supravegherea spionilor străini163. Totodată, această secţie 
primea graţierile domneşti164 şi lua măsuri pentru siguranţa Poştei165, dat fiind faptul 
că aceasta era deseori ţinta atacurilor tâlharilor166. Pentru prinderea răufăcătorilor 
şi prevenirea infracţiunilor în capitala Moldovei, în subordinea Ministrului de 
Interne se găsea Agia Poliţiei Capitalei Iaşi, care se ocupa, între altele, de „lucrările 
paşaporturilor şi mildiure celor ce intră în oraş”167.

Pentru stârpirea furturilor de vite, dar şi a tâlhăriilor, inclusiv a haiduciei, după 
introducerea Regulamentului Organic, autorităţile iau numeroase măsuri: călătoria 
dintr-un sat în altul nu se putea face decât cu bilet de la vornicelul satului168, 
vânzarea vitelor trebuia să aibă loc numai cu ştiinţa comunităţii că acel animal este 
crescut sau cumpărat de om, iar în târg se aducea o ţidulă de la vornicul satului 
precum aşa este169; dacă se fura ceva din mahala, comunitatea era trasă la răspundere, 
fiindcă aceasta trebuia să ştie dacă vreun străin a venit la vreun membru al ei, cu 

157 Sever Zotta, Din trecutul Arhivei Statului a Moldovei. Spicuiri din dosarele cancelariei, 
în „Arhiva Românească”, Editată de Fundaţia Mihail Kogălniceanu, Bucureşti, tomul VI 
(1941), p. 245, doc. nr. VIII.

158 AN-Iaşi, fond Ministerul de Interne, tr. 256, op. 281, dosarele nr. 340-435.

159 Ibidem, tr. 256, op. 281, dosarele nr. 674-683.

160 Ibidem; Sever Zotta, op. cit., p. 245, doc. nr. VIII.

161 AN-Iaşi, fond Ministerul de Interne, tr. 256, op. 281, dosarele nr. 674-683.

162 Ibidem.

163 Ibidem.

164 Ibidem.

165 Ibidem.

166 Idem, fond Curtea Criminală, tr. 1370, op. 1557, dosar nr. 45/1849, f. 1r-3r.

167 Sever Zotta, op. cit., p. 246, doc. nr. VIII.

168 Haiducii se fereau de «procleţii de poteraşi ce te-ntreabă de răvaş» (Iraclie Porumbescu, 
op. cit., p. 58).

169 Ca ecou al acestei realităţi stau următoarele versuri: „Spune-mi, spune, pui de cuc/ Pe ce 
cale să apuc?/ Pe calea de sub pădure/ Nu ne trebuie ţidule,/ La ţidule-i înbulzală/ Şi la 
ţidule ne-ntreabă/ De-un cal sur ş-o iapă neagră” (M. Eminescu, op. cit., p. 42, nr. 235).
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ce scop şi cât stă170. Aşadar, statul încuraja curiozitatea comunităţii cu privire la 
străini, bârfa şi delatoria. Efectele au fost destul de rapide, în sensul că deşi furturile 
nu sunt înlăturate, numărul lor scade semnificativ, tâlharii sunt prinşi, iar haiducii 
dispar treptat de pe scena istoriei. Statul intra într-o amplă epocă de modernizare, 
în concordanţă cu realităţile europene din acea vreme.

170 AN-Iaşi, fond Ministerul de Interne, tr. 256, op. 281, passim.


