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I. „BINE AÞI VENIT!”

Vãrvãrenii îi salutã pe toþi oaspeþii acestei frumoase co -
mune din nordul Republicii Moldova cu urarea tradiþionalã
„Bine aþi venit!”. Pãºiþi-i pragul ºi veþi ajunge pe un tãrâm de
basm, un þãrm de legendã, un plai de vis, unde bate pulsul istoriei
neamului românesc. Ospitalitatea, amabilitatea, caracterul des -
chis sunt principalele calitãþi ale locuitorilor acestei comune cu
denumirea de VÃRVÃREUCA.

II. DESCRIEREA GENERALÃ A COMUNEI
VÃRVÃREUCA

„Nu pot sã uit frumosul meu meleag
Sat minunat ºi neuitat sub soare

Deºteptat în zori de glasul tatei drag
ªi de parfumul firului de soare…”

Comuna Vãrvãreuca este situatã în nord-estul Republicii
Moldova, pe malul drept al râului Rãut, vizavi de staþia de cale
feratã Floreºti, pe tronsonul Bãlþi-Rîbniþa, la 1 km de centrul
raional Floreºti, la 40 km de oraºul Bãlþi ºi la 131 km de
Municipiul Chiºinãu – capitala Republicii Moldova. Coordo -
natele geografice: 47°52’44”N 28°18’28”E. Populaþia totalã a
comunei e de 3.175 de persoane.

Suprafaþa totalã a comunei constituie 2884,16 ha. Prin
Vãrvãreuca trece drumul naþional R18 care leagã centrul raional
cu alte sate din raionul Floreºti precum: Sîrbeºti, Nicolaevca,
Ciutuleºti, Caºunca etc. Deci, la Vãrvãreuca puteþi ajunge numai
pe cale terestrã ºi desigur cã veþi fi uimiþi de frumuseþea naturii
acestor locuri. Dintre satele vecine, amintim de Mãrculeºti,
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Bahrineºti, Nicolaevca, Sîrbeºti, Caºunca, Roºietici, Þîra,
Stîrceni, Bobuleºti, Ghindeºti ºi Gura Camencii. Cele mai pito -
reºti peisaje le puteþi întâlni în parcul cen tral de la intrarea în
comunã, precum ºi în împrejurimile celor douã lacuri de la
Hîrtop ºi Albeºti. Un adevãrat muzeu al naturii este lunca
Rãutului. Pe aceste locuri de-a dreptul încântãtoare se aflã o
mulþime de izvoare cu ra tive. Despre izvoarele ºi fântânile din
Vãrvãreuca existã numeroase legende, însã cea mai frumoasã
dintre toate este, desigur, legenda întemeierii localitãþii.

III. LEGENDA NAªTERII COMUNEI
VÃRVÃREUCA

Era odatã ca niciodatã, cãci dacã n-ar fi, nu s-ar povesti, un
boier care avea 3 copii: FLORICA, MARCU ºi VARVARA.
Dupã copii, moºia era cea mai mare avere a boierului. Acesta se
mândrea nespus de mult cu copiii sãi, însã, cel mai mult þinea la
Florea. Acesta era cel mai harnic ºi ascultãtor din toþi trei. Într-o
zi, boierul îºi cheamã copiii ºi le spune: „Averea agonisitã de o
viaþã o las vouã, copiii mei, voi îmi sunteþi moºtenitorii. Dar
pãmântul îi rãmâne lui Florea”. Trecu timpul ºi venirã bãtrâ -
neþile. Boierul slãbit, cãzu pe patul de moarte. Feciorul Florea,
stând la cãpãtâi, îi spune tatãlui: „Toate pãmânturile pe care mi
le-ai dat le voi împãrþi în jumãtate. O jumãtate îmi revine mie, iar
a doua jumãtate o împart în douã pentru Marcu ºi Varvara”.
Boierul aprobase decizia fiului celui mai mare ºi plecase cu
inima împãcatã pe lumea cealaltã. Dupã înmormântarea marelui
boier, copiii plecarã fiecare pe la moºiile moºtenite. Dar, între
timp, veni ºi vremea lor sã plece în lumea celor drepþi ºi, neavând 
urmaºi, au numit propriile moºii cu numele lor. Florea – Floreºti,
Marcu – Mãrculeºti ºi Varvara – Vãrvãreuca. 

O altã legendã spune cã moºia pe care astãzi se aflã oraºul
Floreºti ºi comuna Vãrvãreuca a aparþinut boierului Florea. Pe
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soþia boierului o chema Varvara, iar boierul a hotãrât sã
întemeieze pe ambele maluri ale Rãutului douã localitãþi. Cea de
pe malul stâng a fost numitã Floreºti – dupã numele sãu, iar
localitatea de pe malul drept a fost numitã Vãrvãreuca – dupã
numele soþiei sale Varvara. Treptat, locuitorii au venit din
diferite pãrþi ale þinutului ºi s-au stabilit doar în lunca Rãutului
deoarece aici erau apãraþi de vânturi ºi aveau multe izvoare. 

Satele, la fel ca ºi oraºele, sunt, într-un fel, asemenea
oamenilor care locuiesc în ele. Pe 12 aprilie 2015, comuna
Vãrvãreuca va împlini 395 ani de la prima atestare documentarã.
De mai bine de patru secole pe aceste meleaguri s-au perindat
mai multe generaþii care, prin viaþa ºi activitatea lor de zi cu zi,
ºi-au demonstrat dragostea ºi fidelitatea lor faþã de comuna
natalã. Aceºtia îl construiau, îl dezvoltau, îl amenajau, aveau
grijã de bunãstarea ºi prosperitatea atât a consãtenilor, cât ºi a
întregii þãri. Pentru fiecare vãrvãrean, oriunde ar fi, aceastã
comunã minunatã este un izvor nesecat de unde se pot sorbi noi
forþe fizice ºi intelectuale, inspiraþie creatoare ºi bucuria vieþii.

Un sat este întotdeauna un di a log între trecut ºi viitor. Sã
ascultãm cu atenþie aceastã discuþie între epoci, rãsfoind pagini
ale istoriei ºi studiind minuþios trecutul, prezentul ºi visând, în
acelaºi timp, la viitor.

„Mã mândresc, sãtucule, cu tine,
Eºti lãcaºul sufletului meu
ªi în vis, mereu revin la tine,
Când mã simt bine, ori îmi este greu”.

Aºa cum ne învaþã marele pa triot român Eugen Holban:
„Fiecare sat, prin trecutul sãu, a înscris o paginã în istoria
neamului, care nu poate ºi nu trebuie sã disparã. Cunoscând
satul, cunoscând trecutul ºi legendele lui, vom cunoaºte ade -
vãrata istorie a poporului. Originea ºi evoluþia satului merg
mânã în mânã cu evoluþia istoriei. Dacã urmãrim firul istoriei,
ne vom gãsi mereu lângã satele noastre, care s-au nãscut ºi au
crescut pe mãsura scurgerii evenimentelor. Este bine cunoscut
însã, cã satele au existat cu mult înainte de data atestãrii lor”.
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IV. URME DIN PREISTORIE

„Oare puþine asemenea comori se ascund în pãmânturile Moldovei?
Ce bine ar fi, dacã cei cãrora li se vor deschide acestea, sã le pãstreze

ca pe o moºtenire nepreþuitã.” (Gh. Asachi) 

Asemenea unei cãrþi deschise se întinde ºi lunca Rãutului,
pe al cãrui mal drept este situatã vatra comunei Vãrvãreuca. Aici, 
pe aceastã vale pitoreascã ºi mãnoasã, se putea practica vâ -
nãtoarea ºi pescuitul, creºterea animalelor ºi cultivarea solului
fertil. În lunca râului localnicii creºteau herghelii de cai, turme
de oi ºi cirezi de cornute mari. 

Nu este de mirare cã, din cele mai vechi timpuri, strãvechii
oameni au ales aceste pãmânturi roditoare pentru a se stabili cu
traiul. Primele aºezãri din zonã dateazã încã din epoca pale -
oliticului. La mijlocul secolului al XX-lea, arheologul ºi sil -
vicultorul din raionul Floreºti, Vsevolod Marchevici – acesta
fiind ºi nepotul celebrului arheolog ºi paleontolog român,
Nicolae Moroºanu, a pus bazele cercetãrilor ºi sãpãturilor arheo -
logice din nordul R.S.S. Moldoveneºti, în spe cial în raionul
Floreºti, prin sãpãturile efectuate în siturile din preajma lo -
calitãþii Vãrvãreuca. Descoperirile unice fãcute de arheologi în
perimetrul comunei au pus bazele studiului ºtiinþific al vieþii
omului, pe aceste meleaguri din cele mai vechi timpuri pânã în
prezent. Printre aceste descoperiri se numãrã ºi multe gorgane
ale sciþilor, acestea reprezentând morminte deasupra cãrora se
ridicau movile înalte de formã conicã sau semisfericã, datate încã 
din mileniile II-III î.Hr, fiind con sid er ate monumente istorice
ocrotite de stat, reprezentând cele mai rãspândite ºi valoroase
situri pentru studierea trecutului îndepãrtat. Astfel, în anii 1955
ºi 1969, în preajma comunei Vãrvãreuca au fost descoperite ºi
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parþial studiate aproape zece gorgane (movile)1, aºezãri ºi situri
arheologice, acestea aparþinând diferitelor perioade ºi culturi.
Iatã doar câteva dintre acestea:

a) AªEZAREA VÃRVÃREUCA VIII – aparþine culturii
Cucuteni-Tripolie, este situatã în partea de est a comunei, pe
platoul înalt, pe malul drept al râului Rãut, vizavi de satul
Bobuleºti, în locul numit de localnici „La bolniþã”. Este datat de
la mijlocul mileniului III î. Hr. Aici au fost efectuate cercetãri ºi
sãpãturi arheologice care au permis descoperirea unui ma te rial
preþios pentru istoria Republicii Moldova.

