EMIGRARI MUNTENE LA SOVEJA ŞI CAŞIN IN SEC. XVII şi XVIII
Dorinel lCHIM

!lil perioada secolelor al XVII-lea şi a l XVIII-lea 'î n ţările române a
avut loc un proces intens de colonizare care se explică atit prin cauze
interne cit şi prin cauze externe. Desfiinţarea dreptului de strămutare a
ţăranilor de pend enţi prin legarea de glie, îndeosebi după domnia lui
Mihai Viteazul, deci intensificarea exploatării feudale a fost una dia
principalele cauze care a determinat fuga individuală sau colectivă. După
cum consemnează Matei D. Vlad in lucrarea Colonizarea rurală în Ţara
Românească şi Moldova (sec. XV-XVIII), "Incă de la sfîrşitul secolului
al XVI-lea, în ambele ţări procesul de "risipire" a populaţiei ţărăneşti
tind e să atingă apogeul. In Ţ�ara Românească, acest proc es 'pare a fi fos t
mai puterRic decit in Moldova" 1.
Depopularea satelor, scăderea populaţiei acestora, precum şi "arde
rea" lor erau consecinţele jafului turcilor, tătarilor şi cazacilor care tre
ceau pe teritoriul ţărilor române în expediţii militare.
Despre trecerile populaţiilor din Muntenia în Moldova ne vorbesc
numeroase documente istorice din secolul al XVII-lea. Astfel, Aloisio
Radibard, intr-o relatare din 1603, notează că din Ţara Românească
"mulţi locuitori cu familiile şi puţinul lor avut au trecut unii Îlil Turcia,
alţii în Moldova" 2. Acelaşi lucru il remarcă şi Petru Grigorovici Armea
nul în raportul său din 1604, în care spune că ţăranii din Muntenia" de
ceJe mai multe ori pleacă in Turcia şi in Mo l dova " 3.
Pe la inceputul secoludui al XVIII-lea, în prima domnie a lui Radu
Mih:nea (161 1-1616), Vintilă Vornicul" s-a pus in silă şi în puterea lui
cu nişte hrisoave şi cărţi rele şi fără nici o treabă" împotriva dragoslăve
nilor '· Aceasta a determinat ca o mare parte din săteni să-şi părăsească
casele şi să-şi caute adăpost peste hotare. Impreună cu vecinii lor din
1 Matei
D. Vlad, Colonizarea rurală in Tara Românească şi Moldova,
Academiei, Bucureşti, 1 973, p. 23.
2 Ibidem, nota 1 14.
3 Ibidem, nota 1 1 5.
4 G. Ioan Răuţescu, Dragoslavele, CîmpUilung-Muscel, 1937, p. 48.
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Rucăr, ne mai putînd să mai îndure birurile grele puse de Doamna
Florica, fiica lui Mihai Viteazu au plecat in Ardeal, de unde, după un
scurt popas, s-au aşezat in Munţii Vrancei, ÎR Moldova, la Soveja, şi au
intemeiat satele Dragoslăveni şi Rucăreni. Ele apar ca aşezări distincte
atit în Marele dicţionar geografic, cît şi în Ghidul turistului şi automobi
listului din anul 1928. Din Soveja, grupuri de munteni au trecut la Caşin,
la Bîlca şi Hîrja (jud. Bacău). In Caşin aceştia au ocupat cătune separate :
rucărenii in centrul satului, dragoslovenii partea de apus şi miază noapte
secărenii p art e a de .răsărit şi susenii partea de miazăzi" :J.
Făcînd o analiză a documentelor referitoare la cele două sate dîmbo
viţene se desprind cîteva idei care vin să confirme starea de fapt, de
tensiune a populaţiei care a determinat "roirea" sau "spargerea lor. Rucă
rul a jucat un rol important în comerţul Ţării Româneşti cu Transilva
n,ia încă de la inceputul secolului al XV-lea fiind punct de vamă s şi
mai tîrziu sat. Un alt document referitoar la Dragoslavele este din a
doua jumătate a secolului al XV-lea în care Vlad Călugărul porunceşte
"schilerilor din Dragoslave" 7• Cele două sate domneşti sînt scutite de
dări, cu privilegii domneşti la începutul secolului al XVII-lea de către
Alexandru Ilieş, voievod, la 1628, "pentru că este acesta în drumul
mare, de veghează scala şi plaiul, care sînt pe drumul Braşovului" �.
Intr-un document din 1642 privind procesul dintre sătenii Dragoslave
lor şi mai mulţi mari dregători în frunte cu Teodosie banul, care voiau
să-i rumănească, se relatează peregrinările dragoslăvenilor consemnate
ele Constanti n C. Giurescu în lucrarea Probleme controversate în isto
ria română 9 : "Aceştia, veniţi, la inceput" de la Haţeg şi de prin alte
părţi", au fost mai întîi" tot pe seama domnească rudari", iar apoi, de la
a doua domnie a lui Mihnea Turcitul (1585-1591), singuri tot au umblat
din mînă în mînă şi din boier în boier de au fost dîrvari to, iar de româ
nie nu au avut de către nimenea nici o bîntuială" 11. Documentul con
semnează în continuare : "Cînd a fost in zilele răposatului Radu Voevod
Mihnea întîiu (161 1-1616), iar Vintilă Dvornicu fiind boier mare şi
puternic s-au pus in spinarea acestor săteni din Dragoslavele de i-au
rumânit în silă şi în puterea lui cu nişte hrisoave şi cărţi rele şi fără nici
o treabă" 12. In faţa lui Matei Basarab dragoslăvenii vin cu cei 12 megieşi
jurători şi aceştia mărturisesc în divan şi jură pe Evanghelie în biserică"
cum că nu au fost rumâRi nici de cum, ci au fost umblat tot din boier
în boier dîrvari cum este mai sus scris. Insă au jurat - adaugă docu:; N . Pîslaru, Monografia com. Caşin, jud. Bacău, Bucureşti, 19 �0, p. O.
ti Documenta Romaniae Historica
(DRH), B, Ţara Românească, vol. 1 ,

