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Pichetele grănicerești, alimentația și igiena

Viața ostașilor români de la granița Imperiului Austro-Ungar se desfășura în cadrul 
comunelor grănicerești după o serie de reglementări politico-administrative ale Curții 
de la Viena. Zona regimentelor se bucura de autonomie administrativă fapt ce a de-
terminat inclusiv dezvoltarea unor relații economice cu restul provinciei. Dezvoltarea 
economică bazată pe inovațiile din domeniul agriculturii a conferit acestor comunități 
prosperitate care, la rândul ei, a condus la emanciparea socială și intelectuală a locui-
torilor acestor zone. Instituțiile imperiale s-au îngrijit de asigurarea unui nivel de trai 
ridicat, emițând o serie de dispoziții privitoare la soluționarea unor probleme și desfă-
șurarea activităților în comunele grănicerești, pentru ca grănicerii să-și poată desfășu-
ra exemplar atribuțiile militare. Un exemplu relevant în acest sens este sistemul sanitar 
care era bine organizat, existând personal medical califi cat, cu pregătire superioară. 
Pe lângă acesta, în regimentele de graniță activau inclusiv medici veterinari a căror 
obligație era tratarea animalelor și educarea populației în vederea îngrijirii acestora. 
Pentru a împiedica răspândirea bolilor, animalele sacrifi cate erau controlate de autori-
tăți, iar cele bolnave erau ucise.1

Primele mențiuni legate de pichetele grănicerești din țările române apar după 1830 
când, odată cu apariția Regulamentului pentru carantine, acestea sunt înfi ințate pen-

1 Valeriu Șotropa, Districtul grăniceresc năsăudean și locul său în lupta pentru progres social și 
libertate națională a românilor din Transilvania, Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1975, pp. 188-189.
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tru a acoperi nevoile locative ale soldaților care executau serviciul de carantină și pază 
al hotarelor. Inițial au fost construite de-a lungul liniei de carantină bordeie sau case 
de gard, lipite cu pământ. Ulterior au fost construite căsuțe pentru ofi țeri între caran-
tine și cantoanele de schimb, la distanțe de „8 ceasuri” între ele. În Muntenia s-au con-
struit 131 de cazărmi, fi ecare adăpostind 10 soldați și 10 cai. Pe malul Dunării acestea 
erau așezate la distanțe de „3 sferturi de ceas, un ceas și jumătate cale” cu efective de 
5-6 soldați pedeștri și 2-3 călăreți.2

Înlăturarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza și legile adoptate ulterior de 
Locotenența domnească au determinat profunde nemulțumiri în rândurile grăniceri-
lor. Întârzierile în plata soldei, condițiile proaste de hrană și de cazare au augmentat 
aceste nemulțumiri care au culminat cu Răscoala grănicerilor din 1866. Condițiile mi-
zere de locuit erau cunoscute de către Locotenență, fi ind menționate chiar Adunării 
Naționale în 28 aprilie 1866: „la pichetele de pe fruntarii găsim răul cel mai întins: 
cele ce există în România de dincoace de Milcov sînt într-o stare deplorabilă; cele de 
dincolo de Milcov și mai cu seamă pe fruntariile dinspre Rusia, stau neînfi ințate până 
astăzi. Pichetele sunt niște bordeie mizerabile, așezate la distanțe imense, care, făcând 
supravegherea iluzorie, formează singurul adăpost al grănicerilor”3.

Treptat, pe parcursul secolului XX, starea pichetelor s-a îmbunătățit considerabil, 
acestea devenind adevărate gospodării. Comandantul Corpului de grăniceri era cel 
care coordona și oferea sfaturi privind organizarea acestora. Pichetele trebuiau să re-
prezinte adevărate exemple de organizare atât pentru grăniceri și familiile acestora, 
cât și pentru întreaga comunitate. Fiecare pichet avea în componență o grădină mai 
mare ori mai mică, în funcție de spațiul disponibil, pentru a asigura necesarul de hra-
nă al soldaților. Pentru a determina soldații să participe la îngrijirea grădinilor au fost 
oferite inclusiv premii în bani șefi lor de pichet. Acolo unde pichetul nu era împrejmuit 
cu gard de piatră sau nuiele, grănicerii sădeau ronduri cu fl ori. Fiecare grănicer avea 
obligația de a sădi și de a îngriji cel puțin un pom pe perioada serviciului.4

Dimensiunea pichetelor varia în funcție de numărul de soldați găzduiți însă de cele 
mai multe ori acestea erau supraaglomerate. Dormitorul era cea mai importantă în-
căpere a pichetului. Iluminatul acestuia se realiza cu ajutorul lămpilor de petrol, iar 
încălzirea cu ajutorul sobelor din fi er ori cărămidă. Ferestrele pichetului erau mari, 
mobilierul cât mai simplu realizat, pentru a satisface nevoile minime de depozitare, 
iar pereții erau lăsați neacoperiți și zugrăviți cât mai des posibil, pentru a evita îmbol-
năviri datorate supraaglomerării.5 Fiecare pichet avea drept sursă de apă o fântână 
săpată la o distanță minimă de 15 metrii de latrină sau grajd. Pentru a preveni infesta-
rea apei, fântâna trebuia construită din piatră sau cărămidă și era acoperită în perma-