b) AªEZAREA VÃRVÃREUCA XV – Situl dateazã din
perioada neoliticã, al 2-lea sfert al mileniului III î. Hr.; cultura
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1 Amplasarea gorganelor identificate de arheologul Marchevici în anii ‘50
ºi ‘60 este urmãtoarea: 1) Un gorgan cu o înãlþime de jumãtate de metru ºi
cu un diametru de 10 m este amplasat la est de Vãrvãreuca, pe fostul câmp
nr. 9 al comunei destinat culturilor. Movila a fost aratã des; 2) Trei gorgane 
sunt amplasate la o distanþã de 2,5-3 km la sud-vest de Vãrvãreuca spre
direcþia localitãþii Bãhrineºti aproape de limita te re nu rilor arabile în locul
numit de localnici „Fântâna Tincãi”. O movilã are înãlþimea de 5 m, cu
diametrul de 40 m, iar restul de movile – 1 m înãlþime ºi 15 m diametrul. Toate 
trei au fost nivelate de lucrãrile agricole; 3) Trei gorgane – unul cu o înãlþime 
de 10 m ºi diametrul de 50 m cunoscut ºi sub denumirea de Bortoasa, iar
celelalte douã au o înãlþime ºi diametru 5 m ºi 40 m, ºi respectiv 2 ºi 20 m,
sunt amplasate spre sud-est de comuna Vãrvãreuca aproximativ la limita
terenurile arabile ale comunei. Su prafeþele movilelor de 5 m ºi 2 m sunt
arate; 4) Douã gorgane sunt amplasate pe o distanþã de 1,5 km de Vãrvã -
reuca, pe partea stângã a drumului spre localitatea Caºunca. Înãlþimea unei 
movile este de 2 m ºi diametrul de 25 m, iar altã movilã are, respectiv,
înãlþimea de 1 m ºi diametrul de 10 m. Suprafaþa movilei mai mari s-a
pãstrat in te gral, iar suprafaþa celei mai mici este aratã; 5) Un gorgan cu o
înãlþime de 2 m ºi diametrul de 20 m este amplasat la o distanþã de 1,5 km
la sud de Vãrvãreuca pe partea dreaptã a drumului ce duce spre localitatea
Caºunca. Suprafaþa movilei a fost aratã; 6) Un gorgan cu o înãlþime de 2 m
ºi diametrul de 20 m este amplasat la o distanþã de 2 km mai la sud de
localitatea Vãrvãreuca pe fostul câmp nr. 4 al comunei destinat lucrãrilor
agricole, în locul numit „Bumbac”. Suprafaþa movilei este aratã; 7) Un
gorgan cu o înãlþime de aproape 1 m ºi diametrul de 10 m a fost identificat
la o distanþã de 3 km de comunã, aproape de limita de vest a terenurilor
arabile ce aparþin Vãrvãreucii pe fostul câmp nr. 5. Movila a fost aproape
distrusã de lucrãrile agricole. 



Cucuteni-Tripolie, faza târzie. Aºezarea se aflã pe malul
Rãutului, la 1,5 km spre est de locul numit „Cucuieþi”.2 Ocupã o
suprafaþã de 350×250 m. A fost cercetatã o locuinþã cu di -
mensiunile de 25 m x 7 m. În ea au fost gãsite unelte de im port:
cuþite din lemn cu retuºuri oblice, rãzuitoare, 50 de greutãþi
pentru rãzboiul de þesut, peste 100 de vase din ceramicã, printre
care oale bitronconice ºi sferoconice cu urechiuºe, cratere, strã -
chini conice. Vasele sunt dec o rate cu un or na ment aplicat cu
vopsea maro-închis, uneori roºie. Pe partea superioarã a vaselor
este aplicat un brâu din cercuri cu tangente, sub bazele vaselor
sunt pictate linii orizontale. Pe câmpurile libere sunt desenate
siluetele unor arbori, scãriþe, plante stilizate, linii ondulate sau
pieziºe, ovale, figuri de animale, în spe cial câini. Strãchinile sunt 
desenate în in te rior ºi ex te rior cu festoane, cruci, cerculeþe, ºerpi, 
triunghiuri, semne solare. Tehnica de construcþie folositã: piatrã, 
resturi de lemn, ceramicã. Situl este inclus în patrimoniul na -
þional ºi ar tis tic al Republicii Moldova.3 Aºezarea s-a menþinut
pânã în anul 376 d.Hr., când a fost devastatã ºi incendiatã în urma 
invaziei hunilor. „Pe aceste locuri au staþionat, în foarte multe
rânduri, cete de nomazi, sosiþi din stepã, mãrturie materialã a
acestui fapt servind cele 18 movile funerare”.4

c) STAÞIUNEA VÃRVÃREUCA VII – aparþine paleo -
liticului de mijloc ºi este situatã în partea de nord-est a comunei,
pe malul drept al râului Rãut vizavi de satul Bobuleºti. Este
vorba de un bordei, amenajat într-o groapã naturalã (adâncã pânã 
la 3 m) ºi cãptuºitã cu prãjini. Aceste tipuri de bordeie erau
acoperite cu piei ale animalelor vânate, cu crengi sau cu pãmânt.
Aºezãrile din paleolitic erau de scurtã duratã – în funcþie de
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2 De aici vine ºi prima denumire a satului – „Cucuieþi”. Vezi ºi A. N.
Iagunov, Bessarabskaia gubernia. Peripisi naselennîh mest 1870-1875,
editatã în 1879 la Chiºinãu.

3 Aºezarea Vãrvãreuca XV: Situri: Catalogul monumentelor con form cate -
goriei: mon u ment.md

4 Ion Hîncu apud Vasile Trofãilã. Oraºul Floreºti. Chiºinãu, „VAST-M”
SRL, 2008, p. 12.



prezenþa ºi de natura vânatului, precum ºi de natura ocupaþiilor în 
gen eral a celor care le locuiau.

Aproape toate aceste materiale descoperite se pãstreazã în
fondurile Muzeului de Arheologie ºi Istorie a Moldovei din
Chiºinãu. Colecþii mai mici se gãsesc ºi în alte muzee raionale,
inclusiv la Muzeul de Istorie ºi Etnografie din oraºul Floreºti.

Primele începuturi ale istoriei localitãþii noastre sunt le gate 
de civilizaþia Cucuteni-Tripolie (dupã denumirea localitãþilor
unde au fost descoperite prima datã vestigii ale acesteia.5

Aceastã civilizaþie este una din cele mai timpurii din Europa,
care s-a constituit cu câteva secole înainte de apariþia aºezãrilor
umane în Mes o po ta mia ºi Egiptul An tic, mai ex act, este vorba de 
perioada mileniilor VI-III î. Hr., întinzându-se pe un ar eal vast
începând cu Carpaþii Orientali pânã la cursul de mijloc al râului
Nipru pe o suprafaþã de 350 000 km², pe teritoriul ac tual al
Republicii Moldova, României ºi Ucrainei. Astfel, aria lo ca -
litãþii noastre se aflã în centrul acestui perimetru civilizaþional.
Civilizaþia Cucuteni era una protourbanã, cu „oraºe” cu o su -
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Vas bitronconic cu reprezentãri zoomorfe descoperit în timpul sãpãturilor
arheologice în staþiunea Vãrvãreuca XV;

Figurã zoomorfã reprezentând un zimbru descoperitã la Vãrvãreuca. 
Sursa: istoria.md

5 Cucuteni este un sat din judeþul Iaºi, iar Tripolie – localitate din Ucraina.



prafaþã destul de mare (câteva zeci de hect are, iar în unele cazuri
200 – 450 ha), fiind, uneori, întãrite cu valuri de pãmânt ºi
ºanþuri. „Oraºele” aveau o populaþie numeroasã, ajungând pânã
la 20.000 de persoane. Aºezãrile erau construite pe locuri mai
mult sau mai puþin dominante în apropierea unor surse de apã.
Locuinþele erau case dreptunghiulare cu o suprafaþã mare (între
40 ºi 100 mp, dar nu lipsesc ºi cele care ating 350 mp) construite
dintr-o carcasã de lemn, cu pereþii împletiþi din nuiele ºi unºi cu
lut, prevãzute cu instalaþii pentru încãlzire ºi pentru pregãtire a
hranei (vetre de lut ºi ruguri). Locuinþele aveau unu sau douã
niveluri, fiind împãrþite în mai multe încãperi.

Reprezentanþii civilizaþiei cucuteniene aveau ca ocupaþii
principale agricultura ºi creºterea animalelor. Ei cultivau grâu,
orz, mei, mazãre, cânepã ºi viþã-de-vie. Câmpurile erau prelu -
crate cu ajutorul sãpãligii confecþionate din coarne de cerb sau
din lemn cu vârful din piatrã. Ul te rior pãmântul va fi cultivat cu
ajutorul unei sãpãligi speciale la care erau înjugate animale de
tracþiune. Recolta se strângea cu seceri din lemn cu lama din
bucãþele de silex ºi cu seceri din aramã.

Cucutenienii creºteau diferite animale domestice, cum ar fi 
vitele, cornute mari ºi mici, caii ºi porcii, iar dintre pãsãri –
gãinile. Vânãtoarea avea un rol secundar.

Meºteºugurile deþineau un loc im por tant. Oamenii acelor
timpuri confecþionau mai multe tipuri de obiecte din silex, piatrã, 
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Arealul civilizaþiei Cucuteni-Tripolie (Sursa: Wikipedia.org)



os, corn, lut, scoicã ºi aramã. În calitate de unelte de muncã ei
utilizau secera, sfredelul, frecãtoarea, brãzdarul, sãpãliga.

Un grad înalt de dezvoltare l-a atins prelucrarea ceramicii.
Vasele cucuteniene sunt de diferite forme ºi foarte frumos orna -
mentate cu desene în culori. Pentru a o face mai rezistentã, olarii
ardeau ceramica în cuptoare speciale. Culorile predominante pe
ceramica Cucuteni sunt roºul, albul ºi negrul.

O altã îndeletnicire era þesutul. Era practicat þesutul sto -
felor din fire de lânã de oaie ºi cânepã. Cucutenienii mai prac -
ticau metalurgia ºi cunoºteau tehnica obþinerii ºi prelucrãrii
aramei, din care se confecþionau cuþite, sule, ace, iar mai târziu
seceri, topoare, pumnale, obiecte de podoabã (mãrgele, pan -
dantive, brãþãri etc.).

Fiind o populaþie de agricultori, cucutenienii se închinau
divinitãþilor ce simbolizau belºugul ºi fertilitatea. Divinitãþile lor 
erau întruchipate în fig u rine fem i nine confecþionate din lut. Sunt
prezente ºi statuete ale taurilor cu coarne mari ºi puternice,
reprezentãri ale Zeului Soarelui. În preajma altarelor, cucu -
tenienii se închinau zeilor ºi desfãºurau activitãþi cu caracter
religios.

Apariþia agriculturii ºi meºteºugurilor, viaþa în sate sau
oraºe presupune existenþa unei organizãri a comunitãþii sub auto -
ritatea ºefului ºi a consiliului celor înþelepþi, ceea ce duce la
sporirea rolului femeii în societate. Acest nou mod de viaþã, în
societatea organizatã, implicã existenþa unei specializãri ºi divi -
ziuni a muncii: unii se specializeazã ca agricultori ºi pãstori, alþii
confecþioneazã unelte, arme sau vase. Pentru a-ºi asigura exis -
tenþa, mulþi producãtori sau meºteºuga ri îºi schimbau sur plusul
de produse obþinute pe produsele care le lipseau. Astfel îºi face
apariþia trocul care face viaþa mai confortabilã. 

