CON TRIBUŢII ASUPRA EVOLUŢIEI PROBLEMEI
SILVICE A VRANCEI (1 900-1 944)
VENERA CABALORTA

"Problema Silvică a Vrancei" a fost cunoscută sub această
denumire într-o perioadă cînd deja era studiată şi dată publicităţii. De
fapt ea constituie un aspect social-economic de o relativă întindere cro
nologică, desfăşurat pe un spaţiu geografic delimitat. Date fiind nume
roasele aspecte pe care le cuprinde, s-ar fi cuveni t ca cercetarea acestui
aspect tratat mai mult de Şcoala românească de Silvicultură să se
transforme într-un amplu studiu interdisciplinar care să cuprindă : pe
riodizarea etapelor semnificative ; transformările de ordin sociologic şi
evoluţia situaţiei economice a ţării Vrancei în raport de stadiul exploa
tărilor forestiere ; transformările survenite în dreptul satelor asupra
pădurilor (şi implicit asupra munţilor) ; Codul Juridic şi Codul Silvic implicaţia acestora în legislaţia rurală arhaică. De asemenea un studiu al
evoluţiei relaţiilor om-natură şi al influenţei acestor relaţii asupra psiholo
giei ţăranului vrîncean, a atitudinii acestuia faţă de îngrădirile de ordjn
social-economic ar aduce o contribuţie nouă la explicarea formelor de
luptă şi existenţă împotriva factorilor care încercau să-1 determine a-şi
înstrăina o moştenire milenară.
Comunicarea de faţă este o succintă trecere în revistă a problemei
silvice a Vrancei între anii 1 900-1944 şi o sugestie privind studiul inter
disciplinar care ar putea include mult mai numeroase aspecte decît cele
citate mai sus.
Revenind la Ţara Vrancei, "ca ţară între toate celelalte", cum o
amintea un cunoscut şi apreciat cercetător, t ea s-a înscris prin apariţia
unui proces general de populare avînd însă caracteristici specifice. Ca
urmare a acestui proces, în zonă va rămîne foarte mult timp la localnicii
acest<ir meleaguri conştiinţa unei deosebiri, chiar atunci cînd civilizaţia
a înaintat, s-a realizat consolidarea oficială de stat, întemeierea Princi
patelor şi chiar după întregirea şi modernizarea României.
Ţara Vrancei se prezintă ca o unitate de viaţă bine conturată de
vreme. Astfel ne este înfăţişată de geografie, istorie şi etnografie. Ca
"ţară" Vrancea se caracterizează prin însuşirea de cetate naturală astfel
încît aici s-a sintetizat în însăşi evoluţia ei istorică, voinţa de eliberare
1 . Ion Chelcea
Vrancea ca .,Ţară" între celelalte, în "Studii şi comunidlri",
vol. 1, Focşani, p. 167.
-
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socială şi naţională. Se pot face analogii în acest sens cu Ţara Moţilor, 2
atît în ·ceea ce priveşte existenţa unor manifestări de luptă-social{t cît
şi prin practica prelucrării lemnului, ocupaţie datorată existenţei p[tdu
rilor, bogăţie naturală care face podoaba ambelor zone.
In linii generale, Vrancea ca ţară, ca entitate distinctă, poate fi fixată
în timp şi spaţiu cu mult timp în urmă. Acest aspect a fost studiat in
deaproape şi este bine cunoscut. Ca arie geografică, ea a fost incadrat�t
de înălţimile Zboina Neagră, Cozia, Gurghiului ; o altă variantr1 o loca
lizează între Munţii Macradeu, Condrntu, Gurghiu, Furul şi Măgura
Odobeştilor 3. De fapt, această definiţie se referea la întinderea, pînă î n
vremurile noi" (aşa cum erau denumiţi anii de după 1 900), a s�rftvl'
�hiului şi nepătrunsului codru vrîncean ce făcea bogăţia şi frumuseţea
acestor locuri.
Pe cele mai vechi embleme ale ţinutului Vrancei a figurat bradul
ca simbol al pădurilor. Cercetînd metamorfotica bradului se descopcri:t
alte sensuri mult mai bogate în conţinut. Insăşi noţiunea de pădure
presupune o intersecţie fundamentală în gîndirea simbolică a românilor,
bradul fiind emblema cea mai puternică în cîmpul realităţii.
Bradul are, de pildă, o puternică chemare spre în 9.lţimi, este un
simbol al memoriei culturale formată în ondulaţiile relJefului carpatic.