2 Istoria trupelor române de grăniceri, București: Editura Militară, 1987, pp. 100-101.
3 Monitorul Oastei, nr. 93 din 1866, p. 406.
4 Ștefan Opriș, „Gospodăria la pichete”, Grănicerul, Publicație lunară pentru educația ostașu-

lui grănicer, mai 1932, p. 15.
5 Ovidiu C. Alecu, „Sfaturi medicale. Higiena pichetului”, Grănicerul, aprilie 1932, pp. 18-19.
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nență. În cazul îmbolnăvirii soldaților, sursa de apă era dezinfectată, prima cu ajutorul 
unui amestec de hipermanganat de sodiu combinat cu nisip cernut și cărbune.6 

Un rol esențial în gospodăria de la pichetele grănicerești îl aveau caii, care repre-
zentau principalul mijloc de transport, pentru întreținerea acestora fi ind necesară con-
strucția de grajduri. În funcție de numărul de cai grajdurile variau ca dimensiune între 
10 și 100 de metrii pătrați și trebuiau construite din materiale durabile, cu geamuri și 
uși mari, cu podeaua înclinată pentru o scurgere ușoară a fl uidelor.7 Pe lângă grajduri 
se întâlneau o serie de anexe, cotețe pentru găini, rațe, gâște și porci, animalele care 
asigurau necesarul de carne din alimentația grănicerilor.

Înaintea venirii sezonului rece se făcea verifi carea și curățarea hornurilor pichete-
lor cu scopul de a preveni incendiile. Din același motiv nutrețurile și materialele infl a-
mabile erau depozitate la minim 50 de metrii de pichet.8 Cu ajutorul acestor reglemen-
tări pichetul a devenit o microsocietate capabilă să funcționeze aproape independent.

Alimentația

În Transilvania secolului XIX principala ocupație a populației era agricultura. 
Printre cei care se ocupau cu această îndeletnicire se numărau și grănicerii. Comparativ 
cu perioada anterioară militarizării graniței transilvănene, când agricultura nu repre-
zenta ponderea principală în viața economică a comunităților în care ulterior au fost 
înfi ințate regimentele, odată cu organizarea acestora agricultura a primit un rol deose-
bit de important în dezvoltarea comunităților. Motivul acestei schimbări a fost repre-
zentat de nevoia de stabilitate economică a comunităților respective pentru ca grănice-
rii să-și poată executa la un nivel optim serviciile militare. Interesul grănicerilor pentru 
agricultură a crescut, aceștia reușind să-și asigure necesarul alimentar din producțiile 
proprii. În vederea realizării acestui lucru au recurs atât la dezvoltarea extensivă a 
agriculturii, prin extinderea suprafețelor cultivate, cât și intensivă, prin perfecționarea 
modului de cultivare. Prin mai multe măsuri administrative cu caracter local s-a dis-
pus lărgirea suprafeței pământului cultivat prin defrișări și cultivarea unor plante noi, 
răspunzând astfel nevoilor și intereselor locale. În afară de punerea în valoare a unor 
terenuri necultivate s-au luat măsuri în scopul creșterii productivității și a dezvoltă-
rii unor ramuri vechi ori noi ale agriculturii. Grănicerii cultivau cu precădere cereale 
(ovăz, orz, porumb, secară) dar și legume (linte, mazăre, fasole) și pomi fructiferi. Spre 
exemplu, în 1830 în zona Regimentului grăniceresc năsăudean suprafața totală desti-
nată cultivării cerealelor și legumelor era 20.804 iugăre, iar cea acoperită de livezi era 
de 20.016 iugăre. La 1814, în urma inspecțiilor, administrația regimentelor a promovat 
intens cultivarea cartofului, porumbului și a plantelor textile. Prin cultivarea celor din 
urmă se urmărea perfecționarea meșteșugului torsului în vederea realizării unor pân-
zeturi superioare din punct de vedere calitativ. De asemenea, dezvoltarea pomicultu-

6 „Sfaturi practice”, Grănicerul,, noiembrie 1940, p. 159.
7 „Gospodăria la pichete”, Grănicerul, octombrie 1932, p. 122.
8 „Sfaturi pentru grăniceri”, Grănicerul, octombrie 1935, p. 149.
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rii a determinat apariția unor noi reguli în cadrul regimentelor de graniță. Spre exem-
plu, în zona Regimentului năsăudean fi ecare școală trebuia să dispună de o grădină 
de legume și pomi fructiferi iar grănicerii care doreau să se căsătorească nu primeau 
aprobarea comandanților militari până nu făceau dovada altoirii, cu mâna proprie, a 
unui anumit număr de pomi fructiferi din grădina casei.9

Spre deosebire de regimentele grănicerești din Transilvania, în Principatele 
Române viața ostașilor de graniță și a familiilor acestora era destul de grea, cu excepția 
unor perioade mai favorabile cum ar fi  cea de după reorganizarea din 1850 și în timpul 
domniei lui Alexandru Ioan Cuza, când arendașii, moșierii și mănăstirile ce stăpâneau 
întinse suprafețe agricole și silvice aveau obligația să respecte și să asigure grănicerilor 
drepturile prevăzute prin lege. Spre sfârșitul secolului pichetele izolate erau aprovizi-
onate cu alimente pe 7 zile, grănicerii preparându-și hrana din rațiile primate. Cei care 
își puteau procura singuri hrana mai primeau, pe lângă solda de 7 lei pe lună, încă 28 
de bani pe zi pentru mâncare. Ulterior, această organizare s-a generalizat și a rămas în 
vigoare până în 1904.10