Cei mai mulþi cercetãtori sunt de pãrerea cã civilizaþia
Cucuteni-Tripolie reprezintã unul dintre centrele arealului pro -
to-indo-eu ro pean. Ea dispare ca urmare a pãtrunderii în regiune,
în mileniul IV î. Hr., a unui nou val de popoare kur gan proto-
indo- eu ropene, care a revenit la baºtinã în urma schim bãrilor de
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ordin cli ma tic ºi demografic ce au avut loc în Ori ent. Infiltrarea
populaþiei kurganelor se poate stabili prin mormintele lor din
România (Dobrogea, Moldova ºi Transilvania) ºi din estul
Ungariei. Populaþia kurganelor este atestatã prin mor mintele
individuale în gropi adânci, fãcute în ansambluri de lemn sau în
cinste de piatrã mar cate prin mici movile de pãmânt sau de
piatrã. Morþii erau aºezaþi pe spate cu picioarele strânse, iar
inventarul pe mormânt cuprindea vârfuri de silex ºi vârfuri de
sãgeatã din silex, suliþe, arcuri, ghioage, cuþite ºi topoare de
silex. Fig u rine reprezentând capete de cai sculptate din pietre
semipreþioase, precum ºi mãrgele ºi podoabe din colþi de mistreþ
sau dinþi de cerb erau de asemenea frecvent introduse în mor -
minte. La intrarea în morminte se aflau ºi oase de vite, cai, porci
ºi mistreþi, precum ºi vetre – ceea ce evidenþiazã practicarea unor 
ceremonii funerare ºi a altor ritualuri religioase, în timpul cãrora
se practicau sacrificiile umane. Riturile de înmormântare ale
„vechilor europeni” contrasteazã cu cele ale populaþiilor kurga -
nelor, acestea din urmã vãdind din preocuparea pentru zeificarea
morþilor ºi pentru construirea de lucrãri arhitectonice monu -
mentale vizibile în aºezãmintele mortuare, în inventarele de
mormânt, în tumuli.6 Deºi au fost efectuate numeroase in vesti -
gaþii, dispariþia civilizaþiei Cucuteni-Tripolie genereazã nu me -
roase întrebãri ºi probleme care vor fi soluþionate de viitoarele
generaþii de arheologi, lingviºti ºi istorici. 

În urma sintezei dintre autohtoni ºi cei veniþi, îºi face
apariþia o nouã comunitate de populaþie indo-europeanã ai cãrei
reprezentanþi se vor extinde spre sud (pelasgi, lelegi, ionieni,
aheeni, eolieni, dorieni etc.), sud-est (Asia Micã – hitiþii, carienii,
prototracii etc.) ºi vest (Dalmaþia, Iliria – protoitalicii), regiunile
din apropierea Dunãrii rãmânând un loc de interacþiune, un pod
de legãturã, între aceste neamuri indo-europene. 

Zeci de triburi ºi popoare s-au perindat pe aceste meleaguri 
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6 Maria Gimbutas, Civilizaþie ºi culturã –Vestigii preistorice în Sud-Estul
Eu ro pean (Civilizaþia Europei Strãvechi), Bucureºti, Editura Meridiane,
1989, p. 68-69.



strãvechi. Însã, despre strãmoºii noºtri aflãm din mãrturiile scri -
se ale istoricului grec Herodot, care a trãit în secolul al V-lea î.
Hr.: „Neamul tracilor este cel mai numeros din lume, dupã cel al 
inzilor. Dacã ar avea un singur cârmuitor sau dacã tracii s-ar
înþelege între ei, el ar fi de nebiruit ºi cu mult mai puternic decât
toate neamurile”. O asemenea apreciere din partea contem -
poranilor putea primi un popor nu doar numeros, dar ºi cu culturã 
materialã ºi spiritualã bine dezvoltatã. Pe de altã parte geþii, dupã 
spusele lui Herodot, „…sunt cei mai viteji ºi cei mai drepþi dintre 
traci… ºi se cred nemuritori” – a fost un popor tracic mare, care
ca ºi ceilalþi traci, vorbea în limba indo-europeanã, din grupul
„cen tum” (protolatinã). Unii istorici, bazându-se pe mãrturia lui
Strabon, care afirma cã dacii ºi geþii vorbeau aceeaºi limbã,
considerã cã dacii ºi geþii nu sunt douã triburi înrudite, ci unul ºi
acelaºi popor care a fost denumit de romani – daci, iar de greci –
geþi.7 Cert e cã geþii locuiau deja pe malul stâng al Prutului încã
din anul 335 î. Hr, când Alexandru Mac edon întreprinde o
expediþie militarã în regiunea de sud a Basarabiei. La începutul
secolului I î. Hr Strabon pomeneºte de „pustia Getica” în sudul
Basarabiei. Iatã cum descrie istoricul an tic „pustia geþilor” din
sudul Basarabiei de astãzi: „Între geþi ºi mare, care se întinde de
la Nistru pânã la Tyras (colonie gre ceascã pe malul Nistrului –
n.r.), este pustiul geþilor, tot ºes ºi fãrã apã. În acel pustiu s-a
încurcat Dar ius al lui Hystaspses în timpul când trecuse Istrul
împotriva sciþilor ºi a fost în primejdie sã piarã de sete cu toatã
oºtirea pânã ce târziu a înþeles situaþia sa ºi s-a întors. Tot acolo, 
mai târziu, Lysimachos, care a pornit con tra geþilor ºi regelui
lor Dromichaetes, nu numai cã a pierdut bãtãlia, dar a fost ºi
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7 Existã ºi o altã teorie care se bazeazã pe o altã descriere a lui Strabon
despre aºezãrile dacilor ºi geþilor: „Geþii sunt aºezaþi spre Pont (Marea
Neagrã), iar dacii spre Germania ºi izvoarele fluviului; partea superioarã a
râului pânã la cataracta (Porþile de fier) se numeºte Danubius ºi trece mai
ales pe lângã daci; partea inferioarã pânã la Pont, de care geþii se înve -
cineazã, se numeºte Istros” (Strabon, Geographica, VII, 3, 13 apud A.
Boldur, Istoria Basarabiei, Bucureºti, Editura „Lo gos”, 1992, p. 33).



prins de viu, scãpând numai prin graþia barbarului”.8 În ceea ce
priveºte nordul Basarabiei, care, înainte de cucerirea Daciei de
cãtre Imperiului Ro man, intra în com ponenþa Daciei lui
Burebista, era populat de triburi de geþi care purtau denumirea
împrumutatã de la fluviul Tiras – „tirageþi” sau geþi de la Tiras.
La Strabon aceºtia sunt numiþi „tyregetii”, iar la Ptolemaeus
„tyrangeti”. Totuºi, cele mai importante aºezãri ge tice se aflau în
regiunea de sud a Basarabiei, la gurile marilor fluvii Dunãre ºi
Nistru: Niconion, Ofiusa, Tiras, Pyroboridava, Tamasidava, Do -
ci porata, Carsidavam, Carrodunum etc. Mai târ ziu, regiunea de
sud a Basarabiei este transformatã în provincie romanã (Tirania)
încã în anul 57 d. Hr., în vremea domniei împãratului Nero.

Din timpul Imperiului Ro man, în Basarabia s-au pãstrat
douã valuri de pãmânt, ridicate în scop defensiv împotriva nã -
vãlirii popoarelor migratoare. Primul, in fe rior, începe la Prut ºi
satul Vadul lui Isac, având direcþia spre pãrþile superioare ale
lacurilor Ialpug, Cotlabug ºi Chitai ºi se opreºte la lacul
Cunducului. Al doilea val, valul su pe rior, începe de la Prut, mai
jos de oraºul Leova ºi se îndreaptã pe direcþia nord-est spre
Cãuºeni pânã la satul Chircaeºti, apoi continuã spre râul Botna ºi
se terminã la Nistru. Denumirea lor în popor este mai mult decât
sugestivã: „valurile lui Traian”, însã acestea n-au de-a face cu
perioada împãratului Traian, ci au fost ridicate mult mai târziu de 
cãtre guvernatorul Moesiei Inferioare (provincia din sudul Du -
nãrii care includea Dobrogea de astãzi – n. r.) Tiberius Silvanus
Aelianus. Deºi partea nordicã a Basarabiei rãmânea în afara
Moesiei Inferioare, putem afirma cã întreaga Basarabie a trecut
atunci printr-un proces de romanizare datoritã legãturilor dintre
nordul ºi sudul regiunii. Mai mult decât atât, geþii ºi dacii liberi,
deºi nu intrau în componenþa Daciei ºi Moesiei Inferioare, plã -
teau romanilor un tribut anual – un semn al raporturilor de
dependenþã po lit ico-militarã a acestor triburi de romani.

Urmeazã apoi nãvãlirile barbare, când Basarabia a for mat
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un fel de coridor de trecere spre vest. Venind din partea nordicã

(goþii ºi gepizii) sau din stepele asiatice ºi cele ruseºti (slavii,

fino-ugrii), toate triburile nomade, cu excepþia gepizilor, au

trecut Nistrul prin diferitele lui „vaduri”. Dupã o perioadã de

staþionare, aceste popoare porneau mai departe spre sud de-a

lungul Dunãrii (goþii, hunii, pecenegii, cumanii), peste Dunãre

(bulgarii) sau spre nord-vest (avarii, o parte din huni, ungurii,

tãtarii etc.). Toate aceste popoare au influenþat în mai mare, sau

mai micã mãsurã etnogeneza românilor din Basarabia. Însã cea

mai mare influenþã au avut-o slavii ºi cumanii. De la slavi,

bãºtinaºii au preluat organizarea socialã, iar influenþa acestora se 

mai regãseºte ºi în toponimia unor localitãþi basarabene: Soroca,

Târnova etc. sau a râurilor: Lapotineþ, Racovãþ etc. Referitor la

cumani, aceºtia au contribuit la cristalizarea formaþiunilor statale 

româneºti. Toponimia Basarabiei pãstreazã numeroase urme ale

stabilirii lor în provincia pruto-nistreanã. De exemplu, în sudul

Basarabiei avem câteva localitãþi cu denumiri pronunþat cumane: 

Copciac9, Tobac, Borceac, Otaci (Ataki), Taxabiani etc.
Aceastã epocã dinamicã ºi, uneori învãluitã în mis ter, ne

prezintã viaþa românilor urgisitã de nãvãlirea hoardelor barbare,

pe care le trimiteau una dupã alta stepele Asiei ºi stepa ruseascã.