Situarea bradului în centrul ornamentului trebuie să fi fost influenţată
şi de caracterul său de neatîrnat faţă de mişcarea anotimpurilor. Bradul
reprezintă ţara Vrancei aflată într-o altă relaţie cu timpul, apărînd a fi
situată în afara vremii, a dezastrelor ei, bradul constituindu-se ca un
simbol al veşniciei în mijlocul materiei în trecere.
Referindu-ne la materia primă pe care codrii Vrancei o ofereau,
lemnul, acesta era atît de uşor la îndemîna locuitorilor, orientînd cum e
şi firesc, ocupaţiile lor. Izolarea în care cei de aici au trebuit să tri:liască,
a determinat o atmosferă de tradiţionalism străvechi.
Dimitrie Cantemir afirma adevărul confirmat mai tîrziu ci:t locui
torii Vrancei nu cunosc plugul şi aceasta nu în sensul că ei nu a,r fi
practicat deloc agricultura. Lucrările, datorită condiţiilor geografice. se
efectuau cu sapa, limitat. Ocupaţia de bază rămînea creşterea vitelor,
imediat urmată de munca în pădure. Tocmai existenţa marilor păduri
�are făceau din acest ţinut o cetate în care cu greu se pătrundea, a creat
în Vrancea o organizare socială deosebită bazată pe realităţile interne,
de ordin istoric, social şi economic, avînd la bază, ca element primor
dial un anumit tip uman, al vrînceanului, personalitate distinctă la
elaborarea căreia au contribuit istoria secolelor, mileniilor. Acolo în
mijlocul codrilor care ofereau adăpost dar şi mijloace de trai, vrîn
ceanul şi-a cristalizat fiinţa, a devenit conştient de legătura permanentă
cu natura, de puterea pe care i-o conferea perenitatea.
Nicolae Iorga denumea tipul distinct de organizare existent în Vran
cea, ca fiind o "fundaţiune de autonomie ţărănească", formă care s-a
continuat în timpuri pînă în momentul cînd în acest ţinut s-au extins
tăierile de păduri transformîndu-1 într-o zonă peste care bătea viforul
negrei sărăcii .
2 . Nicolae Pascu - Pirogravura cu ştanţă ş i specificul etnic, 1964,
3. •• • - Monografia judeţului Putna, Focşani, 1943.
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Dreptul vrînceanului asupra munţilor şi pădurilor, cu statut juridic
ce izvorăşte în conştiinţa lui încă de la Ştefan cel Mare, i-au format
caracterul liber, autonom. Forţa sa morală îşi are geneza în pădurilţ:
Vrancei. Iată de ce problema silvică depăşeşte cu mult hotarele geo
grafiei şi silviculturii. Evoluţia în timp a unei zone distincte are la bază
evoluţia economică, care aici, în această parte a ţării a depins în per
maneflÂă de bogăţia naturală din zonă. Acest fenomen este atestat de
numeroasele documente : acte de vînzare, concesiune, închiriere.
"Locurile tari", cum erau denumite de străini, erau populate de
moşneni care mai doineau din cavale şi mai sunau din buciume ca în
vremurile voievozilor, deşi secolul XX deja începuse.
C. G. Giurescu în lucrarea "Vrancea şi istoria" afirma cu bună
ştiinţă : " I n Vrancea fiecare om se năştea cu drepturile lui asupra pă
mîntului din moşi-strămoşi şi acest aspect caracteristic formează o latură
aparte în vechiul drept românesc". Munţii Vrancei erau consideraţi ca
o moşie pe care dreptul la lemnele de foc sau construcţie se exercita
fără restricţie pentru început. Datorită procesului cu boierul Iordache
Ruset Roznovanul s-a reconstituit încă o dată prin documente, faptul
că din vremuri, moşia Vrancei nu a fost nici boierească şi nici dom
nească. Dar tot atunci o parte din satele de munte care stăpîneau în
devălmăşie codrii, neparticipînd la cheltuielile unui proces ce a durat
ani de zile, şi-au pierdut dreptul asupra munţilor şi implicit asupra
pădurilor.
Astfel începe să se adîncească procesul de înstrăinare a munţilor
care se declanşase la sfîrşitul secolului XIX deoarece vînzările de drep
turi care se efectuau la început numai către un alt sat sau comună ce
aparţinea vechii moşii a Vrăncii, au degenerat. Pădurile, în scurt timp
după anul 1900, devin proprietatea unor firme din afară, care se infil
trează în această zonă. Apariţia firmelor străine în munţii Vrancei
accentuează gradul de exploatare iraţională a fondului forestier. Şi
totuşi exista aici o legislaţie străveche, arhaică : "obiceiul".