Călătorii străini care s-au perindat în secolul XX pe meleagurile țărilor române de-
scriu o bucătărie tradițională dezvoltată. Se subliniază o diversitate a rețetelor alimen-
tare în funcție de produsele folosite, de zona de proveniență și de climatul regiunii 
fapt ce duce la nașterea unei adevărate „geografi i alimentare” a spațiilor locuite de 
români.11

În perioada ce a urmat după Primul Război Mondial, alimentul principal din dieta 
majorității românilor a fost porumbul, în proporție de 70-90% din totalul cerealelor 
consumate în vechiul Regat și Basarabia și de maxim 50% în Transilvania și Bucovina. 
Din elita societății, alături de învățători, preoți, primari și notari făceau parte și gră-
nicerii care, din punct de vedere alimentar, se bucurau de o dietă mult mai diversi-
fi cată, cu un raport mai echilibrat între cantitățile de carne, cereale și legume/fructe 
consumate de-a lungul anului.12 În alimentația grănicerilor carnea era destul de des 
întâlnită, consumând-o 4-5 zile pe săptămână, în restul zilelor consumând mâncare de 
post. Pentru asigurarea necesarului alimentar grănicerii creșteau animale și organizau 
grădini cu zarzavaturi ori livezi cu pomi fructiferi în jurul pichetelor.13

Aprovizionarea pichetelor cu alimente se făcea din timp, inclusiv cu alimentele 
necesare pe timpul iernii. La pichetele care nu aveau pivniță se construiau bordeie 
adâncite pe jumătate în pământ, cu dimensiuni variate, în funcție de numărul grăni-
cerilor cantonați acolo. Acestea erau căptușite cu cărămidă și nuiele pe interior pentru 

9 V. Șotropa, op.cit., pp. 162-166.
10 Grigore Cornicioiu, Contribuții la Istoricul Grănicerilor, vol. II, București, 1935, p. 11.
11 Ioan Claudian, Alimentația poporului roman în cadrul antropogeografi ei și istoriei economice, 

București: Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol al II-lea”, 1939, p. 9.
12 Ioan Scurtu, Istoria civilizației românești: Perioada interbelică (1918-1940), București: Editura 

Enciclopedică, 2012, pp. 180-181.
13 „Prepararea hranei la pichete”, Grănicerul, decembrie 1935, p. 182.
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menținerea unei temperaturi optime păstrării alimentelor, cu acoperiș de lemn, ridicat 
la nivelul solului, peste care se punea un strat de 30-35 centimetrii de pământ. În aceste 
bordeie erau puse la păstrat ceapă, morcovi, cartofi , bulion și butoaie cu varză murată. 
Murăturile și bulionul erau pregătite la indicațiile comandanților și proveneau din re-
coltele proprii, din grădinile pichetelor.14 

Accesul difi cil și izolarea unora dintre pichete făceau ca aprovizionarea cu pâine 
să fi e difi cilă, motiv pentru care grănicerii și-o preparau singuri. Făina, ingredientul 
principal, se regăsea în cantități îndestulătoare la fi ecare pichet și se păstra în saci sau 
lăzi special construite. Pichetele erau dotate cu cuptoare pentru coacere pâinii. Inițial 
acestea erau construite la 20-30 m de pichet însă, cu timpul, s-a insistat asupra amena-
jării cuptoarelor în interiorul pichetelor. Motivul acestei schimbări era datorat modifi -
cărilor pe care le suferea aluatul proaspăt dospit în momentul transportării la cuptor, 
rezultând o pâine tare și rea la gust.15

Un alt aliment nelipsit de la pichete era borșul, un aliment considerat a fi  hrănitor și 
sățios, un înlocuitor mai bun al oțetului. Prepararea acestuia se făcea în putini de 20-80 
de litrii, din tărâțe de grâu, huște (rămășiță de la o putină de borș), o pâine neagră fră-
mântată și apă. Putina se ermetiza cu ajutorul unei pături iar compoziția se amesteca 
o dată la 2-3 zile până se acrea. Vara erau necesare doar 2 zile pentru ca borșul să fi e 
gata, în timp ce iarna putina se ținea lângă sobă mai multe zile.16

Ciorba sau borșul cu carne:

„Carnea se tae în bucăți, de obiceiu cam după numărul oamenilor (ca să le revină una sau 
două bucăți de fi ecare masă). Dacă carnea e proaspătă (de curând tăiată) se spală în două-trei 
ape reci, fără însă a o ține în apă, cum de fapt se obișnuiește, întru-cât se duce tot bunul cărnei. 
Dacă carnea nu e tăiată de curând atunci se spală întâiu cu apă clocotindă și apoi într-o apă 
sau două reci. Se pune carnea în oala de fi ert, în care mai din-nainte a fost pusă apă cel puțin 
o jumătate de litru de fi ecare om. Când carnea începe să fi arbă, bucătarul adună spuma ce se 
face din fi ertul cărnei cu strecurătoarea și o pune într-o farfurie. În acest timp bucătarul curăță 
zarzavatul și îl tae mărunt; curăță cartofi i și spală orezul. Când carnea e aproape fi artă, se in-
troduce zarzavatul; iar după câteva minute cartofi i, orezul sau paste făinoase, se fi erbe până ce 
carnea și zarzavatul sunt pătrunse. Se pune sare. Când fi ertura e aproape gata se pune borșul. 
Nu trebue a se pune borșul dela început la fi ert, întru-cât zarzavatul și cartofi i în acest caz 
rămân tari.