Ed.

Academiei, 1 966, nr. 40, u n document ele la Mihai Voievocl ( 1 4 1 8-1420) .
7 Ibidem, nr. 1 83.
8 Ictem, vol. XXI I , m·. 18.
!• G. Constantin C. Giurescu, Probleme controversate în istoriografia română,
Ecl. Albatros, 1 9 77, p. 42--43.
10 Dîrvari.
adică munc i tori la toate, cf. CC Giurescu, Principatele române la
î n cepu tu l secolului XIX, Ecl. Ştiinţifică, Bucu reşti, 1 937, p . 1 1 6.
Il
C. Rădulescu-Coclin şi Preot I. Răuţescu, Dragoslavele, Cimpulung-Muscel ,
1 923, p. 27.
1 � Ibidem.
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mentul - numai pe capetele lor şi pe feciorii lor, fără loc", adică fără
moşia Dragoslavele" 13. Menţiunea documentară ,.fără loc" ne îndreptă
ţeşte să credem că tocmai lipsa de pămînt şi presiunea exercitată de
boieri pentru a-i rumâni a determinat ca excedentul de populaţie, destul
de numeros, trei pătrimi din sătenii di:n Dragoslavele şi Rucăr să se
refugieze in Moldova la Soveja şi Caşin, formind satele Rucăreni şi Dra
gosloveni 14•
Exodul masiv de populaţie din cele două sate au dat naştere unor
noi localităţi aflate in limitele administrative ale Ţării Româneşti, cum
este cazul cu satul Dragosloveni din Rimnicul Sărat. Intemeietorii celor
două cătune ale Sovejei, Rucărenii şi Dragoslăvenii sînt tot musceleni
Stabilirea lor in aceste două sate noi este înainte de Matei Basarab, ctito
rul mănăstiri de ·lia Soveja, d ar a co nt in ua t şi i n t i m pul acestuia.
Un moment prielnic al aşezării muntenilor din cele două sate muş
celene 1-a constituit înţelegerea dintre cei doi domnitori ai ţărilor române
să-şi construiască, reciproc, cite un lăcaş sfint. Nu întîmplător Matei
Basarab zideşte mănăstirea la Soveja, pe apa Suşitei în anul 1 645, şi
cumpără moşii spre a i le face danie, In vreme ce Vasile Lupu zidea
la Tîrgovişte mănăstirea Stelea. In anii 1 645 ta, 1646 16 şi în următorii ani
Matei Basarab cumpăra părţi din satul Soveja şi din proprietăţile răze
şilor de prinprejur.
Este posibil ca in timpul construirii mănăstirii Soveja să fi lucrat
meşteri munteni din satele domneşti Rucăr şi Dragoslavele, după cum
este posibil ca satele şi moşiile cumpărate de Matei Basarab spre a înzes
tra mănăstirea să fi fost populate cu munteni fugiţi de teama rumâniei.
La 17 noiembrie 1 646 • Vasile Lupu întăreşte urie lui Matei Basarab păr
ţile de ocină din satul Soveja, ţinutul Putna - partea Ungureanului,
partea Bogdăneştilor şi partea Strău leşt i l or, pe pîrîul Cîrligaţilor şi pe
Dobromirul 17•
Nu rezultă din documente ce reluţii s-au stabilit între cetele de
musceleni de aici şi domnitor dar este cert faptul că pămînturile vîndute
mănăstirii aparţineau răzeşilor şi că starea lor liberă, existenţa devălmă
şiei, au dat posibilitate aşezării în condiţii acceptabile pe aceste plaiuri,
a celor fugiţi.
Găsind satul Soveja organizat pe h<itri n i , după cum rezultă din docu
mentele citate, s-au aşezat în afaru vetrei, între munţi şi despărţiţi de
rucăreni, printr-un deal şi de piriul Dra,Q;omir. Toponimele celor două
cătune s-au păstrat pînă în secolul XX fiind în uzanţa serviciilor
topografice.
IJ Ibidem.
Matei D. Vlad, op.