Codul Silvic apărut în anul 1 9 1 0 legifera prin articolul 40 starea de
lucruri existentă şi cunoscută, anume că stăpînirea proprietăţilor devăl
maşe se exercită de fiecare obşte după "obiceiul locului". Codul se rezuma
la cîteva formule consacrate prin vechi documente cît şi prin tradiţia
nescrisă care au făcut legea Vrancei în toate timpurile. De exemplu
aliniatul nr. 1-a cuprindea o afirmaţie categorică ce ne poate duce cu
gîndul la vremuri imemoriale : ,.Vrînceanul se naşte şi moare cu dreptul
său". Cuprinsul simplu întruchipa în fapt imaginea a generaţii de ţărani
care se născuseră pe aceste meleaguri avînd drept de uz personal atît
la folosinţa în natură cît şi la beneficiile rezultate din punerea în va
loare a lemnelor obştii, acest drept trecînd după moarte numai urmaşilor
direcţi .
Aliniatul d/stipula în Codul Silvic a l anului 1 9 1 0 faptul c ă dreptul
tuturor este egal şi intră în funcţiune la majorat, încetînd la deces.
Articolul de mai sus urma însă abia după un altul în care se regie
menta dreptul de folosinţă numai pentru bărbaţii şi femeile născute din
părinţi vrînceni şi care sînt obligaţi să contribuie în mod nemijlocit la
cheltuielile obştei şi la susţinerea ei.
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Această regulă este reamintită foarte des în numeroase documente
legate de dreptul de proprietate deoarece la începutul secolului XX se
constată dese abateri de la ea. Reglementarea dreptului de proprietate
este ilustrată şi în aliniatele 1/e şi fi care legiferau că : .,obştenii plecaţi
din obşte pierd dreptul de folosinţă pe care însă şi-1 pot recăpăta dac[J se
întorc în sat". Părăsirea de către tăran a locurilor natale însemna deci
pierderea avantajelor materiale. A�este articole încercau să stăvilească
o anumită tendinţă a ţăranilor de a-şi părăsi satul şi obştea care nu-i mai
asigurau existenţa. l n acelaşi timp se interzicea şi înstrăinarea proprie
tăţii comune asupra pădurilor. Cu toate acestea tot mai des sătenii
obşteni cad în cursa a numeroşi misiţi , avocaţi, şi chiar politicieni one
roşi care găsesc posibilităţi de infiltrare, pseudolegale, menite s{l le asi
gure cîştigul din exploatarea pădurilor.
Tot în acest cod silvic se apela la formule străvechi în veckrei:l ex
cluderii beneficiarilor străini care atraşi de uriaşa bogăţie verde, o doreau
valorificată în folosul lor, fără a participa sau a se integra însă în sis
temul obştei, existînd posibilitatea ca aceasta la un moment dat, prin
autoritatea ei să reuşească a îngrădi acţiunile de exploatare iraţională cu
urmări atît de nefaste pentru populaţia Vrancei.
Din păcate numărul obştilor fiind numeros (52 -după numărul sate
lor din Vrancea) iar circulaţia sătenilor devenind mai intensă la început
de sec. XX, problema urmăririi dreptului de proprietate şi a înstrăin{lrii
acestuia se arată a fi din ce în ce mai dificilă. De asemenea se accentuează
diferenţierile sociale chiar în cadrul obştii, s�mnele acesteia fiind pre
zente chiar şi în portul popular. Elena Secoşan şi Paul Petrescu în lucrarca
"Portul popular de sărbătoare" semnalează faptul că circulaţia picse
lor de costum popular şi importul de piese ca fenomen, se intensifică
în Ţara Vrancei la sfîrşitul secolului XIX şi în prima jumătate a seco
lului XX. Aceasta ca urmare a dezvoltării economiei de schimb şi a
pătrunderii elementelor capitaliste la sate. In Vrancea fenomenul este
puternic resimţit de obştile moşneneşti, care au dus lungi procese cu
societăţile capitaliste de exploatare forestieră, aceasta marcînd transfor
marea puternică a satului şi a portului popular.
Au existat şi obşti care semnalînd din vreme pericolul tăierilor
masive, limitează drepturile de luare a lemnului din pădure, atribuind
un număr de arbori acelor care aveau care cu boi (deci se ocupau cu
cărăuşia) şi celor care deţineau ferăstraie sau joagăre.
Restul populaţiei din satele Herăstrău, Paltin şi Spineşti nu aveau
dreptul decît la lemnele de foc sau construcţii casnice, considerîndu-se
că au alte posibilităţi ce le asigură existenţa.