Se lasă să dea în clocot și se ia pentru a doua oară spuma cu strecurătoarea întru-cât și 
borșul lasă o spumă; apoi oala se trage deoparte, pe plită. Se ia o mână de pătrunjel verde și 
mărar din grădină, se toacă mărunt și se pune în ciorbă, după aceasta borșul cu carne se poate 
servi trupei.”17

14 „Gospodăria la pichete”, Grănicerul, septembrie 1932, pp. 100-101.
15 „Prepararea pâinei la pichete”, Grănicerul, februarie 1937, pp. 29-30.
16 „Prepararea hranei”, Grănicerul, iunie-iulie 1934, p. 104.
17 „Prepararea hranei”, Grănicerul, mai 1934, p. 83.
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Nevoile calorice, plastice(proteine), minerale și vitamine ale unui soldat între 20 -50 ani

Necesarul caloric de care avea nevoie un soldat depindea de tipul de activitate pe 
care trebuia să îl desfășoare. De exemplu, în perioada de instrucție, necesarul caloric 
era de 3.000-3.300 de calorii, în perioada manevrelor de 4.000 de calorii iar în perioada 
luptelor de aproximativ 5.000 de calorii. Dacă lupta se desfășura la peste 1.000 de me-
trii altitudine, necesarul caloric creștea cu 1.000 de calorii.18

Igiena

După înfi ințarea graniței militare din Transilvania, igiena și serviciile medicale ju-
cau un rol important în viața și activitatea grănicerilor. Consultațiile și tratamentele 
erau gratuite pentru toți grănicerii, indiferent de grad și funcție, fi ind făcute de medi-
cii militari, plătiți din visteria statului. Regimentele aveau în componență 3 medici de 
grad superior (unul din aceștia fi ind medicul regimentului), 6 medici de grad inferior, 
felceri, și personal medical feminin (moașe). Medicul regimentului trebuia să fi e atestat 
de către o universitate medicală de pe teritoriul Austriei sau al Academiei Josephine. 
Moașele erau recrutate din familiile de grăniceri și erau trimise la cursul de obstetrică 
din cadrul Liceului din Cluj. Personalul sanitar din regimentele de graniță se afl a sub 
conducerea Direcției medico-militare cu sediul la Sibiu. Tot la Sibiu se afl a și farmacia 
din cadrul căreia se făcea aprovizionarea cu medicamentele necesare pentru tratarea 
grănicerilor. Medicamentele erau procurate în regim special, în funcție de statutul gră-
nicerului și de modul în care a contactat boala (grănicerii îmbolnăviți în timpul servi-
ciului primeau gratuit medicamentele, în timp ce restul trebuiau să achite o anumită 

18 Ministerul de Războiu. Direcția subzistențelor Armatei, Alimentația în Armată. Bazele științi-
fi ce și economice ale alimentației raționale, Monitorul Ofi cial și Imprimeriile statului, București: 
Imprimeria Centrală, 1944, p. 6.
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parte din contravaloarea lor).Acum apar o serie de dispoziții ofi ciale care, pentru pro-
tejare sănătății întregii comunități, prevedeau reguli clare privind înmormântările (se 
făceau la maxim 2 zile de la deces, în afara localităților), vaccinarea copiilor împotriva 
variolei (se condiționa căsătoria tinerilor de dovada imunizării) și izolarea bolnavilor 
de scarlatină. Tot în vederea apărării generale a sănătății s-au organizat de-a lungul 
graniței unități de carantină numite stațiuni sau ofi cii, organizate într-o adevărată rețea 
așezată paralel cu cordonul grăniceresc. Prin aceste unități treceau toate persoanele, 
animalele, obiectele și mărfurile care ieșeau de pe teritoriile subordonate Imperiului 
Otoman, fi ind deparazitate și ținute în carantină pentru o anumită perioadă, în funcție 
de epidemiile externe. Durata menținerii acestora pe linia carantinelor varia, fi ind de 
până la 20 de zile pentru oameni și 42 pentru mărfuri și obiecte. Pentru toate activitățile 
de dezinfecție era percepută o taxă „de purifi care”. În caz de epidemie paza cordonului 
grăniceresc era întărită prin suplimentarea numărului de grăniceri. În acest fel s-a reușit 
oprirea pătrunderii în Imperiu a epidemiilor de ciumă și holeră existente în Orient.19 

Teoriile medicale apărute pe parcursul secolelor XIX și XX susțineau ideea con-
form căreia bolile se încadrau în două categorii: cele moștenite sau rezultate din 
proastele obiceiuri, cum ar fi  alcoolismul, sifi lisul ori tuberculoza și cele cauzate de 
microbii existenți în mediul înconjurător. Din acest motiv, grănicerilor li se impunea 
adoptarea unui trai cumpătat, fără tentații, cu o igienă corporală adecvată și o alimen-
tație echilibrată.20