H

15 Catalogul

cit., p. 70.
documentelor mo!do pr• ru•şt l

(CTlM) , II, B uc . ,
1959, nr. 1 8 1 4 :
. . . v î n d lui Matei Basarab douii p [l m î n l t l r i d i n Soveja, pe locul Iteştilor, din dealul
Babei. p î n ă în apa Şuşiţei..." .
Gt Ibi d em, nr. 1852 : " . . . vind!' l u i Ma t . - i Basarab a patra parte din satul
Sove.ia pe care-I stăpînea cu fraţii srt i rlP l a moşul lor Bogdan ... " ; nr. 1 396 : Negri
el i n Vrînceanu ş i alţi feciori a i l u i LPi l n l ;·l v i n d l u i Matei Basarab pentru m ă 
năstirea sa de la Dobromira, partC'a l o1· d i n mo·, i a So ve j a . .. " .
17 Ibidem, nr. 1930.
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Cei care nu au reuşit să se stabilească la Soveja, fie din lipsă de
pămînt, fie că numărul lor era foarte mare, au traversat munţii Zboina
şi Zăbrăuţi şi s-au stabilit la Caşin cu vite, dar mai ales cu oi, atraşi fiind
de faptul că ocupaţia principală a locuitorilor căşineni era păstoritul şi
creşterea vitelor 18.

N. Iorga, vizitind Caşinul la 5 august 1905, venind dinspre Soveja
consemna : "Biserica cea veche din Caşin cheamă deodată privirile. Ea
aminteşte in totul bisericile munteae şi este un frumos tip al acestora.
Caracterul ei muntenesc s-ar lămuri prin obîrşia locuitorilor.
Odată erau aici în Caşin două cete, care !?e fereau a se înrudi intre
ele : Rucărenii şi Dragoslovenii. Cum au venit aceşti ţărani din schelele
Cimpului Lung, din Rucăr şi Dragoslavele - şi la Soveja se intilnesc
aceste două cete - RU se poate hotărî deşi este posibil, ca acestea să se
fi intimplat pe timpul lui Vasile Lupu" 15•