Totuºi, poporul românesc daco-ro man din Basarabia a reuºit

sã-ºi menþinã poziþiile câºtigate, înmulþind ºi întãrind patri mo -

niul spir i tual ºi ma te rial, cu care a pornit pe scena istoricã. La

baza sa etnicã ºi culturalã daco-romanã, poporul nostru a împru -

mutat de la triburile migratoare diferite alte elemente reuºind, în

acelaºi timp, sã devinã atractiv pentru acestea. Dintr-un astfel de

amal gam, strãmoºii noºtri au reuºit sã creeze ceva unitar ºi in di -

vid ual. Bazându-se pe aceasta, el a cãpãtat pe deplin un loc de

cinste în comunitatea popoarelor lumii. 

17

MONOGRAFIA COMUNEI VÃRVÃREUCA

9 Din raportul misionarului catolic Vilhelm de Ruysbrock (Bubruquis) din
anul 1254 se constatã faptul cã cumanii se numeau „capchat” (Kipceaki).



V. MOLDOVA ªI VLAHII-ROMÂNI 
ÎN EVUL MEDIU

„ªi aºa neamul acesta de carele scriem, 
al þãrilor acestora numele vechiu ºi mai direptu iaste rumân, 

adicã râmlean, de la Roma.. tot acest nume
au þinut ºi þin pânã astãdzi...”

(Miron Costin, De neamul moldovenilor, 
din ce þarã au ieºit strãmoºii lor, 1686)

Pãmântul, istoria ºi limba sunt cei trei piloni pe care se
sprijinã neamul nostru românesc din Basarabia. Pãmântul ne-a
dat Soarele, istoria este rodul trecerii noastre prin lume, iar limba 
e darul Celui de Sus. Îndemnul meu este sã nu ne uitãm trecutul ºi 
sã nu uitãm cã, pânã la noi, pe aceste meleaguri au trãit oameni
vrednici care au fãurit fapte vitejeºti cu gândul la urmaºii lor.
Mihai Eminescu spunea: „Iubirea de þarã e pururea ºi pre -
tutindenea... Numai oamenii care þin la instituþiile pãrinþilor lor,
la peticul de pãmânt sfinþit de sângele pãrinþilor ºi bunicilor, pot
fi cu adevãrat patrioþi”. 

Nu este un mit faptul cã înainte de 1359, anul aºa-numitei
„statalitãþi” a Moldovei din Evul Mediu, valahii din Maramureº
au descãlecat la apa voievodatului locuit de „vlahi” sau „valahi”
sau „wolohi”, „blachi”, dupã natura izvoarelor în limba greacã,
latinã ºi slavonã. Etnonimul „walch-walach” desemna la vechii
germani popoarele romanizate, aºa dupã cum relevã cercetãrile
lui Leo Weisberger (Deutsch als Volksname. Ursprung und
Bedeutung). Drept mãrturie ne stã poemul ger man din secolul al
XII-lea, Cântecul Nibelungilor: „De la slavi ºi de la greci ve -
neau unii cãlare,/ Polonii ºi valahii se îndreptau în grabã
într-aco lo,/ Pe cai puternici, admirabil cãlãrit de ei…”. De la
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germani, termenul trece la slavi (probabil în secolele 6-7), într-o
regiune în care aceºtia au venit în con tact cu o populaþie ro -
manizatã. De la slavi, denumirea este preluatã de bizantini, care
constatã în Mac e do nia, în Tesalia ºi în alte pãrþi, existenþa unei
numeroase populaþii romanizate, care nu era slavã, dar pe care o
definesc cu un nume luat de la slavi. 

Aºadar, locuitorii þinutului descoperit de voievodul
Dragoº-Vodã erau „vlahii” din sud-estul Europei care se numeau 
între ei români. Dintre toate popoarele romanice europene,
aceºtia sunt singurii care ºi-au pãstrat numele Romei, în forme
adaptate dialectelor lor: la nord de Dunãre „români”, „rumâni”,
în Tesalia ºi Mac e do nia „armâni”, în Dalmaþia „rumeni” (cãci,
aºa cum scrie N. Iorga: „am rãmas români pentru cã nu ne
puteam despãrþi de amintirea Romei”). Ei nu foloseau numele de
vlahi, la sfârºitul primului mileniu sau mai târziu, decât în cores -
pondenþa cu strãinii care îl utilizau (chiar ºi polonezii denumeau
Moldova, pânã în secolul al XVII-lea, cu termenul de
„Valahia”).10 Ei sunt produsul romanitãþii orientale, deoarece
Imperiul Ro man i-a romanizat ºi le-a oferit cetãþenia romanã
(civis romanus) prin Constituþia antonianã a lui Caracalla din
217 e.n. De reþinut e cã ºi Dimitrie Cantemir considera cã pânã în 
sec. al XIV-lea tot teritoriul, locuit de la Tisa ºi pânã în Trans -
nistria, de la Carpaþi ºi pânã la Dunãre ºi Marea Neagrã se numea
VALAHIA. Au fost nevoie de aproape 500 de ani ca forma -
þiunile prestatale organizate pe atunci în Þãri: Þara Oaºului, Þara
Bârsei, Þara Maramureºului, Þara Oltului, Þara Haþegului, Þara
Baiei, Þara Bolohovenilor (în Transnistria), Þara Bârladnicilor,
Cnezatul Litovoi etc. sã se uneascã ºi sã se formeze cele douã
principate medievale: Þara Româneascã la 1330, ºi Þara
Moldovei, în 1359. Despre cauzele existenþei acestei forme
(geo)politice duale a blocului românesc (între anii 1330-1861)
ne vorbeºte istoricul P. Panaitescu, care considera cã unitatea
celor douã formaþiuni de stat medievale nu s-a reuºit din cauza
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10 Ion Bulei, O istorie a românilor, Ed. a IV-a rev. Bucureºti, Meronia, 2007, 
p. 9-11.



nãvãlirii popoarelor migratoare, lipsind astfel aceste voie vodate
româneºti de „elementul de legãturã”, ºi anume Ardealul cucerit
de Regatul Ungariei în secolul X. 

În letopiseþele vremii, anul întemeierii Moldovei rãmâne a
fi 1359, dupã ce feudalii locali se revoltã împotriva coroanei
ungare, proclamându-l în fruntea lor pe voievodul român
Bogdan din Maramureº. Noul voievod reuºeºte sã-i înlãture pe
succesorii lui Dragoº, iar în iarna anilor 1364-1365 iese victorios 
în luptele împotriva armatelor regelui angevin. Astfel, Moldova,
cum se va numi noul stat românesc la est de Carpaþi, îºi începe
existenþa istoricã (cu capitala la Baia ºi, dupã 1375, la Suceava).

Sistemul feu dal românesc, astfel instituit ºi în Basarabia,
permite manifestarea individualitãþii românilor, a limbii, a tra -
diþiilor ºi a culturii acestora. Componenþa socialã a vechii so -
cietãþi româneºti din provincie nu ne este cunoscutã, însã existã
câteva date interesante ale vistieriei din bir de la finele anului
1591. Iatã cum se repartiza, din punct de vedere so cial, populaþia
þinuturilor româneºti din Moldova dintre Prut ºi Nistru:

Þinuturi
Þãrani de
„istov”11

Sãraci12 Curteni13 Vãtaºi14 Nemeºi15 Popi Total

Hotin 1 916 232 77 41 122 95 2 483

Soroca 1 714 204 114 14 193 48 2 287

Orheiu 2 657 380 - 226 - 3 263

Lãpuºna 1 538 288 501 42 352 88 2 809

Chigheciu 2 260 220 268 50 325 88 3 211

Total 11 029 1 340 147 1 218 319 14 053
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11 Þãrani care se aflau în dependenþã personalã faþã de moºier.
12 Pãturã socialã inferioarã de þãrani care plãtea dijmã pentru prelucrarea

pãmântului, fãrã a avea o dependenþã personalã de moºier.
13 Boieri mici, proprietari de curþi la sate care fie au sãrãcit fiind înainte

înstãriþi, fie erau sãraci înainte ºi au devenit înstãriþi.
14 Supraveghetor al slugilor de la curtea unui boier sau de la o mãnãstire;

logofãt.
15 Stãpân de pãmânt fãrã a avea un titlu nobiliar.



Din acelaºi an s-a pãstrat ºi „Socoteala pentru goºtinã a
oilor din Moldova” de unde putem constata cã, deºi Basarabia, ca 
provincie esticã a vechii Moldove, suferea mult de pe urma
nãvãlirilor cetelor de tãtari ºi cazaci, populaþia rãmânea destul de 
înstãritã comparativ cu alte localitãþi ale Moldovei din dreapta
Prutului. Þinuturile basarabene dãdeau atunci vistieriei dom -
neºti: Hotin – 5.901 de oi, Orheiu – 4.376, Lãpuºna – 2.840,
Chigheciul – 5.000, Soroca – 5.000, pe când celelalte þinuturi
ofereau mai puþin, de exemplu þinutul Bârladului oferea doar
1.500 de oi.16

Asta ne permite sã presupunem, în absenþa unor izvoare
istorice directe, cã pe malul râului Rãut locuia o populaþie cu o
culturã pronunþat româneascã.

VI. RÃUTUL

În istoriografia noastrã numele acestui râu este atestat în
Letopiseþul Þãrii Moldovei de Grigore Ureche ºi, într-un frag -
ment adiþional al lui Misail Cãlugãrul prin care se menþioneazã
cã în 1475, pe când ªtefan cel Mare se afla la Vaslui dupã
biruinþa asupra turcilor la Podul Înalt, i-au venit olãcari (curieri)
de la Soroca înºtiinþându-l: „cazacii au intrat în þarã ºi pradã.
Decii ªtefan Vodã neputând suferi pre neprieteni a-i lãsarea sã-i 
strice þara, ce îndatã cu ai sãi, cu câþi era, i-au cãutat a merge,
unde s-au ºi tâmpinat cu acea oaste cãzãceascã pe Rãutu la
Grumãdzeºti (astãzi satul Sîrbeºti, raionul Floreºti). Fiindu ca -
zacii în pradã rãºchiraþi ºi lovindu-i noaptea fãrã veste, furã
biruiþi cazacii”.17

Despre unele lupte pe malurile acestui râu scria în cronica
sa ºi Miron Costin. „Rãutul servea domnilor Moldovei ºi ca
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16 E. Hurmuzaki, Documente, vol. XI, p. 219 apud A. Boldur, op. cit., p. 256.
17 Letopiseþul Þãrii Moldovei. Chiºinãu, 1990 apud Vasile Trofãilã, op. cit.,

p. 12-13.



reper pentru delimitarea unor unitãþi administrativ-teritoriale în 
þinutul Soroca: Ocolul Rãutului, în care intrau sate de pe malul
stâng, în temei, din actualul raion Floreºti, ºi Ocolul de peste
Rãut, cuprinzând localitãþi de pe malul drept din actualele ra -
ioane Sângerei ºi Floreºti, precum ºi târgul Bãlþi”.18