Din păcate tocmai aceste măsuri de reglementare a tăierilor deter
mină înmulţirea numărului de instalaţii tehnice populare. l n Monografia
Judeţului Putna din 1943 se citează existenţa şi funcţionarea a peste
200 de fierăstraie, care anual debitau de la 30 pînă la 40 000 mc 2 cu
pierderi de pînă la 50%. Astfel încît condiţionarea de obştile celor trei
sate mai sus citate se transformă într-o posibilitate de exploatare abu
zivă, pentru cîştiguri mari, în detrimentul restului de săteni care devin
din ce în ce mai săraci. Apariţia după anul 1905 a unor beneficiari străi
ni facilitează introducerea sitemului de ti'iieri rase.
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''ll-;; i ţci, se extinde atit de mult încît în anul 1 943 se apreciază că din

Societatea 11Şuşiţa", a cărei primă sucursală s e citează p e Valea

l • •lalul de 65 000 ha, 30 000 ha pădure verde a fost exploatată de această
. < �mpanie forestieră. Numeroase alte societăţi îşi fac apariţia, atrase de
• • riaşa bogZ1ţic verde : "Carpaţi" "Aorit" pe valea rîului Zăbala şi Socie1 1 l<•a "Union" care-şi deschide exploatările imediat după anii primului
, :,zboi mondial. In anul 1 928, în Munţii Vrancei firma străină intitulată
1 't·ntru început "Frăţia", se desface în alte cîteva puncte de exploatare,
.lin care va decurge Societatea Năruja ce-şi va continua tăierile pînă
1 1 1 vara an ului 1942.
Preţurile derizorii la care erau cesionate hectare întregi de pădure
• lustrează situaţia grea a ţărănimii vrîncene în anii ce au urmat primului
1 ;i zboi mondial. Greul bătăliilor se purtase mult timp în această zonă
dt> munte, populaţia suferise rigorile ocupaţiei care instalase aici o admi
• dstraţie g<'rmană menită să exploateze metodic resursele existente.
l ocalnicii erau supuşi sistematic unui regim de spoliere. Ridicaţi cu
lorţa de la vetrele lor pentru a fi siliţi să presteze diferite munci sub
n·g-im de lagZ1r, ţăranii din satele Năruja, Soveja, Tichiriş, Valea Sării,
V icl ra s-au văzut dezrădăcinaţi după moşia Vrăncii şi obligaţi să asiste
la tăierea pădurilor fără dreptul de a protesta. Tot din această zonp
documentele de arhivă citează că în timpul ocupaţiei au fost rechizi
l. i onate sau luate cu forţa un număr de 35 80 1 vite. "
Starea critică în care-1 aduseseră anii de război, explică acţiunile
l ;·mmului vrîncean, care va încerca apoi să se refacă prin exploatarea
p;,durilor sau vînzarea acestora la preţuri foarte mici : oferta fiind mare,
o.; o c ietăţile
obţineau cu minimum de preţ sute de hectare de pădure
wrde, profitînd astfel de faptul că săteanul nu dispunea de alte posi'
..

h i l i l[lţi.

De exemplu în Plasa Zăbala, agricultura putea fi practicată doar
pt•ntru nevoile interne ale gospodăriei. Din suprafaţa totală de 74 824
ha doar 1 859 erau suprafaţa cultivabilă, restul de 54 375 ha fiind aco·
perit de păduri. Vinderea unui car cu lemne la cel mai apropiat tîrg,
insemna un drum lung, extenuant, în schimbul căruia se obţinea o sumă
atît de mică abia se putea cumpăra un sac de porumb. Moşnenii deseori
nu cunoşteau întinderea propriilor păduri.
Marele codru al obştii din Spineşti în valoare de 42 000 de milioane
lei a fost vîndut la suma de numai 484 000 lei. Hectarul de pădure verde
putea fi achiziţionat de orice societate de exploatare forestieră la preţul
de 80 de bani. "Probleme Silvic:ă a Vrăncii" devenise dezastruoasă. Ih
ceputul stării de degradare a munţilor Vrancei datorată tăierilor masive,
îl determină pe Simion Mehedinţi să protesteze în parlament, cu toată
vehemenţa. El reclamă o anchetă la faţa locului. Deputatul C. C. Arion
se declară în aceeaşi şedinţă, alături de Mehedinţi. La 23 Decembrie 1 9 1 3
acesta relatează faptul c ă societăţile străine nu respectă obligativitatea
replantărilor în terenurile din pădurile Vrancei. 5
Pentru a ne da seama de proporţiile uriaşe pe care le atinseseră
t>Xploatările forestiere în această zonă, cităm din memoriile profesorului
4. Alecu Lenco - Aspecte ale luptei ocupanţilor in anii 1916--.1. 9 1 8, in ,,Stl\dil
!li comunicări", voi. 1, Foc!lani, 1978, p. 139.