În rândurile grănicerilor igiena reprezenta o chestiune delicată. Aceștia cunoșteau 
faptul că o igienă corporală riguros realizată ținea bolile departe. Grănicerii erau sfă-
tuiți de către superiori să facă baie generală, cu apă caldă, întregului corp, o dată pe 
săptămână iar fața, gâtul, pieptul și părțile păroase să fi e spălate zilnic. Prin igiena 
zilnică se încerca împiedicare răspândirii bolilor și molimelor. Pentru igienizare era 
folosit săpunul, din recuzita fi ecărui grănicer nelipsind nici piaptănul, peria de dinți 
sau prosopul. Acestea erau obiecte personale și nu se împrumutau. Cele mai murdare 
și infestate locuri erau considerate bordelurile, motiv pentru care grănicerii erau sfătu-
iți să le ocolească, pe de o parte frecventarea lor fi ind percepută ca un gest necugetat, 
nedemn și rușinos iar pe de alta, fi indcă se considera că „noaptea ne-a fost lăsata de 
Dumnezeu ca să ne odihnim și să ne întremăm corpurile după munca zilei”, nicide-
cum pentru desfrânare.21 

Izolarea pichetelor și accesul difi cil la medic a reprezentat motivul adoptării unor 
reglementări privind igiena acestora. Cel mai important loc din pichet era dormitorul 
care din cauza supraaglomerării risca să devină un focar de infecție. Acesta trebuia ae-
risit zilnic, pereții trebuiau lăsați neacoperiți și văruiți cu lapte de var cât mai des posi-
bil. Pardoseala dormitorului trebuia curățată zilnic cu apă și creolină, rufăria schimba-
tă săptămânal și fi artă în leșie. Tot în dormitor se întâlnea și așa-numita „scuipătoare” 

19 V. Șotropa, op.cit., pp. 187-190.
20 „Despre păstrarea sănătății”, Grănicerul, iulie-august 1940, pp. 107-108.
21 „Sfaturi pentru grăniceri”, Grănicerul, aprilie 1936, p. 63.
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care avea rolul de a descuraja scuipatul pe jos (modalitatea principală de răspândire a 
tuberculozei). Ea trebuia curățată zilnic cu soluție de acid fenic. Bucătăria avea reguli 
asemănătoare, fi ind curățată și aerisită iar resturile de mâncare erau depozitate depar-
te de pichet, pentru a împiedica apariția insectelor. Latrina era amplasată departe de 
pichet, se curăța și se dezinfecta cât mai des cu o soluție preparată din 1 kg de var la 
5l de apă iar mirosul neplăcut se îndepărta cu ajutorul acidului fenic și al creolinei.22

În cazul îmbolnăvirii unui soldat, după raportarea situației, acesta era izolat ime-
diat, pichetul era dezinfectat iar persoanele care intraseră în contact cu bolnavul erau 
vaccinate. Odată cu raportarea cazului, bolnavul era transportat la cel mai apropiat 
spital, dezinfecția pichetului realizându-se prin văruire și utilizarea de chimicale pre-
cum sublimatul, creolina, acidul fenic și formolul.23

Grănicerii erau instruiți medical pentru a interveni în cazul accidentelor care pu-
teau surveni la pichet. Aceștia aveau cunoștințe de bază despre oprirea hemoragiilor, 
oferirea primului ajutor în caz de înec dar și despre tratarea degerăturilor sau imobili-
zarea membrelor în caz de fracturi.24 

Fiecare pichet dispunea de un dulap farmacie, dotat cu aspirină, chinină, pastile 
contra tusei ori diareei, pulbere sicativă, tinctură de iod, colir și vasilină. Acestea se 
foloseau doar în caz de boală iar pentru împiedicarea abuzului de medicamente trata-
mentele erau consemnate într-un registru.25 Pentru tratarea anumitor afecțiuni se folo-
seau anumite fl ori și plante. Dintre acestea menta era cel mai des uzitată în afecțiuni 
gastrice, dureri de cap sau diferite răni. Mușețelul, în combinație cu acidul boric, trata 
durerile de urechi sau de ochi, teiul și socul erau folosite în vindecarea tusei, răcelilor, 
durerilor de cap sau liniștirea nervilor iar păpădia era un remediu al bolilor de piele, 
fi cat ori rinichi. Împotriva paraziților intestinali sau a hipertensiunii se folosea usturo-
iul.26 Toate aceste reguli de igienă și metode de tratament au împiedicat ca pichetele 
grănicerești să devină focare de infecție, medii propice pentru propagarea bolilor, fapt 
ce ar fi  periclitat siguranța statală. 

Sărbătorile la grăniceri, concursuri și competiții – secolul XX

Exceptând atribuțiile militare, care le surveneau, viața de zi cu zi a grănicerilor 
nu diferea mult de cea a populației obișnuite, aceștia întemeindu-și familii, cultivând 
pământul, crescând animale, cu alte cuvinte fi ind personaje active în comunitățile din 
care făceau parte. Din viața cotidiană a grănicerilor nu lipseau nici momentele de săr-
bătoare, cele religioase fi ind petrecute, cel mai adesea în sânul familiei iar cele naționa-
le fi ind celebrate alături de camarazi. 