Râul Rãut a reprezentat un interes deosebit pentru militarii
ruºi, care, dupã 1812, au cercetat valea lui, trecând-o ºi pe hãrþile
topografice ale statului-ma jor al armatei ruse. Iatã ce scria
Zamfir Arbore în Dicþionarul geografic al Basarabiei co men -
tând acele hãrþi: 

„Rãutul, râu, în jud. Soroca, Bãlþi ºi Orhei. Formeazã un
bazin spe cial, care ocupã partea de mijloc a Basarabiei de la N.,
dând acestei pãrþi un caracter spe cial. Izvoarele sale sunt în jud.
Soroca, de lângã satul Rediul Mare (actualmente raionul
Donduºeni – n.a.). Aici, de prin hârtoapele vãii Rãdiul Mare, se
adunã apele acestui râu, care apoi strãbat o întindere de peste
200 de verste, revãrsându-se în Nistru, lângã satul Ustia, în
dreptul târguºorului Dubãsari. Din stânga râul primeºte râu -
leþele Cubolta, Cãinar, Camenca, Dobruºa, Sagala, Cohîlnic ºi
Brizincea; din dreapta – Copãceanca, Rãuþel, Soloneþ, Ciuluc,
Cula, Vaticiul ºi Ivancea… Afluenþii din stânga curg aproape
paralel Rãutului, împresuraþi de niºte vãi adânci ºi despãrþiþi de
înãlþimi. Afluenþii din dreapta întâlnesc Rãutul aproape per pen -
dic u lar, vãile lor sunt largi, ca ºi valea Rãutului, ºi acoperite cu
mlaºtini ºi bãlþi. Râul Rãut, în cursul sãu, formeazã multe
mlaºtini mari […]

Pe valea Rãutului sunt ºi multe heleºteie. Solul acestei vãi
posedã sedimente de sare. […] începe de lângã satul Scãieni,
unde se uneºte cu vãile Donduºeni, Rãdiul Mare ºi a treia vale
fãrã nume spe cial. Pânã la Bãlþi valea Rãutului are direcþiunea
S.-E. Iar de aici se îndreaptã spre E. Pânã la satul Gura
Camencii, având o lungime de peste 35 km, dupã harta sta -
tului-ma jor rus; apoi, pânã la satul Cãzãneºti, merge spre S.-E.
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De la acest sat ºi pânã la satul Ustia de pe malul Nistrului, valea
are o lungime de 90 km […]

În valea Rãutului se aflã 67 sate, 2 oraºe ºi 4 colonii
evreieºti […] La Scãieni, unde e capul vãii, înãlþimea locului e
de 72 stânjeni de-asupra nivelului mãrii de pe harta statului-ma -
jor rus, iar lângã Orhei de abia 18 stânjeni deasupra nivelului
mãrii”.19 (Stânjen – unitate de mãsurã pentru lungime, folositã
înaintea introducerii sistemului met ric, care a variat, dupã epocã
ºi regiune, de la 1,96 m pânã la 2,23 m. – n.a.)

În prezent, Rãutul are o lungime de 286 km. Suprafaþa
Bazinului sãu este de 7760 km pãtraþi. El este cel mai mare
afluent al Nistrului ºi adunã însuºi apele a 135 afluenþi cu o
lungime totalã de 3720 km. Mai existã ºi alþi afluenþi decât cei
enumeraþi de Zamfir Arbore cum ar fi: Iligaci, Malovata, Râºca,
pe dreapta, ºi Drãghinici pe stânga”.20

Regimul hidrologic al râului este variat. Aici putem întâlni
viiturile de primãvarã ºi varã. Debitul mediu, iar cantitatea medie 
de apã care trece, într-o unitate de timp, printr-o secþiune a albiei, 
variazã între 8 ºi 15 m3 /sec.

Lunca râului Rãut în partea sa de sus are o lãþime de 50-100 
m, în cea de mijloc – 1-1,3 km. Pe alocuri Rãutul formeazã braþe
ºi insuliþe, una dintre acestea o putem gãsi în aval de satul
Prodãneºtii Vechi. Pe pãºunile ºi în mlaºtinile Rãutului cresc 213 
specii de plante.21

În trecut, râul îngheþa în decembrie ºi se dezgheþa la sfâr -
ºitul lui februarie. Acum însã, se comportã aºa cum îi dicteazã
capriciile climei, în spe cial sub influenþa încãlzirii globale.
Apele lui sunt folosite parþial pentru irigaþii. În valea lui se
cultivã plante furajere ºi le gume. Se practicã pescuitul ºi creºte -
rea pãsãrilor. Debitul sãu permite instalarea microcentralelor
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electrice, una dintre ele fiind construitã la Cãzãneºti. La Floreºti
a existat un mare lac de acumulare pentru irigare.

Cât despre hidronimul Rãut, profesorul doc tor în filologie,
spe cial ist în toponimie ºi hidronimie, Ion Dron specificã faptul
cã: „Hidronimul coboarã la un termen (variativ est-indo -eu ro -
pean târziu) raut cu înþelesul de «râu». Numele Rãut este moºte -
nit de românofoni din substratul daco-getic fãrã vreo filierã
slavã (cuvântul slav «re vet» în tratarea provenienþei Rãutului
þine de domeniul fanteziei) chiar dacã ar fi cazul sã presupunem
ºi sã admitem cã daco-geþii ar fi însuºit termenul «raut» din
graiurile sarmaþilor, pãtrunºi efectiv în Moldova dupã înfrân -
gerea dacilor de cãtre romani în anii 105-106”.22
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VII. VÃRVÃREUCA – 1620 SAU 1819?

În 1610, rãzeºii din valea Rãutului, rând pe rând îºi vând
moºiile lor, cu heleºteie ºi mori în Rãut, lui Costea Bucioc,
marele vornic al Þãrii de Jos.23 Costea Buciuc (Bucioc, Buciuc),
Bãciog, Costache ~, Coste ~) fratele lui Ilea ceaºnic (paharnic),
soþul Condachiei, ginerele lui Pãtraºco, mare vornic ºi socrul lui
ªoldan ºi Iordachi (1601-1620, menþ. 1625), a fost unul dintre
susþinãtorii domnitorilor din dinastia Movilã, deþinând astfel mai 
multe dregãtorii con sec u tive: pârcãlab de Orhei, clucer, mare
paharnic, mare vornic al Þãrii de Jos. Reuºeºte sã se menþinã pe
ul tima funcþie ºi pe timpul domnitorilor ªtefan Tomºa ºi Radu
Mihnea.24

La 4 februarie 1619 domn al Þãrii Moldovei este ales
croatul Gaspar Graziani originar din Bihaæ (Bosnia). Prima mã -
surã a noului domn a fost înãbuºirea în sânge a unei revolte a
þãranilor orheieni. Fiind pus la tron cu scopul de a stãvili acþiu -
nile regatului Poloniei de a-ºi întinde hotarele dincolo de Nistru,
domnitorul a devenit de fapt un ex po nent al luptei antiotomane.
Continuator al politicii lui Mihai Viteazul, se gândi sã încheie
alianþe cu creºtinii ºi sã lupte împotriva otomanilor, iar mai apoi
sã unifice Þãrile Române. Pentru început, încheie alianþã cu
Polonia, semnând tratat cu hatmanul ¯ó³kiewski la Hotin, prin
care au hotãrât sã scuture þara de sub jugul turcesc. Aflându-se de 
cele întâmplate la Iaºi, sultanul acþioneazã energic. Turcii, în
frunte cu Skender-ber, seraskerul de Caramania (generalissim al
teritoriilor de la Dunãre) ºi cu ajutoarele tãtarilor conduºi de
Galga-sul tan, Cantemir-bey ºi Aladin au intrat în þarã. Soarta s-a
decis la Þuþora, lângã Iaºi, unde armata moldo-polonã a fost

25

MONOGRAFIA COMUNEI VÃRVÃREUCA

23 DIRA. Veacul XVII. Bucureºti, 1952, vol. I, p. 137 in V. Trofãilã , op. cit.,
p. 22.

24 Nicolae Stoicescu. Dicþionar al marilor dregãtori din Þara Româneascã
ºi Moldova. Sec. XIV-XVII. Bucureºti. 1971, p. 347.



înfrântã. Domnitorul a fu git în toiul nopþii de pe câmpul de
bãtaie, vrând sã treacã în Transilvania, dar a fost decapitat de
hatmanul ªeptilici ºi de Goia. Ul tima luptã a polonilor cu arma -
tele adversare s-a dat în retragere, la Movilãu.25

Costea Bucioc a comandat oastea Moldovei în timpul
rãzboiului, dar este prins de tãtari ºi tras în þeapã de cãtre
comandantul oºtirii turceºti, Schinder paºa, în septembrie 1620.

Costea Bucioc era unul dintre cei mai influenþi boieri. Iatã
ce ne scrie Miron Costin despre acesta: „era mai capu atunce
Bucioc, vornicul mare de Þara de Jios”.26 Iar documentul de
atestare a comunei Vãrvãreuca se referã la actul de îm pro -
prietãrire a marelui vornic:

„1620 (7128) Aprilie 12
Copie di pi suretu ispisocului lui Gaºpar v[oe]v[o]d, pe

moºii ºi pe vii ºi pe Þãgani, anul 7128 [1620] Apr[ilie] 12 zile.
Facem însemnare cu aceasta carte a noastrã, tuturor carii

pre dânsa o vor vinde sau carii pre dânsa o vor auzi, adicã acel
adevãrat al nostru credincios ºi cinstit boieri Costea Bucioc
marele dvornic de pãmântul de gios, slujãnd cu driaptã credinþã
celor mai denainte cu sfinþãi odihniþ[i] mai înnainte domni, iar
astãzi slujeºte ºi nouã, drept ºi cu credinþã ºi pãmântul nostru […]

Pentru aceia noi vãzãnd a lui driaptã încredinþatã slujbã
cãtre noi, l-am miluit pre dânsul cu osãbitã a noastrã milã ºi
i-am dat ºi i-am întãrit lui, dela noi, în pãmântul nostru al
Moldaviei. […] satul Delenii ºi cu cuturile lui, Iuganii ºi satul
Rusii, ce sãnt în þã[n]utul Hãrlãului ºi iarãºi[i] satul Bejenii ºi
Pridenii ºi Mãrculeºti ºi Nemþãnii ºi Cucuiaþii pre pãrãul Rãut,
cu heleºtei ºi cu loc de mori în Rãut ºi cu bãlþi”.27 

Aºadar, dupã prima versiune, comuna Vãrvãreuca a fost
atestatã pentru prima datã la 12 aprilie 1620 cu denumirea
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de Cucuieþi, posesia marelui vornic Bucioc. În sec XVII acest
þinut se afla în moºia marelui logofãt Miron Costin, ca mai apoi
sã fie vândut în anul 1754. Însã, potrivit unei alte versiuni,
comuna Vãrvãreuca ar fi fost întemeiatã abia în anul 1819.
Atestatã în 1859 ºi având deja 85 de gospodãrii ºi 460 de
locuitori (Spiski, 49) aceasta nu ar fi acelaºi Cucuieþi, dupã cum
se crede, „deoarece Cucuieþii sunt menþionaþi ca moºie aparte,
existând paralel cu Vãrvãreuca ºi în 1859 ºi în 1867”, ne spune
Vasile Trofãilã în cartea sa Judeþul Soroca. Monografie ilus -
tratã, 1999. 