A. D. decembrie, 1913, p. 143.

5. D.
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inginer Victor Ivănceanu, G devenit consilier silvic mai tîrziu, absolvent
al Şcolii Superioare de Silvicultură din Bucureşti-Ilfov. La 1 aprilie 1 9 1 4
obţinînd diploma d e inginer, V . Ivănceanu împreună c u încă trei colegi
conduce lucrările de plantaţii molid, lucrări care se efectuau la Zboina
Neagră în parchetele exploatate ras de societatea "Goetz". El îşi amin
teşte de aspectul dezolant al coastelor golaşe, rămîne impresionat de
situaţia fără precedent. Problema pădurilor Vrancei îl urmăreşte în
treaga viaţă.
După anii de război care-i vor purta paşii din nou prin acea.sHi
zonă, dl VL•nit un bun cunoscător al realităţilor locale, V. Ivănceanu con
tinuă să sesizeze pericolul defrişărilor în masă.
In 1 944 întocmeşte chiar un proiect de Cod Silvic. l n urma studiilor
efectuate ani de zile, V. Ivănceanu elaborează primul studiu critic de
sinteză pentru întreg învăţămîntul superior, mediu şi elementar din
toate sectoarele economiei forestiere. Experienţa celor văzute în Vrancea
ia începutul carierei sale, în primii ani de exercitare a profesiei sale, l-a
marcat puternic pe V. Ivănceanu, inginerul, profesorul şi omul de ştiinţă.
De altfel, după primul război mondial, atitudinea vizavi de situaţia pă
durilor Vrancei şi a locuitorilor săi devine o problemă de interes naţional.
Semnalul este dat de către Deputaţii de la Putna, într-una din şe�
dinţele parlamentului, din timpul guvernării averesciene, şi a partidului
poporului condus de acesta. Prilejul se arată cu ocazia dezbaterilor din
luna aprilie 1921 cînd Ministrul agriculturii şi silviculturii, Cudalbu,
pune în discuţie o lege întocmită de el în vederea consolidării capita
lului străin pentru exploatarea forestieră. Cu acest prilej, avocatul vrîn
cean. P. B. Chiriţă, dă curs unei interpelări spumoase dar şi bine docu
mentate arătînd situaţia dezastruoasă a pădurilor Vrancei şi implicit a
locuitorilor din această parte a judeţului Putna. 7
Ca preşedinte al Camerei deputaţilor şi ca membru al part!idului,
Duiliu Zamfirescu se declară a fi cu totul de acord cu continutul inter
pelării lui P. B. Chiriţă. El însuşi cunoştea realitatea. Vota �ea lf'gii Cu
dalbu se respingea deci în mai 1 92 1 , reluîndu-se discuţia în parlament
asupra aceluiaşi proiect de lege privind exploatarea pădurilor statului,
deputatul vrîncean dă în vileag afaceri le pe care societatea Tişiţa le
efectua cu partenerii străini, aşa încît economia naţională suporta pier
deri mari. In faţa opiniei publice, sensibilizată cu ajutorul presei, guVl'r
nului este forţat să aprobe modificarea conţinutului legii Cudalbu.
Ministerul silviculturii cere prin Tribunalul Suprem efectuarea unei
anchete care să st01bilească dacă societăţile străine au procedat la n'plan
tările reglementare de lege, în condiţiile prevăzute de contractele de
vînzare-cumpărare. Se dă publicităţii faptul că în preocupările subnu
mitelor societăţi nu figurase nici o intenţie de replantare. In consPcinţă
pădurile respective intră în proprietatea statului . Aceastii campanie
anchetă primeşte ajutorul efectiv şi de mare ecou din parted lui NicolaE'
Iorga - prin paginile ziarului "Neamul Românesc".
Referindu-se la oamenii Vrăncei care trăiau din produsul pădurilor
şi care practic ajunseră la un grad de sărăcie înaintată, M. G. GeorgC?scu
Victor lvăncescu - Memorii, Arhiva ştiinţifică a Complexului Muzeal Vrancea,
inv. n r. 22 G75.
7. D. A D. aprilie - mai, 1 92 1 , p. 153.
6.