22 „Sfaturi medicale”, Grănicerul, aprilie 1937, p. 63.
23 „Profl iaxia boalelor contagioase”, Grănicerul, iunie 1940, pp. 93-94.
24 „Sfaturi medicale”, Grănicerul, ianuarie 1933, p. 11.
25 „Rostul și întrebuințarea medicamentelor la pichetul de grăniceri”, Grănicerul, mai 1932, pp. 

16-17.
26 „Sfaturi pentru grăniceri”, Grănicerul, octombrie 1934, p. 144.
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Fiind considerată sărbătoarea familie, Nașterea Domnului îi găsea pe cei mai mulți 
dintre grăniceri acasă, în permisie, existând însă și soldați care își petreceau, din cau-
za obligațiilor militare, sărbătorile de iarnă în posturile de pază, la cazarmă. Aceștia 
din urmă celebrau și ei cum se cuvine Crăciunul având un program mai lejer, mese 
îmbelșugate și voie bună, așa cum se cuvenea a sărbători un tradițional „Crăciun 
Grăniceresc”.27 Această perioadă era un bun prilej pentru a face acte de caritate, dona-
ții către școli, biserici sau spitale. Întrajutorarea semenilor, ascultarea și subordonarea 
față de superiori erau valori de mare însemnătate asupra cărora grănicerii refl ectau 
în aceste sărbători. Doar așa aceștia puteau deveni strașnici apărători ai granițelor pe 
timp de pace și viteji luptători în timp de război.28

Altă sărbătoare cu importanță majoră pentru grăniceri era Paștele, o perioadă de 
meditație și introspecție asupra valorilor și virtuțiilor grănicerești. Atribuțiile trebu-
iau îndeplinite exemplar, superiorii aducându-le ostașilor aminte de cele rostite la de-
punerea jurământului, în acest scop făcându-se analogie între jertfa Mântuitorului și 
ideea de sacrifi ciu suprem pentru semeni și țară care nu rămânea nerăsplătit ci aducea 
după sine stima, lauda și comemorarea cuvenită unor eroi.29 În cazul în care Paștele 
îl găsea pe grănicer în permisie, acesta era sfătuit să evite scandalurile, cârciumele și 
orice i-ar fi  putut prejudicia valorile și morala. Se încuraja participarea la slujbe și denii 
împreună cu ținerea postului, așa cum se cuvenea să facă fi ecare creștin.30

Calitatea de bun creștin era strâns legată de atribuțiile grănicerilor cărora li se pu-
tea oferi o semnifi cație religioasă. Grănicerii, apărători ai hotarelor, erau asemănați ce-
lor doi arhangheli păzitori ai porților Raiului, Mihail și Gavril. La fel cum arhanghelii 
trebuiau să ferească Împărăția Cerurilor de forțele malefi ce, așa și grănicerii trebuiau 
să apere hotarele de dușmanii țării, o slujbă sfântă, care era încununată cu așezarea 
ostașului la loc de cinste, alături de îngeri și de eroi.31

Sărbătorirea primului pas făcut înspre înfăptuirea României Mari reprezenta un 
motiv de mare bucurie pentru grăniceri. În ciuda faptului că paradele organizate în 
cinstea acestei zile erau mai puțin numeroase, importanța acestei sărbători drept pri-
mă sărbătoare națională era una deosebită. Fiecare grănicer, inclusiv cei care trăiau la 
pichetele izolate, avea cunoștințe temeinice despre însemnătatea acestei zile, superiorii 
ocupându-se de distribuirea de reviste educative dedicate acestei ocazii.32 După apa-
riția și răspândirea radioului grănicerii au fost primii care au avut acces la cuvântările 
regale dedicate acestei sărbători transmise de Radio București.33

Ce mai importantă sărbătoare națională era Ziua Regalității, celebrată în data de 
10 mai. Pe lângă legătura cu Casa Regală, ziua de 10 mai reprezenta ziua proclamării 

27 „Crăciunul în cazarmă”, Grănicerul, decembrie 1935, pp. 177-178.
28 „Christos se naște, slăviți-L”, Grănicerul, decembrie 1935, pp. 173-174.
29 „Fericiți cei care n’au văzut, dar au crezut”, Grănicerul, aprilie 1936, pp. 51-52.
30 „Paștele: ziua Învierei și biruinței veșnice”, Grănicerul, aprilie 1938, pp. 51-52.
31 „Sfi nții Mihail și Gavriil (Patronul Infanteriei)”, Grănicerul, noiembrie 1934, pp. 148-149.
32 „24 Ianuarie”, Grănicerul, ianuarie 1936, p. 5.
33 „Aniversarea Unirii”, Grănicerul, februarie 1934, p. 19.
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independenței României de sub suzeranitate otomană. Armata era actorul principal al 
acestei sărbători, membrii acesteia organizând parade fastuoase ale căror scopuri prin-
cipale erau etalarea disciplinei și a dragostei față de Rege și Țară. În fi ecare an, după 
ceremonia religioasă ofi ciată de Patriarh se deschidea, cu 21 de salve de tun, parada 
militară. Această zi reprezenta un moment ideal pentru ca Regele să înmâneze decora-
ții grănicerilor care și-au executat exemplar serviciile pe parcursul ultimului an.34

Celebrarea Marii Uniri menținea vie în amintirea tuturor românilor jertfele și sacri-
fi ciile întreprinse de poporul român pentru reîntregirea neamului, fi ind totodată prilej 
de sărbătorire a României Mari. Acum erau comemorați eroii căzuți pentru îndeplini-
rea idealului național, sacrifi ciul lor fi ind amintit pentru a sublinia importanța păstră-
rii unității statale.