Indiferent care este versiunea adevãratã, un lucru este de
necontestat; ºi anume faptul cã aceastã localitate îºi are drept
întemeietori rãzeºii care ºi-au edificat de-a lungul generaþiilor o
istorie glorioasã.
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VIII. SUB DOMINAÞIA IMPERIULUI ÞARIST

„În timpul ultimei lor ocupaþii în Principate ruºii s-au arãtat aºa cum 
sunt: jaful ºi ocuparea Basarabiei au spulberat toate iluziile. 

De altfel rusul este complicele fanarioþilor.”28

Secolul XVIII este marcat de o permanentã expansiune
ruseascã spre sudul, vestul ºi nordul Europei. Punctele strategice
erau þãrmurile Balticii, teritoriul din nordul Mãrii Negre,
Constan tinopolul, strâmtorile Bosfor ºi Dardanele, Dunãrea,
Pen in sula Balcanicã, Polonia ºi cel puþin restul lumii slave,
Principatele Române, alte popoare ºi state sit u ate în calea expan -
siunii lor.29

Dupã terminarea rãzboiului ruso-turc din anii 1789-1792,
prin Tratatul de pace de la Iaºi, teritoriul situat între Bug, Nistru
ºi Marea Neagrã, care aparþinea statului tãtãresc Edisan, este
anexat de Rusia care ajunge, prin cuceririle sale, la hotarele
rãsãritene ale Moldovei.30

În 1806, Turcia declarã rãzboi Rusiei. Timp de ºase ani
Moldova a fost teatrul de rãzboi care supunea populaþia la con -
tribuþii peste mãsurã de mari. Turcia înfrântã, în cheie pacea de la
Bu cu reºti la 16 mai 1812 prin care aceasta cedeazã Rusiei,
neavând niciun drept, teritoriul Moldovei dintre Prut ºi Nistru.31

Articolul IV al Tratatului de pace prevedea: „Prutul, din lo cul în
care intrã în Moldova pânã la gurile sa le ºi de acolo malul stâng al
Dunãrii, pânã la Chilia ºi la vãrsarea ei în Marea Neagrã,
formeazã fron ti era celor douã imperii”. Articolul V prescria:

28

VICTOR ÞÎBRIGAN

28 K. Marx, Însemnãri despre români (manuscrise inedite). Publicate de
acad. A. Oþetea ºi S. Schwann, Bucureºti, Editura Academiei, p. 107. 

29 Ion Stafi, Spovedaniile Basarabiei, Chiºinãu, Editura Bons Of fices, 2005,
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„Par tea din Moldova aºezatã pe malul drept al Prutului este
abandonatã ºi datã Su bli mei Porþi. Înalta Poartã Oto manã ce -
deazã curþii imperiale ruseºti pãmânturile din stânga Prutului”.

Tratatele care existau între Moldova ºi Turcia ºi care
garantau integritatea ºi deplina autonomie a Moldovei au fost vi -
o late de turci. Ruºii au profitat de situaþia criticã în care se afla la
vremea respectivã Imperiul Otoman pentru a anexa o provincie
la care nu avea niciun drept, nici istoric, nici etnografic, îm -
potriva voinþei unei populaþii paºnice, ce nu avea nimic în comun 
cu poporul rus.32

La sfârºitul anului 1812, românii basarabeni emigreazã în
Principatul Moldovei din dreapta Prutului. Autoritãþile þariste

interzic traversarea Pru -
tu lui sub ameninþarea cu
moar tea decla rând cã
Mol dova de peste Prut este 
conta minatã cu ciumã. În
Moldova dintre Prut ºi
Nistru începe instaurarea
administraþiei ruseºti, iar
þarul îi obligã pe autoh -
toni sã-i depunã jurãmânt
de credinþã expediind în
þinuturi emisari.

Ocupând Ba sa ra bia,
Rusia face un joc de-a
auto nomia localã, fiind în 
acelaºi timp interesatã sã
instaleze în regiune con -
trolul nelimitat al repre -
zentantului þarului ºi al
mi nisterelor din Pe ters -
burg – al guvernatorului
provenit, în majoritatea
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32 Ion Stafi, op. cit., p. 16-17.



ca zurilor, din generali, înconjurat fiind de o sumedenie de funcþi -
o nari ruºi. La 29 aprilie 1818, þarul Rusiei, Alexandru I, efec -
tueazã o vizitã la Chiºinãu; cu acest prilej a fost promulgatã legea 
„Aºezãmântul obrazovaniei oblastei Basarabiei” prin care
puterea executivã revine unui gen eral-guvernator a cãrui au -
toritate era limitatã de un or gan numit „Înaltul Sfat al oblastei”,
compus dintr-un „nacialnic” (preºedinte), patru membri, vice -
guvernatorul ºi doi judecãtori, toþi numiþi, ºi ºase deputaþi aleºi
de nobilime pe un termen de trei ani. Limba oficialã se prevedea
a fi rusa sau „moldoveneasca”. Regiunea Basarabia este împãr -
þitã în ºase þinuturi/judeþe:

Cu centrul la Bãlþi: Hotin, Iaºi
Cu centrul la Chiºinãu: Orhei, Bender, Akkerman, Ismail
Comuna Vãrvãreuca, fiind situatã pe malul drept al râului

Rãut, aparþinea de þinutul Iaºi cu centrul la Bãlþi. „În þinuturi
s-au menþinut ispravnicii – câte unul de fiecare, plus câte patru
asesori sau comisari, aleºi de nobilime ºi confirmaþi de na -
mestnicul þarului în regiunea Basarabia. S-au pãstrat ºi ocoa lele,
cu câte un ocolaº în frunte, iar în sate funcþiile ad mi n is tra tive ºi
poliþieneºti erau executate de vornici”.33

La scurt timp dupã moartea lui Alexandru I, urmaºul sãu,
þarul Nicolai I (1825-1855), in tro duce un sistem de restricþii
politice ºi naþionale. În 1828, aºezãmântul a fost abrogat. La
propunerea prinþului Voronþov, conducerea Basarabiei trece în
mâna guvernatorului. În fruntea þinuturilor erau numiþi „na -
cialnici” de limbã rusã. Articolul 63 al noului Regulament inter -
zicea folosirea limbii române în actele publice. Funcþionarii
publici erau numiþi de guvernator. Astfel începe o acþiune masi -
vã de rusificare prin administraþie, bisericã ºi ºcoalã. În 1843
limba românã este suprimatã în toate instituþiile statului. În 1871, 
Basarabia este transformatã într-o simplã gubernie a Imperiului
Rus, fiind administratã dupã legile ruseºti.34
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În locul ocoalelor sunt introduse volostile de tip rusesc. „În 
Basarabia împãrþirea pe voloste a existat între 1828-1919”.35

Volostea întrunea câteva comune (sate) învecinate. Admi -
nistraþia ei se constituia din adunarea volostei, preºedintele vo -
lostei, uprava volostei, judecãtoria de voloste.

Satul Vãrvãreuca era administrat de un primar, denumit
staroste, doi ajutori ai sãi ºi de comandantul poliþiei comunale
(stanovoi). Ei erau aleºi de consiliul sãtesc, compus din toþi
locuitorii, bãrbaþi majori ai comunei. Cancelaria comunei era
încredinþatã unui secretar denumit pisar. Din 1818 pânã în 1835,
la fel ca ºi satul Floreºti, satul Vãrvãreuca s-a aflat în þinutul Iaºi,
ocolul Cãinari. Organizarea teritoriului Basarabiei în 6 judeþe
gen era mari dificultãþi în administrarea ei, de aceea, ºefii regiunii 
s-au adresat þarului cu rugãmintea de a crea judeþe noi. La 18
decembrie 1835 monarhul a dispus crearea judeþelor Soroca ºi
Orhei.36 În cadrul lor au fost formate ºi volostile, printre care ºi
Floreºti, în care a intrat ºi satul Vãrãvãreuca. Guvernul rus îi
dãruieºte moºia Varvarovca generalului Semion Nechitici
Starov (rãposat în 1856 ºi înmormântat sub biserica „Sf.
Mitrofan”, la al tar, din partea de sud; acolo este înmormântatã ºi
soþia sa, Varvara Ivanovna). Generalul scrie, la 26 aprilie 1844,
un tes ta ment, con form cãruia moºiile sale Floreºti, Mãrculeºti ºi
Varvarovca aveau sã treacã, dupã moartea sa, în proprietatea
soþiei sale, Varvara Ivanovna Starova.37 În 1852, aceste moºii,
plus „Muntenii sau Cucuieþii”, însumând 6.000 de des tine, erau,
la fel, în stãpânirea generalului. Moºia Varvarovca este atestatã,
pentru prima datã, în listele localitãþilor Imperiului Rus, alcãtuite 
în 1859, având deja 85 de gospodãrii ºi 460 de locuitori (Spiski
49). În 1872 moºiereasa Starova moare, iar soþii Starov, neavând
copii, moºia trece, printr-un nepot al lor, ºtabs-cãpitanul Vladi -
mir Dimitrievici Bulgarov, cãsãtorit cu Ana Vasile Acaþatov, la
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fratele Anei, Vic tor Vasile Acaþatov, nobil basarabean, ºi fiicele
lui Bulgarov – Maria Pleºcov ºi Nadejda Erizan.38 (Numele
Bulgarov era de fapt Bulgaru, întâlnit ºi astãzi la Vãrvãreuca,
fosta moºie a Varvarei Starova. Autoritãþile þariste, în scopul
rusificãrii depline a populaþiei, adãugau sufixul –ov la numele
bãºtinaºilor. Aºa s-a întâmplat ºi cu numele Pleºca ºi cu multe
altele).

În fiecare an dintre 1870-1875 a bântuit ciuma dobi toa -
celor, numãrul cailor ºi al bovinelor descreºte astfel cã nivelul
eco nomic al localitãþii scade.39

Prin reforma agrarã, con form Regulamentului din 14 iulie
1868 pentru Basarabia, basarabenii primesc în folosinþã pãmânt
moºieresc. În ciuda acestui fapt, þãranii continuã sã ducã o viaþã
grea, fiind nevoiþi sã solicite împrumut de pâine de la zemstava
judeþeanã, pânã a ajunge la roada nouã. Viaþa grea, subnutriþia,
epidemiile ºi alþi factori sociali nefavorabili influenþau creºterea
mortalitãþii.