Ceea ce confirmă că aceste colonii au venit de la Muscel şi s-au
stabilit aici este faptul că se găsesc mai multe familii cu numele de Dragu
şi chiar cătune separate a rucărenilor, dragoslăvenilor şi secărenilor.
După cum ne relatează N. Pîslaru, prezenţa lor la Caşin este semnalată
în timpul lui Gheorghe Ştefan : "Aceşti caspeţi au găsit satul Stăneşti
părăsit sau cu o populaţie rară, întemeind satul Caşin in hotar cu vechiul
Stăneşti" 20. Afirmaţia cu privire la intemeierea statului Caşin de către
musceleni nu este verosimilă intrucit acesta apare atestat documentar la
1443, "seliştea la Caşin" 21. Cit priveşte folosirea celor două denumiri de
sate Caşin şi Stăneşti, ele au fost utilizate deopotrivă incepind cu docu
mentele de la anul 1 655 cind Gheorghe Ştefan zideşte mai la nord de
Caşin o mănăstire. De atunci satul Caşin este găsit cu numele de Stăneşti
pentru a-1 deosebi de noul lăcaş de cult care a luat numele de Mănăsti
rea Caşin .
In anul 1679 satul Stăneşti "dăruit m-rii Caşin de către domnii de
mai imainte şi cu întăritura ·lui Duca voevod este scutit de galbeni, taleri,
sulgiu, iliş, miere, unt, ceară şi de cheltuiala balcibaşii, să dea numai de
mai şi august. De
asemenea
trei ori pe an la bir, la orinduiala lui
gorştina de oi şi de mascuri şi deseatina de stupi să nu le mai dea la
domnie ci să le ia egumenul..." 22 .

O trăsătură comună a celor două sate Soveja şi Stăneşti (Caşin) unde
s-au stabilit rucăreni şi dragosloveni o constituie faptul că ele devin sate
ale mănăstirilor Soveja şi CaşiR, învecinate de altfel. In schimbul pro
tecţiei pe care le-o poartă mănăstirile, satele aservite le plătesc dările în
natură şi in bani.
Primii emigraţii de la inceputul sec. al XVIII-lea in Vrancea, la
Soveja şi Caşin - Bacău, ii urmează a doua, la o sută de ani, la incepu18

1895,

Ortensia

�- 21 2 .

1

:D
21

22

Racoviţă,

Dicţionar

geografic

al

judeţului

N. Iorga, Sate şi mănăstiri, Ediţia a 11-<a, 1 916, p. 167.
N. Pislaru, op. cit., p. :>.
D.R.H.A.I., nr. 238.
C.D.M., IV, 1 970, nr. 426.
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tul sec. al XVIII-lea, cind noi greutăţi au venit pe capul celor rAma�JI I A
Hucăr şi Dragoslavele. Războiul austro-turc din 1716-1718 de�fli!JI I I",,l
pe teritoriul ţărilor române a afectat populaţia de pe Valea Diml>ovl\e!l.
Armatele austriece sub comanda prinţului Eugeniu de Savoia au BC'Upat
Cîmpulungul, dărîmă şi ard mănăstirea. Starea de nesiguranţă, tulbură
rile permanente provocate de ocupanţi s-au resimţit şi in satele vecine,
Rucăr şi Dragoslavele, de unde mulţi săteni s-au hotarit să-şi părăsească
satele şi să se ducă in Moldova, la neamurile ce plecară acolo cu o sută
de ani mai inainte 23,
'In noul exod de populaţie poate să fi contribuit şi groaznica epide
mie de ciumă dinainte de 1720 din regiunea Birsei şi a satelor de lîngă
graniţa Ardealului.
Prezenţa bîrsanilor la Caşin este atestată în mai 1 727. Printr-un
document Grigore Ghica porunceşte pîrcălabilor de Bacău să cerceteze
pricina egumenului de la Bogdana cu bîrsanii de la Caşin, care nu i-au
dat banii pentru drijma cumpărată de pe o moşie, făcindu-i şi pagubă in
vite 25. De la această dată ii găsim prezenţi in documentele vremii, în rela
ţiile cu Mănăstirea Caşiu, .precum şi cu moşiHe din jur. Numărul birsa
nilor din j udeţele Putna şi Bacău nu era deloc de neglijat de vreme ce
la "cămară" să dea visteriei trei mii de lei într-un an, fiind scutiţi de
orice alte dări să-şi pască oile pe "locurile slobode fără a da nici o
dijmă, iar pentru stînile din timpul verii să se învoiască cu stăpînii
moşiilor 26• Documentul prezintă o deosebită importanţă deoarece con
firmă şi prezenţa cimpulungenilor in cele două judeţe Putna şi Bacău :
.,Aşişderea fiind ei oameni streini, neavind moşii aici în ţară, le-am dat
domnia mea voe, pă obiceiul ce au şi dmpulungenii (s.n.) ori pe a cui
moşie s-ar păşuna ei oile, de toamnă ·şi de iarnă, despre nimeni opriţi să
nu fie, şi de v,ară pă loc (uri) slobode încă să n�aibă opreală . . " 27. Or,
cine erau aceşti cimpulungeni din document decit cei emigraţi din
schelele Cîmpulumgului, de la Rucăr şi Dragoslavele. Birsanii care se
bucurau de inlesnirile date de domnitor aveau un precedent, şi anume
pe cel al cimpulungenilor care nu numai că se aşezase aici înaintea lor
dar determinase pe domnitorii anteriori să le acorde anumite privilegii
şi scutiri de dări. Aşezămîntul domnesc dat de Gr. Ghica, reînoit de mai
multe ori în cursul veacului de către Gr. Al. Ghica, Constantin Moruzi,
Alexandru Moruzi şi Constantin Ipsilanti, nu i-a scutit pe bîrsani
de conflictele cu egumenii de la mănăstirile Bogdana, Caşin şi Soveja.
.