Paradă de Ziua Regalității

În cadrul paradelor, Corpul de grăniceri se bucura de o atenție deosebită, drapelele 
Regimentelor I și II purtând însemnele dobândite în urma faptelor eroice săvârșite în 
timpul luptelor de la Sibiu, Coșna și Oituz.35

Sărbătoarea Sfi ntei Înălțări erau una cu semnifi cație dublă, atât religioasă, cât și la-
ică, acesta fi ind cunoscută și ca Ziua Eroilor. În această zi toate bisericile ofi ciau slujbe 
de pomenire la care luau parte toți soldații țării, în semn de respect și ca omagiu adus 
eroilor neamului căzuți pe câmpurile de luptă. Pentru a sublinia importanța cultu-
lui eroilor, Ministerul Apărării Naționale a înfi ințat societatea cu același nume care se 
ocupa de adunarea rămășitelor pământești a eroilor căzuți, de amenajarea de cimitire 
pentru aceștia și de ridicarea de monumente în amintirea lor. Cel mai înalt omagiu, 

34 „10 Mai 1934”, Grănicerul, iunie-iulie 1934, pp. 85-86.
35 „Marea serbare națională dela 1 decembrie a inaugurării Arcului de Triumf”, Grănicerul, de-

cembrie 1936, pp. 167-170.
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adus de grăniceri eroilor neamului, era participarea la ceremonia de depunere a coroa-
nelor la Monumentul Ostașului Necunoscut.36

Începând cu anul 1925, în conformitate cu directivele Inspectoratului Tehnic al 
Infanteriei, Corpul grănicerilor a organizat concursuri de trageri și competiții sporti-
ve dedicate grănicerilor. Concursurile de trageri cuprindeau 3 probe corespunzătoare 
situațiilor tactice: ofensivă, defensivă și retragere. Probele competițiilor sportive erau: 
atletism (alergări, sărituri, aruncări), oină și foot-ball. Din anul următor, câștigătorii 
concursurilor au fost premiați cu cupe. Ulterior, regulamentul concursurilor de tra-
geri a fost modifi cat, alocându-se cupe pentru fi ecare tip de armă. Printre concur-
surile la care participau soldații de graniță se numărau și cele organizate de Revista 
Infanteriei. Nu puține au fost premiile câștigate de aceștia: Cupa Regele Ferdinand, 
Cupa Ministerului Apărării Naționale și Cupa Cercului Militar București.37 Pentru a 
încuraja participarea la concursurile de trageri, au fost oferite drept premii două plu-
guri de oțel. Cupele oferite în urma câștigării concursurilor erau premii ambulante, 
mai precis, nu puteau fi  păstrate decât în cazul câștigării aceleiași probe timp de 3 
ani consecutiv.38 În toamna anului 1937 competițiile de atletism, semnalizare, patrule 
de recunoaștere și trageri s-au desfășurat în orașele de reședință ale fi ecărei brigăzi. 
Grănicerii fi ecărui regiment se pregăteau intens pentru aceste competiții, fapt refl ectat 
în rezultatele exemplare obținute.39

36 „25 Mai 1933”, Grănicerul, iunie 1933, p. 87. 
37 „Concursurile de trageri și mișcarea sportivă în Corpul Grănicerilor”, Grănicerul, martie 

1934, pp. 55-60.
38 „Concursurile militare și sportive pe Corpul Grănicerilor, pe anul 1933”, Grănicerul, octom-

brie 1933, pp. 140-146.
39 „Concursurile de tragere și sportive pe Corpul Grănicerilor”, Grănicerul, octombrie 1937,

p. 141.

Defilare de ziua de 24 ianuarie (1921)
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Din iarna anului 1932 s-a impus unităților de grăniceri practicare sky-ului, organi-
zându-se antrenamente care durau o lună, alături de Corpul Vânătorilor de Munte, la 
Predeal. În 1934 s-a hotărât înfi ințarea unui Centru de Instrucție de Sky pentru Corpul 
Grănicerilor la Vatra Dornei, unde fi ecare regiment trimitea câte o echipă formată din 
18 cadre. În urma acestor antrenamente s-au obținut rezultate deosebite în cadrul con-
cursurilor de sky de la Sinaia și Vatra Dornei.40 Pe lângă acestea, grănicerii mai partici-
pau și la competiții de bob, pe timp de iarnă, și la întreceri cu caiace, pe timp de vară.

Festivismul grăniceresc vine ca o încununare a acestor virtuți și valori, solemnita-
tea sărbătoririi momentelor de însemnătate națională scoțând în evidență patriotismul 
acestora, dragostea de Neam, Rege și Țară. Nici sărbătorile religioase de peste an nu 
erau considerate a fi  mai prejos, calitatea de bun grănicer fi ind în strânsă legătură cu 
cea de bun creștin, fapt subliniat de analogiile cu tentă religioasă.