În anul 1894, se deschide circulaþia trenurilor pe noul
traseu de cale feratã Râbniþa-Slobodca (Bãlþi), cu lungimea de
115 verste. Clãdirea gãrii este datã în exploatare mai târziu, în
1897.[13] În 1896, se construieºte un pod mare peste Rãut.
„Podul este necesar, pentru cã aici e locul cel mai înviorat, lângã
garã, iar la 30 de verste pe Rãut în sus ºi 70 de verste în jos nu
existã niciun pod, aºa cã, în timpul inundaþiilor, satele de pe cele
douã maluri ale Rãutului din judeþele Soroca ºi Bãlþi rãmân
despãrþite completamente unele de altele”, scria cârmuirea de
zemstvã din Soroca pe adresa guvernatorului Basarabiei, la 11
iulie 1886.

În 1908 se adoptã hotãrârea de a construi un pod de metal
peste Rãut, iar în 1911 a fost ridicatã biserica din piatrã „Sf.
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Mihail” din Vãrvãreuca. Zemstva permite organizarea iarma -
roacelor sãptãmânale.

Când în Moldova din dreapta Prutului se cultiva o fru -
moasã limbã româneascã, în Moldova dintre Prut ºi Nistru se
dezrãdãcina în modul cel mai barbar limba românilor basarabeni. 
Cei din Moldova de rãsãrit erau trimiºi în închisori sau deportaþi
pentru „delictul” de a-ºi manifesta conºtiinþa naþionalã. Iatã ce
scria poetul ºi ziaristul Mihai Eminescu:

„Începând cu anul 1812, moldovenii din stânga Prutului
devin, din subiect, un obiect al istoriei, din cauza uneia dintre
cele mai perfide ºi prim i tive dominaþii ce a existat vreodatã”.

Pe 16 mai 2015 s-au împlinit 213 ani de când Prutul a
rãmas „râul blestemat”, despãrþitor de neam. Aºa cum se spune
în versurile unui vechi cântec:

„Prutul ista ni disparte
Prutul ista n’are moarte?
Dar ne-om pune noi cândva
ªi cu gura l’om sãca”.
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Stema Basarabiei în timpul ocupaþiei þariste
(1812-1918)



IX. PERIOADA INTERBELICÃ

„Da, suntem moldoveni, fii ai vechii Moldove, însã facem parte din
marele trup al românismului, aºezat prin România, Bucovina ºi

Transilvania. Fraþii noºtri din Bucovina, Transilvania ºi Mac e do nia 
nu se numesc dupã locurile unde trãiesc, ci-ºi zic români.

Aºa trebuie sã facem ºi noi!”

(Alexei Mateevici, Cuvântarea la primul congres
al învãþãtorilor moldoveni din Basarabia, 25 mai 1918)

/ Marea Unire 

Rãzboiul cu Japonia (1904-1905), apoi ºi Primul Rãzboi
Mondial (1914-1918) ºi dezastrul ce cuprinsese Rusia, revoluþia
burghezo-democraticã din februarie 1917, prevesteau sfârºitul
Imperiului Rus. În Basarabia, ca ºi în alte regiuni ocupate de
Rusia, lua amploare miºcarea de eliberare naþionalã, pentru au -
tonomia þinutului. O contribuþie deosebitã la definitivarea ºi
materializarea ideii autonomiei Basarabiei ºi-au adus-o Partidul
Naþional Moldovenesc, fondat în aprilie 1917, ºi Comitetul Cen -
tral al soldaþilor ºi ofiþerilor moldoveni din armata rusã. La 20
octombrie 1917, la Chiºinãu, a fost convocat Congresul I al
militarilor moldoveni, la care au participat ºi peste 300 de de -
legaþi civili, reprezentanþi ai partidelor, organizaþiilor, miºcãrilor 
so cial-politice existente la acel mo ment în Basarabia.40

Organizaþiile militare sunt cele care preiau iniþiativa. La
ºedinþa din 20 octombrie 1917, la Congresul militar al mol -
dovenilor participã 500 de delegaþi, reprezentând aproximativ
250.000 de soldaþi aflaþi pe toate fronturile ºi în toate armatele
ruseºti (câte doi soldaþi ºi un ofiþer pentru fiecare companie).41
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Apogeul Congresului s-a produs în ºedinþa din 24 octombrie,
când congresul proclamã, într-un mare entuziasm, autonomia
provincialã ºi politicã a Basarabiei, ºi crearea Sfatului Þãrii, în
care vor intra 120 de deputaþi.42 La 25 octombrie 1917, guvernul
provizoriu al Rusiei cade sub lovitura de stat a bolºevicilor. La 2
decembrie 1917, Sfatul Þãrii ia hotãrârea prin care Basarabia se
proclamã Republica Democraticã Moldoveneascã în com po nen -
þa Republicii Federative Democratice Ruseºti. Dar situaþia po -
liticã se schimbã din nou: la 2 ianuarie 1918, Ucraina se
pro clamã stat in de pend ent, logica lucrurilor ar fi urmat sã atragã,
de asemenea, independenþa Republicii Moldoveneºti, însã
Kievul pretindea cã în Basarabia locuiesc majoritatea ucraineni,
ceea ce aducea au to mat la pretenþii teritoriale faþã de Chiºinãu.
Fiind dezarmaþi, anarhiºtii bolºevizaþi se retrag spre Chiºinãu
unde provoacã dezordini în masã. Iatã cum descrie aceste eve -
nimente istoricul sovietic Esaulenko: „[...] În noaptea spre
1(14)ianuarie 1918 forþele revoluþionare au ocupat ºi au luat sub
controlul lor gara, poºta, telegraful ºi alte obiecte importante din
oraº. Activitatea Sfatului Þãrii a fost paralizatã”.43 La solicitarea
Sfatului Þãrii Republicii Democratice Moldoveneºti, suc ce soa -
rea guberniei Basarabia, armata românã trece la acþiuni prac tice
con tra anarhiºtilor bolºevizaþi, indisciplinaþi ºi insubordonaþi
care pãrãseau frontul în valuri uriaºe. Aceste unitãþi de dezertori
erau destul de mari, uneori pânã la nivelul unor armate: de
exemplu a VI-a, a XI-a etc. Pânã la 24 ianuarie 1918, cele 4
divizii aflate în Republica Democraticã Moldoveneascã (Ba -
sarabia) erau subordonate Marelui Cartier Gen eral Român care
hotãrãºte crearea, începând cu 25 ianuarie 1918, a Corpului 6
Armatã, condus de generalul de divizie Gheorghe Istrati,
avându-l ca ºef al statului ma jor pe colonelul T. Dumitrescu. În
componenþa Corpului 6 Armatã mai intrau: Regimentul 5
Cãlãraºi repartizat lângã Divizia 11, flota de operaþiuni navale,
trupe însãrcinate cu acoperirea Deltei, douã escadrile de aviaþie
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ºi un detaºament de jandarmi rurali. Zona de operaþii a corpului
de armatã era cuprinsã între Prut - Dunãre - Sfântu Gheorghe -
Nistru ºi în nord pânã la Soroki (Soroca) - Ripiceni (Pripiceni),
inclusiv. Misiunile Corpului 6 Armatã erau: respingerea peste
Nistru a trupelor bolºevice, asigurarea ordinii ºi circulaþiei libere
a trenurilor, formarea depozitelor necesare armatei române º.a.
Dupã estimãrile autoritãþilor militare române, în Basarabia se
aflau 46 000 de ostaºi ruºi ºi ucraineni ostili românilor, dar aflaþi
în stare de disoluþie ºi anarhie. Astfel, Divizia 1 Cavalerie,
împãrþitã în mici detaºamente, efectua deja operaþiunile de
dezar mare a satelor din regiunea de nord a Basarabiei. La 20
februarie, ea ajunge la Soroca, de unde sta bileºte legãturi cu
armata polonezã. Garnizoana ei rãmâne însã la Bãlþi; Divizia 2
Cavalerie, dupã ce dezarmeazã mai multe sate din zona Gura
Galini, trimite, în ziua de 24 ianuarie, Brigada 4 Roºiori ºi o
baterie cãlãreaþã la Bulboaca, unde coopereazã cu detaºamentul
Bender din Divizia 11, la recuperarea oraºului în ziua de 25
ianuarie. La 17 februarie, detaºamentele Diviziei 11 ajung în
regiunea Talmazi, de unde supraveghea malul stâng al Nistrului.
Divizia 11 trimite, la 27 ianuarie, un detaºament în stânga
Nistrului pentru a ocupa temporar localitatea Dubãsari. Divizia
13 op era în sud, participând alãturi de unitãþile ma rine, la luptele
de eliberare a Chiliei, Ismailului, Cetã þii Albe (Akkerman) ºi
oraºul Vâlcov.44

La 24 ianuarie, dupã numeroase discuþii, Sfatul Þãrii pro -
clamase independenþa cu unanimitate de voturi, inclusiv cele ale
tuturor naþionalitãþilor.

Dar principiul autodeterminãrii nu a condus numai la se -
pararea de Rusia ºi la independenþã. O þarã a cãrei soartã a fost,
timp de secole, legatã de cea a poporului român, o þarã de acelaºi
sânge, cu aceeaºi limbã, cu aceleaºi tradiþii culturale, smulsã prin 
constrângere din trupul României, nu putea sã nu graviteze cãtre
masa poporului român. Astfel încât, la 27 martie 1918 Sfatul
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Þãrii a declarat Unirea Republicii Democratice Moldoveneºti
(Basarabia) cu România. Hotãrârea a fost votatã cu 86 voturi, 3
con tra ºi 36 de abþineri, 13 deputaþi fiind absenþi. Actul care
consacra Unirea stipula:

„În numele poporului Basarabiei, Sfatul Þãrii declarã:
Republica Democraticã Moldoveneascã (Basarabia), în ho ta -
rele ei dintre Prut, Nistru, Dunãre, Marea Neagrã ºi vechile ei
graniþe cu Aus tria, ruptã de Rusia acum o sutã ºi mai bine de ani
din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric ºi drep -
tului de neam, pe baza principiului cã noroadele singure sã-ºi
hotãrascã soarta lor de azi înainte ºi pentru totdeauna se uneºte
cu mama sa România”.45

De aici încolo, timp de 22 de ani, satul Vãrvãreuca avea sã
trãiascã con form legilor statului român. Acest seg ment de timp
(1918-1940) a constituit perioada interbelicã, adicã dintre cele
douã Rãzboaie Mondiale din secolul al XX-lea.