Deosebiadu-se de oierii ardeleni, care veneau numai sezonier cu
turmele in cadrul păstoritului pendulant bîrsanii erau oameni stabili în
satele de munte Bîlca-Coţofăneşti, Hîrja-Oituz ş.a. cu centru la Stăneşti
(Caşin), pe moşia Mănăstirii Caşin-Bacău şi la Soveja-Putna (Vrancea).
Cf. 1. Răuţescu, Dragoslavele, Cimpulung Muscel, 1937, p. 44.
:M Ibidem, p. 45.
..
2.5 Documente privind relaţiile agrare în veacul al XVIII-lea, vol. II, Moldova
(DRA), Ed. Academiei, 1966, p. 16G-161.
:>& Ibidem, p. 210.
27 Ibidem, p. 2 1 1 .
XI

http://cimec.ro / http://muzeulvrancei.ro

Dorinel Ichim

210

In aceste centre ei erau organizaţi î:m.tocmai ca şi cimpulungenii, cu cîte
un vornic ales ori numit dintre dînşii, care făcea legătura cu autoritatea
de stat şi stăpînii moşiilor 28.
Organizarea bîrsanilor avea un precedent creat
de cimpulungeni
care le-a servit ca model în cele două centre, la Stăneşti (Caşi:n) şi Soveja.
Nu este relatat şi un conflict dintre mocanii din Caşin şi bîrsanii din
Soveja, iar cancelaria domnească cere starostelui de Putna în anul 1 7 4 1
s ă cerceteze "pentru c-au jăfuit vornicul d e mocani d e l a Caşin, dezicind
c-au făcut trei cară pentru treaba .gospod şi bîrsanii de Soveja nu vor să
de şi ei agiutor la acele cară" 29.
Atit cîmpulungenii cît şi bîrsanii se ocupau pe lîngă creşterea vitelor
şi agricultura, cu vînzarea produselor pe piaţa internă in sate şi tîrguri,
sau la Galaţi pentru export. Aşezămintul dat bîrsanilor la 1 martie 1 740
reglementează astfel obligaţiile de vamă : "pentru miei şi alte bucate de
brînză, lină, cergi, burci ce ar duce la Galaţi şi la alte tîrguri de vinzare
şi orice ar vinde la oamenii noştri de ţară, nici o vamă să nu dea . . . Iar
ce ar scoate să vinz.ă intr-altă ţeară, pe acele vor da vama obicinuită" 30•
Aceste populaţii venite în Moldova au interesat domnia dar şi mănăs
tirile din preajmă datorită avantajelor pe care le puteau avea de pe urma
aşezării lor aici, după cum rezultă din cuprinzătorul aşezămînt dat de Gri
gore Ghica la 1 martie 1 740. Incepind cu atestarea documentară din
prima jumătate şi pînă la sfîrşitul secolului al XVIII-lea bîrsanii îşi păs
trează independenţa, ca ruptaşi ai visteriei ; ei au rămas în afara nivelă
rii cu ceilalţi locuitori, ca îndatoritori către domnie şi stăpînii de moşii.
Dat fiind ocupaţia lor preponderentă creşterea oilor, Recensemin
ţele populaţiei Moldovei de la 1 7 72-1 773 şi 1 774 31 îi consemnează sub
numele de Mocanii din Caşin cu 230 de case, separat de oamenii Mă
năstirii Caşin cu 93 de case. Soveja avea 282 case, 40 fiind al mănăstirii
Soveja 32•
Bîrseni i şi cimpulungenii care s-au bucurat de o anumită stare de
protecţie din partea domniei pe tot parcursul secolului al XVIII-lea în
schimbul plăţii birului la visterie au fost supuşi aceluiaşi regim fiscal
ca şi localnicii, după cum rezultă din Condica Liuzilor pe 1 803, unde
figurează cu numele de "liudi".