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inginer şi inspector general - exprimă situaţia existentă rezumînd :
"Jos pustiu şi jale, sus ruini şi devastări". B Se începe o amplă acţiune
în care se angajează inginerii silvici, membrii Corpului Silvic central şi
localnicii .
S e · evaluează daunele ş i s e trece l a înfăptuirea îndemnului cuprins
în deviza mobilizatoare : "să împădurim". Printre organizatorii acestei
ofensive se numără savantul Dimitrie Drâmbă, praf. D. Grozăvescu, prDf.
Marin Drăcea, Marin Georgescu, Traian Heroiu.
Anii de vîrf ale acestei acţiuni sînt 1937 şi 1 938, cînd se realizează
lucrări tehnice şi amenajări în valoare de peste 1 500 000 lei. Un pliant
editat cu ocazia campaniei de lucrări silvice din anul 1 937 devine un
document edificator al operaţiunii de salvare întreprinse pentru pădurile
Vrancei . 9 Pliantul consemnează că echipa silvică de muncă voluntară
şi-a desfăşurat activitatea între 9 şi 25 aprilie 1937. Concomit�nt cu
lucrările specialiştilor, conform celor afirmate de S. Mehedinţi că "nu
poate face statul ce face satul", la 10 aprilie 1 937 sătenii din comuna
Colacu au organizat sărbătoarea arborilor, prilej cu care localnicii au
efectuat şi ei operaţiuni de terasare, amenajare şi plantare.
Din acelaşi pliant aflăm amploarea lucrărilor întreprinse de echipa
silvică de voluntari în sectoarele cele mai secătuite : Ireşti - punctul
Chilian ; Tichiriş - punctul Pantazic ; Colacu - punct Secăluş ; aVlea
Sării - punct Victor Slăvescu ; Bîrseşti - punctul Baba Tudora Vrîn
doaia şi Tulnici - punct Ştefan cel Mare. Un marş compus de ing. O.
D. Rădescu pe versuri vrînceanul V. Militaru completează atmosfera
entuziastă ce se degajă din întreg cuprinsul. Referindu-se la situaţia
ţăranilor vrînceni şi-a satelor ameninţate cu dispariţia totală ideile stro
felor ce compun cîntecul merită să fie menţionate ; dacă nu pentru
calitatea lor, în schimb pentru faptul că acest pliant a circulat în tot
judeţul Putna şi peste hotarele lui trezind interesul opiniei publice.
Versurile deşi stingace devin impresionante prin mesajul lor şi mai ales
pri n chemarea apel : Voi, căror Vrancea vă e mamă, 1 pe voi mai tare
l'a vă cheamă 1 Pe voi mai tare ea v'aşteaptă ... pentru ca pe toate urmele
securii 1 să prăbuşim pădure nouă."
Se precizează de altfel şi scopul final al acţiunii :
"Şi-acolo unde-i plâns la vatră 1 S'aducem cîntecele iară ! " Re ieşea
clar că reinvierea pădurilor ar fi determinat refacerea economică a vrîn
ceanului, a echilibrului său sufletesc, problema restaurării Vrancei fiini::l
de ordin complex.
Pentru că deşi situaţia lor economică se prevedea a fi fără ieşir;e
(cel puţin imediată), localnicii refuzau să-şi părăsească vatra milenară.
In revista "Cuvînt forestier" publicaţiune de informaţie profesională, î n
numărul 7 din m a i 1 937 apare articolul "Realităţi Vrîncene". După
descrierea situaţiei din munţii Vrancei datorate exploatării întreprinse
de capitalul străin aici , situaţie a căror victimă este ţăranul vrÎJncean,
articolul conclude : " ... deşi trăiesc în mare mizerie, oamenii se simt atît
de legaţi de glia natală, încît orice avantagii li s'ar oferi aiurea, nu-şi
doresc şi nu-şi caută alt loc sub soare".
B. Ziarul "Neamul Românesc", 1931, aprilie 13.
9 . .,Spre Vrancea", Tipografia "Bucovina" I . E. Toronţiu, Buc . • 1937.