Dincolo de misiunea lor, grănicerii erau considerați a fi  o categorie aparte, trans-
formându-se de-a lungul timpului din simplii țărani într-o clasă socială privilegiată. 
Normele de igienă, alimentația, disciplina și ordinea din jurul pichetului au început să-i 
deosebească pe grăniceri de restul populației iar școlile grănicerești apărute mai târziu 
au dat naștere unor adevărate personalități militare și culturale. Competitivitatea și 
ambiția grănicerilor români se făceau remarcate și prin intermediul concursurilor la 
care aceștia luau parte. Chiar dacă aveau un scop mai mult recreativ, aceste competiții 
erau un bun prilej de etalare a determinării, a perseverenței, de fapt a tuturor calită-
ților ostașilor de la frontiere. Prin intermediul liricii grănicerești reușim cu ușurință 
să pătrundem în lumea ostașului de graniță și să vedem cum patriotismul, onoarea, 
eroismul, cinstea și ascultarea erau pietrele de temelie în jurul cărora gravita și pe care 
se construia întreaga existență a acestora.

40 „Dare de seamă”, Grănicerul, martie 1934, pp. 38-39.
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Viața cotidiană a grănicerilor înainte și după Marea Unire.
Pichetele grănicerești: alimentație, igienă, festivism

Rezumat: Viața grănicerilor, s-a desfășura în cadrul comunelor grănicerești după o serie de regle-
mentări politico-administrative ale Curții de la Viena. Instituțiile imperiale s-au îngrijit de asigurarea unui 
nivel de trai ridicat, emițând o serie de dispoziții, privitoare la soluționarea unor probleme și desfășura-
rea activităților în comunele grănicerești, pentru ca grănicerii să-și poată desfășura atribuțiile militare. 
Primele mențiuni legate de pichetele grănicerești din țările române apar după 1830 când, odată cu 
apariția Regulamentului pentru carantine, acestea sunt înfi ințate pentru a acoperi nevoile locative ale 
soldaților care executau serviciul de carantină și pază al hotarelor. 

Treptat, pe parcursul secolului XX, starea pichetelor s-a îmbunătățit considerabil, acestea devenind 
adevărate gospodării. Comandantul Corpului de grăniceri era cel care coordona și oferea sfaturi privind 
organizarea acestora. Pichetele trebuiau să reprezinte adevărate exemple de organizare, atât pentru 
grăniceri și familiile acestora, cât și pentru întreaga comunitate. Fiecare pichet avea în componență 
o grădină mai mare ori mai mică, în funcție de spațiul disponibil, pentru a asigura necesarul de hrană 
al soldaților. Interesul grănicerilor pentru agricultură a crescut, aceștia reușind să-și asigure necesarul 
alimentar din producțiile proprii. În vederea realizării acestui lucru au recurs atât la dezvoltarea extensivă 
a agriculturii, prin mărirea suprafețelor cultivate, cât și intensivă, prin perfecționarea modului de cultivare. 

Alimentația grănicerului era alcătuită din produse, preparate după modelul gospodăriei țărănești. 
Îmbunătățirea igienei grănicerilor a fost o preocupare constantă, mai ales din cauza riscului epidemic. 
Din viața cotidiană a grănicerilor nu lipseau nici momentele de sărbătoare, cele religioase fi ind petrecute, 
cel mai adesea în sânul familiei iar cele naționale fi ind celebrate alături de camarazi. 

Cuvinte cheie: grăniceri, pichete grănicerești, viață cotidiană, alimentație, igienă, festivism.

Everyday life of border guards before and after the Great Union.
Border checkpoints: food, hygiene, festivity

Abstract: The life of the border guards took place in the border communes following a series of 
political-administrative regulations from the Court in Vienna. The imperial institutions have taken care 
of ensuring a high standard of living by issuing a series of provisions on solving problems and carrying 
out activities in border guards to allow border guards to carry out their military duties. The fi rst mentions 
related to the border checkpoints in the Romanian lands date back to 1830 when, with the appearance 
of the Regulations for quarantines, they were set up to cover the housing needs of the soldiers carrying 
out the quarantine and border guard service.

Gradually, during the 20th century, the state of the checkpoints improved considerably, making them 
true households. The Commander of the Border Guard Corps was the one who coordinated and offered 
advice by organizing them. The checkpoints were supposed to be real examples of organization for both 
border guards and their families as well as for the entire community. Each checkpoint contained a larger 
or smaller garden, depending on the available space, to ensure the soldiers’ food needs. The interest 
of the border guards for agriculture has increased, and they managed to ensure their food needs from 
their own productions. In order to accomplish this, they have appealed to the extensive development of 
agriculture, by increasing the cultivated and intensive areas, by improving the cultivation.

The border guard’s food was made up of products, prepared according to the peasant household 
model. Improving border guards’ hygiene has been a constant concern, especially because of the 
epidemic risk. From everyday life of border guards, the moments of celebration were not missing, re-
ligious ones were spent, most often in the family, and the national ones were celebrated together with 
the comrades.

Keywords: border guards, border checkpoints, daily life, food, hygiene, festivity.