In această statistică Sovej a apare cu 240 liudi dintre care 40 sînt
ai mănăstirii. Caşinul cu 1 70 şi Mănăstirea Caşin cu 1 1 0 liudi care plă
tesc birul anual, în patru sferturi.

28 V. Mihordea,
Relaţiile agrare din veacul al XVIII-lea in Moldova, Ed.
Academiei, Bucureşti, 1968, p. 146.
2� N. Iorga, Studii şi documente, voi. VI, nr. 750, p. 322.
30 D.R.A., vol. II, Moldova, p. 2 1 1 .
31 Recensămintele populaţiei Moldovei din anii 1 772-1773 şi 1774 in Moldova
in epoca feudalismului, vol. VII, partea a II-a, Editura Ştiinţa, Chişinău, 1975,
p. 344-348.
32 Idem, partea I, p. 299-30 1.
33 Th. Codrescu, Uricarul, voi . II, Condica Liuzilor pe 1803, p. 297 şi
306.
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De la această dată statisticile nu mai fac nici un fel de pred�m ,.
în legătură cu apartenenţa etnică, procesul de omogenizare desfăşurin�
du-se jent, aproape pe nesimţite.
Cercetările etnografice şi lingvistice efectuate asupra acestor po
pulaţii dovedesc originea lor munteană. lncă de la sfîrşitul veacului
trecut P. S. Radianu consemna "caracterele etnografice ale locuitorilor
din munţii Vrancei şi ai Oituzului'"' ca fiind munteneşti, arătînd că
"locuitorii din Caşin şi M-rea Caşin sint curat munteni, prin port şi
limbă, veniţi de la Rucăr din judeţul Muscel" 3".
Investigaţiile de teren şi cercetările etnografice au consfinţit ori
ginea etnică a acestor populaţii, care au păstrat, o serie de caracteris
tici etnice, argumente "vii'"' in sprijinul datelor istorice.
Legăturile pe care populaţia de pe valea Caşinului le-a avut cu
Muntenia, Ţara Vrancei şi Transilvania sînt oglindite şi de prezenţa
unor elemente de port de influenţă din aceste zone, cum ar fi : chimi
rul, fota cu fir, cămaşa ·cu chiniŞti, ştergarele de cap, căiţa cu două
ciocuri, acestea fiind asimilate de populaţia locală. 35 ln portul femeiesc
şi al ciobanilor de la Caşin şi Soveja s-a păstrat sarica, o piesă stră
veche confecţionată din lînă ţurcană, din cergă dată la drîstă, similară
celor din zona .Muscel. 36 O altă piesă de port, folosită la găteala capu
lui, căiţa cu două ciocuri, ne ajută ca un argument în plus la preciza
rea specificului etnic al mocanilor de la Caşin, care au păstrat, în con
diţiile vitrege ale dezmoştenirii lor, portul popular aşa cum îl aveau
în zona de unde au venit. 37 "Femeile poartă căiţa in acelaşi mod ca
cele din Muscel'"', consemnează P.S. Radianu atunci cînd se referă la
caracterele etnografice ale locuitorilor din munţii Vrancei şi ai Oituzului. 38
Un obicei comun, întîlnit atît în satele muscelene cît şi în cele
moldovene Soveja şi Caşin, îl constituie "focul lui Sumedru" sau ,fo
cul lui Sin Metru". In ajun de Sfîntul Dumitru, seara, copiii fac un
foc mare şi apoi umblă pe la porţile vecinilor şi încep să strige : "Hai
Ia focul lui Sumedru ! '"'. Femeile ies la poartă şi aduc copiilor daruri
(mere şi nuci), iar cenuşa o pune pe stratul unde vor sădi varza.
Multă vreme cele două cete de rucăreni şi dragoslăveni nu s-au
căsătorit între ele. Endogamia a dispărut treptat la nivelul cetelor, dar
s-a păstrat autonomia faţă de populaţia locală. Pînă Ia începutul seco
lului al XX-lea cîmpulungenii şi bîrsanii, cunoscuţi acum cu numele
de "mocani" nu contractau căsătorii cu "cojanii'"', lucrători de pămînt.
Aceasta a determinat păstrarea nealterată a specificului etnic a mun·