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I ntre anii 1 937 şi 1 942 împăduririle devin acţiuni sistematice orga
nizate in munţii Vrancei în primăvara fiecărui an, deşi statul n u aloca
sumele necesare. Iniţiativa aparţine celor care continuau să replanteze
cu stăruinţă. Profesorul inginer Traian Heroiu Ionescu conduce o echipă
care obţine rezultate deosebite în zona Bîrseşti. Acţiunea nu rămîne
fără ecou. Membrii Comitetului Silvic local al comunei Bîrseşti compun
un act oficial de mulţumire adresat specialiştilor şi voluntarilor silvici
care, se menţionează în document : " . . . împinşi de un idealism curat al
dragostei de pădure şi de cald patriotism, în chip cu totul dezinteresat,
au lucrat în ţinuturile vrînceneşti pentru plantarea terenurilor dc
gradate . . . " 10
Un alt document care ilustrează importanţa pe care localnicii o acor
dau acţiunilor de împădurire sistematică se constituie în procesul-verbal
al şedinţei primăriei comunei Bîrseşti : "avînd în vedere şi dorinţa lo
cuitorilor, pentru mult binele făcut satului nostru ... vă rog să binevoiţi
a lua în considerare că singura recompensă şi recunoştinţă pe care , o
putem arăta unui om c a Traian Heroiu este să-1 declarăm cetăţean de
onoare al comunei Bîrseşti". 11
Anexa nr. 1 4 din septembrie 1 936, face cunoscut profesorului ing.
Traian Ionescu Heroiu că prin decizia nr. 26 este declarat cetăţean de
onoare al comunei. Înştiinţarea este însoţită de numeroase aprecieri şi
mulţumiri la adresa activităţii sale, activitate prin care determinase pe
localnici să-i ofere ceea ce aveau mai de preţ şi anume cinstea de a-l
considera ca membru al satului, al vechii obşti.
Un document care se constituie ca o veritabilă cronică a acţiunilor
de împădurire în munţii Vrancei este Registrul de oaspeţi a Casei de
Vînătoare Zboina. Din paginile acestuia reiese că elevii Şcolii Poli teh
nice, anul III Bucureşti, îşi efectuau practica periodică în luna mai,
efectuînd în zona Vrancei-munte, plantaţiuni şi pepiniere. Intre 4 şi 7
iunie 1 939 elevii pădurari din Căiuţi consemnează trecerea lor prin
Zboina .cu ocazia unor acţiuni de degajare a plantaţiilor. 13
Dar în Europa izbucneşte războiul care ameninţa cu distrugerile
sale o lume întreagă. Deplasările in teren se sistează, iar aici în munţii
Vrancei, răzbat ecourile marii conflagraţii.
Un sublocotenent a cărui semnătură rămîne indescifrabilă trece prin
această regiune şi notează în registrul de oaspeţi a casei Zboina : "Pa
ralel cu asediul Varşoviei de către nemţi, cerbii asediau Valea Zboinei ;
la ora 6 dimineaţa (30.IX. 1 939) încă nu căzuse". Astfel ajunge in pădu
rile Vrancei prima ştire a unui război ce avea în curînd să ia proporţii
şi a căror consecinţe dezastruoase le va resimţi România în 1 940. Restul
paginilor documentului va consemna ştiri legate de mersul războiului,
atitudini şi fraze din care reies mult mai multe decît spun cuvintele
simple. După ce aflăm că la 22.X. 1 940 se fixează semnalul în această
10. Anexa nr. 14 din dosarul "Problema silvică", Arhiva
Muzeal Vrancea, fila 1 .
1 1 . Anexa nr. 1 5 d i n dosarul "Problema silvică", Arhiva
Muzeal Vrancea, fila 2.
12. Anexa nr. 14 din dosarul "Problema silvică", Arhiva
Muzeal Vrancea, fila 1 .
13. Registrul de oaspeţi al Casei de vînătoare "Zboina",

ştiinţifică a Complexului
ştiinţifică a Complexului
ştiinţifică a Compll'xului
7 iunie 1 937, fila 20.
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zonă pe vîrful Clăbuc ş i u n altul în drumul PrăJ'ăriei aflat î n munţii
Vrancei timp de trei zile, la 28 octombrie 1 940, se încheie astfel : " I n
speranţa că bunul Dumnezeu are să se îndure de mine şi să mă mai
aducă pe aceste locuri, în care am luptat acum 24 de ani". Codrii Bu
covinei se întîlneau astfel cu cei ai Vrancei.
Una din cele mai interesante semnături depuse în registrul unei
case de oaspeţi ce iniţial avusese rolul de a adăposti pe ocrotitorii pădu
rilor, este aceea a ambasadorului von Killinger.