:v. P.
S. Radianu, Judeţul Bacău - Studiu agricol şi economic, Bucureşti,
1889, p. 28.
35 Dorinel Ichirn, Portul popular românesc de pe valea Caşinului, in Carpica,
VII, Bacău, 1975, p. 241-252.
36 Cf. Paul Stahl, Paul Petrescu şi alţii, Arta populară din zonele Argeş şt
Muscel, Ed. Academiei.
37 Dorinel Ichirn, O variantă de căită necunoscută de pe valea Caşinulut Bacău, in Revista muzeelor, nr. 1, 1977, p. 52-59.
38 P. S. Radianu, op. cit., p. 28.
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tenilor, a căror obiceiuri de naştere, nuntă şi înmormîntare s-au 'trans
mis nealterate şi neinfluenţate încă multă vreme după sosirea lor. La
această conservare a caracterului etnic muntenesc a contribuit şi limba
care s-a păstrat sub forma graiului muntenesc. ln stratul fonetic al
limbajului mocanilor din cele două sate din Moldova nu se întîlnesc
alterările specifice graiului moldovenesc. Nu are loc palatalizarea con
soanelor !n cuvinte ca : piatră, picioare, bine, abia şi inchiderea vaca
lei finale în cuvintele : şi, pe de ce, trăsături definitorii ale graiului
moldovenesc.
Din punct de vedere al arhitecturii culte, biserica mănăstirii So
veja, construită de Matei Basarab şi biserica din Caşin, cu pridvorul
la apus, confirmă
originea lor muntenească,
după cum arăta şi
N. Iorga. 39
Spargerea şi .,pustiirea" sutelor de sate munteneşti în secolele XVII
şi XVIII a dus la înfiinţarea de sate şi cătune noi in Moldova, unde
s-au bucurat de un regim preferenţial din partea domnitorilor. Avind
o viaţă economică prosperă aceste sate de mocani au creat o artă po
pulară autentică, cu un pronunţat specific local.

RESUME
L'auteur presente les conclusions de la recherche des documents historiques
corroborees aux investigations concernant l'appartenance ethnique des habitants
des villages moldaves Soveja et Caşin.
On explique les causes et les circonstances qui ont determine les emigrations
massives des deux villages du Pays Roumain. A cause de l'haute exploitations
des boyards exercitee sur les paysans de Rucăr et Dragoslavele ceux-ci s'enfuient
dans la Moldavie ou U fondent, au commencement du XVII-e siecle, les hameaux
Rucăreni et Dragoslăven1 pres de Soveja. D'ici ils ont passe les montagne de
'
Vrancea et ils se sont etablis dans villages Caşin, Bîlca et Hîrj a.
Apres cent ans, au commencement du XVIII� siecle grâce a l'occ upation
autrich ienne, une nouvelle vague d'emigrants ont quitte les deux villages et sont
venus en Moldavie chez leurs confreres. Ici ils forment une categorie a part, et
en echange des impâls payes a la tresorerie du pays, ils deviennent les proteges
du prince regnant de la Moldave.
L'affirmation de l'auteur est fondees sur concernant l'appartenance ethnique
"munteană" est fondee sur les arguments historiques, toponymiques, linguistiques
et ethnographiques.

ar, N. I orga, Sat e şi mănăstiri , Ed. a II-a, 1916, p. 167.
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