Aflat la vînătoare în pădurile Vrancei la 27 septembrie 1 94 1 el
notează : "Ieri am fost în frumosul şi sălbatecul ţinut carpatin, un vis
al vieţii mele. . . Am împuşcat un cerb capitol. Mulţumiri vînătoreşti lui
Hubertus şi Dianei" . Semnează "Manfred Fr. Von Killinger
Ambasa
dor al Imperiului Germania Mare." O a doua însemnare făcută de aceeaşi
mînă se află la pagina 24 şi este datată 2-7.X . 1943. Conţinutul ei face
să concorde cu însăşi situaţia războiului : ,.A treia vînătoare de cerbi în
Zboina. A fost un timp frumos şi schimbător. Cerbii au boncăluit bine
dar vînatul nu iese la plimbare". Rîndurile se finalizează optimist :
"Soţia mea şi cu mine putem vorbi un an despre Carpaţii Păduroşi".
Un următor sezon de vînătoare pe Valea Zboinei n-a mai existat pentru
Manfred von Killinger.
De altfel între aceste două însemnări, parcă voit se află inserată
printre alte note adăugate de cei în trecere prin zonă şi cea semnată de
locotenentul colonel I. D. Gradu : "Am fost oaspeţii Casei de vînătoare...
pentru nopţile de 29 şi 30 august 1 942. Am avut plăcerea deosebită să
petrecem zilele şi nopţile acestor munţi ce i-am apărat în 1 9 1 6-1 9 1 7
î n regimentul 8 vînători c a sublocotenent, ş i p e care stăm ca graniţă
vremelnică".
I. D. Gradu veteran al războiului - pentru reîntregirea neamului, de
venit locotenent în luptele eroice din Carpaţii Vrancei era convins că
războiul acesta nu poate dura şi nici consecinţele lui nefaste, ţara urmînd
a deveni România în graniţele ei fireşti.
Anii celui de-al doilea război mondial şi acţiunea capitalului ger
man şi-a făcut vizibilă existenţa. Tot ceea ce cu efortul unor ani începuse
să se refacă în pădurile Vrancei, s-a distrus în numai doi ani. O sta
tistică este revelatoare prin comparaţie.
1 938/1 939 - 1 76 000 ha pădure
1 943/ 1944 - 1 4 2 000 ha pădure. Se observă o scădere a suprafeţei
de pădure în judeţul Putna, cu 34 000 ha. I n această perioadă din nou
se reia practica tăierilor masive iar procesul de sărăcire al ţărănimii
atinge limitele maxime.
I n Enciclopedia României din 1 939 se menţiona : "Problema Socială
a Vrancei rămîne întreagă : ori se va da viaţă bătrînelor cete răzăşeşti
scăpîndu-se de la moarte prin cooperaţie cinstită, ori va pieri sub lovi
turile exploatării capitaliste".
Pe fondul agravării stării de degradare a pădurilor Vrancei, a sără
cimii accentuate, s-a grefat atitudinea ţărănimii vrîncene vizavi de răz
boiul hitlerist, atitudine de altfel generalizată la scara întregului judeţ.
Monografia Judeţului Putna editată în 1 943 pune în evidenţă acest lucru.
Autorii nu se sfiesc să dea posterităţii că "orice exploatare străină tre
buie oprită", deoarece din totalul de 65 000 ha pădure. doar 15 000 ha
-·
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rămăseseră pădure în care exploatările forestiere nu-şi exercitaseră lu
crările.
Pierderea anuală ce o suferea economia judeţului, pierdere care
apasă pe umerii ţăranului vrîncean, se ridică la suma de 242 288 400 lei
şi se datora expl0atării neraţionale a pădurilor. Dacă autorii Enciclopediei
şi a Monografiei putnene nu vedeau altă ieşire din acest impas decît
reînvierea rolului obştii - organ juridic şi ad_m inistrativ de tip arhaic,
în vederea salvării pădurilor Vrancei şi redresării economice a locuito
rilor - stăpînitori de munţi, este cunoscut că numai transformările re
voluţionare ce au survenit în ţara noastră după august 1 944, au dus
la o reală soluţionare a problemei silvice.

CONTRIBUTIONS SUR L'EVOLUTION DU PROBLEME SYL VICOLE
DE VRANCEA ( 1 900-1944)
(RESUME)
Le probleme sylvicole de Vrancea depasse beaucoup les limites de la geo
graphie et de la sylviculture parce que l'evolution meme de la region a ete liee
de la richesse naturelle offerte par les bois.
Les droits de la grande union des communantes villageoises de Vrancea sur
les bois, leur changement â travers les siecles, la penetration du capital etranger
et ses consequences, sont pour l'auteur des aspects qui depassent le-s cadres de
son article mais qui peuvent donner des suggestions pour une etu.d e de plus
grandes proportions pour l'analyse du "probleme sylvicole de Vrancea".
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