/ Primele reforme din perioada interbelicã

Dupã Unire, ºcolile din Basarabia trec la predarea în limba
românã în baza alfabetului latin. La 18 aprilie 1918 este in -
trodusã, prin decret re gal unitatea monetarã româneascã – leul.
Rata de schimb era: 1 rublã ruseascã = 1 leu, 60 bani. La 15
octombrie 1918 este introdus drapelul de stat al României –
tricolorul. La 1 octombrie 1918, organul executiv al Sfatului
Þãrii a iniþiat procesul de formare a prefecturilor ºi subpre fec -
turilor de judeþe ºi numirea în posturi a prefecþilor ºi subprefecþilor.
Judeþul este împãrþit în subprefecturi, alcãtuite din mai multe
voloste (plase). Floreºti devine centru de subprefecturã, iar
Vãrvãreuca este inclusã în cadrul plasei Floreºti. Administrarea
autonomã pentru Basarabia a fost abrogatã prin hotãrârea Sfa -
tului Þãrii care a anulat condiþiile din actul Unirii din 27 martie
1918, încheindu-ºi astfel activitatea sa ca or gan suprem legis -
lativ. Treptat, se statornicesc instituþiile române. Prefectura, sub -
prefectura, jandarmeria, poliþia, poºta, telefonul, telegraful,
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dru murile-de-fier, vãmile, paza graniþei trec treptat în sistemul
de dirijare cen tral.

Legea despre reforma agrarã este promulgatã la 2 de -
cembrie 1918. Are loc exproprierea deplinã a moºiilor statului,
mãnãstirilor din strãinãtate, marilor latifundiari. Proprietarilor le
sunt lãsate 100 de ha, iar mãnãstirilor lo cale – pânã la 50 ha de
pãmânt. În judeþul Soroca au fost ex pro pri ate 645 de moºii. În
proprietatea þãranilor, intelectualilor de la sate, absolvenþilor
ºcolilor agricole „au trecut 165 042 ha de pãmânt la un numãr de
51 230 locuitori din 236 sate”.46 În Vãrvãreuca 218 locuitori
primesc 847 ha din moºia boiereascã expropriatã a lui Vladi mir
Acaþatov.

Plasa Floreºti
La 9 au gust 1918, prefectul de Soroca, Rãdulescu-Dobro -

geanu, propune împãrþirea judeþului în 5 plase: Climãuþi,
Bãdiceni, Nãduºita, Floreºti ºi Vascãuþi.

Plasã e un termen de provenienþã slavã ºi înseamnã „fâºie”, 
„zonã”.47 La 7 septembrie 1918 plasa Floreºti se formeazã doar
în graniþele vechii voloste:

Floreºti – 12327 locuitori
Cot-Mãrculeºti – 529 locuitori
Bãhrineºti – 1547 locuitori
Bobuleºti – 585 locuitori
Gvozdova – 808 locuitori
Ghindeºti – 559 locuitori
Gura Cãinarului – 1134 locuitori
Gura Camencii – 362 locuitori
Lunga – 761 locuitori
Mãrculeºti (sat) – 2418 locuitori
Prajila – A – 226 locuitori
Prajila – 1992 locuitori
Putineºti – 1104 locuitori
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Rãduleni – 1113 locuitori
Stârceni – 100 locuitori
Sevirova – 745 locuitori
Þâra – 498 locuitori
Cenuºa – 493 locuitori
Alexandrovca – 455 locuitori
Alexeevca – 619 locuitori
Vãrvãreuca – 1158 locuitori
Ivanovca – 393 locuitori

În anul 1925, este adoptatã Legea cu privire la unificarea
administrativã a României care se împãrþea, din punct de vedere
administrativ, în judeþe, iar judeþele în comune. Comunele erau
de douã tipuri: rurale ºi ur bane. Comuna ruralã era alcãtuitã din
unul sau câteva sate, având reºedinþã în unul dintre ele. Judeþul ºi
comuna aveau statut ju ridic. Plasa Floreºti se forma în com -
ponenþa a 6 comune: Floreºti, Gândeºti (Ghindeºti), Mãrculeºti,
Prajila, Rãduleni ºi Sevirova. Cuprindea 32 localitãþi.48 Astfel,
Vãrvãreuca intrã în componenþa comunei ur bane Floreºti. În
1926, subprefecturile au fost înlocuite cu preturi, iar subprefecþii
– prin pretori.

Anul 1938 este marcat de adoptarea unei noi legi ad min is -
tra tive, con form cãreia este introdusã unitatea teritorial-admi -
nistrativã, þinutul. Judeþele Bãlþi ºi Soroca, deci ºi plasa Floreºti,
sunt încadrate în þinutul Prut, în care intrau ºi 7 judeþe din partea
dreaptã a râului.49

/ Tranziþia spre altã viaþã

În anul 1922, în Vãrvãreuca, sat ce intra în componenþa
comunei Floreºti, se înfiinþeazã cooperativa agricolã „Principele
Carol”.50

La 27 noiembrie 1923, prefectul de Soroca, Vasile Sãcarã,
semneazã ordonanþa prin care, „având în vedere dispoziþiile
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prevãzute de legea pentru înfrânarea ºi reprimarea speculei
ilicite, publicatã în Monitorul Oficial nr. 59 din 17 iulie 1923,
ordonãm fixarea unor preþuri maximale cu începere de la
1 decembrie 1923:

Pãsãri:
Gãinã bucata – 25-35 lei
Raþã bucata – 20-30 lei
Curcan bucata – 70-90 lei
1 kg de carne de porc – 15 lei; de vitã – 10 lei
1 kg de:
ceapã uscatã – 25 lei
cartofi – 10-15 lei
pâine albã – 7 lei
pâine neagrã – 5 lei
ulei de floarea-soarelui – 18-22 lei
ulei de cânepã – 25-30 lei
vin cal. I – 12 lei
vin cal. II – 10 lei
bere cu sticla – 4 lei

La bãrbierie: tuns – 4 lei; ras – 3 lei
La manufacturi, galanterii ºi bãcãnii, se acordã un bene -

ficiu de 20% la preþul indicat în facturã.
Orice abatere de la prescripþiile prezentei ordonanþe

consti tuie o contravenþie care se va pedepsi cu amendã de la
10.000 pânã la 300.000 lei sau cu închisoare de la 15 zile pânã
la o lunã”.51 În gen eral oamenii dãdeau dovadã de o mare grijã
pentru cele sfinte. Ne-o demonstreazã ºi faptul cã în iunie-sep -
tembrie obºtea satului Vãrvãreuca din comuna Floreºti a adunat
160.000 lei pentru reparaþia bisericii din localitate.52

Ce reprezenta comuna Vãrvãreuca în acest an? Despre
aceasta ne informeazã Vasile Trofãilã în lucrarea „Judeþul
Soroca. Monografie ilustratã”(1999): Localitatea Vãrvãreuca în
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anul 1923 cuprindea – cooperativa agricolã „Regele Carol I”,
ºcoala primarã, biserica din piatrã „Sf. Mihail”, poºtã ruralã,
pomãrie, 2 cârciumi, un sãlaº de þigani.

/ Primii paºi spre democraþie

Primele alegeri democratice din Basarabia au fost orga -
nizate în toamna anului 1919. Proporþional cu numãrul popu -
laþiei sale, Basarabia trimisese în Constituanta Românã, prin
sufragiu di rect, se cret ºi egal cu reprezentanþa proporþionalã a
minoritãþilor, 90 de deputaþi ºi 35 de senatori, reprezentând toate
categoriile sociale ºi toate minoritãþile etnice din provincie. Din
500.857 de alegãtori înscriºi pe liste s-au prezentat la urne
395.159 (78,89% din corpul elec toral). Adunarea Naþionalã s-a
întrunit la Bucureºti în 20 noiembrie 1919 „pentru a desãvârºi
organizaþia constituþionalã, care trebuie sã se întindã pe tot
cuprinsul României întregite ºi þinând seama de însemnate ce rin -
þe, menite sã asigure viitorul poporului român ºi marele sãu rol în
aceste pãrþi ale Europei”, aºa cum se spunea în mesajul re gal.53
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Pânã la Unire, autoritãþile lo cale erau instalate prin numire. 
Con form Legii unificãrii ad min is tra tive, urmau sã fie alese con -
si liile comunale ºi delegaþiile lor permanente.

Consiliul comunal, ca or gan de conducere colectivã, era
alcãtuit din trei cincimi consilieri aleºi de toþi alegãtorii comunei
cu vot uni ver sal, egal, di rect ºi se cret, obligatoriu, prin scrutin cu
listã, pânã la douã cincimi consilieri de drept, care erau, de
regulã, preotul paroh, directorul ºcolii sau un învãþãtor. Se ale -
geau ºi supleanþi, chemaþi sã completeze locurile vacante care se
formau pe parcurs în consilii. Consiliul comunal se întrunea în
mod obligatoriu, cel puþin, o datã în trimestru ºi soluþiona pro -
blemele vitale de interes lo cal.

Delegaþia permanentã comunalã se alegea prin scrutin cu
majoritatea absolutã de voturi, se prezenta, în fond, ca un or gan
consultativ al primarului ºi împreunã cu el supraveghea servi -
ciile comunale.

Figura principalã în administraþia comunalã rãmânea pri -
ma rul, care era ales de consiliul comunei. El convoca ºi prezida
ºedinþele consiliului, supraveghea respectarea regulamentelor,
numea ºi elibera din serviciu funcþionarii comunali, executa
deciziile consiliului comunal, elibera cer tif i cate, emitea ordo -
nanþe, participa activ la formarea serviciilor comunale.

Notarul era agentul autoritãþilor centrale în comunã, avea
grijã ca actele stãrii civile sã fie întocmite con form legilor ºi le
contrasemna.

În cazul dizolvãrii consiliilor comunale se numeau de cãtre 
prefectul judeþului comisii interimare, care dirijau viaþa comu -
nelor pânã la alegerea noilor consilieri.

/ Recensãmântul din 1930

În anul 1930, denumirea localitãþii este schimbatã din
Vãrvãreuca în Vãrvãreni. La 29 decembrie 1930 este efectuat un
recensãmânt gen eral al populaþiei României care ne prezintã date 
exacte. Atunci în Vãrvãreni s-au înregistrat 330 de gospodãrii ºi
1407 de locuitori.

Organizarea comunalã a fost perfecþionatã prin deciziile de 
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arondare a comunei din 1932, fiind desfiinþate comunele cu prea
puþini locuitori ºi venituri prea mici. La Floreºti a aderat s.
Vãrvãreni, iar în decembrie 1932 au avut loc alegeri lo cale pe
liste de partid. Consiliul comunal a fost ales în componenþa a 17
consilieri: Ion Mãrcãuþanu, Serghei Moldovanu, Vladi mir
Ciobanu, Pentelei Verejanu, Grigore Dolgoºei, Ghrigore Proºca, 
Iosif Frehtman, Simion Vizitiu, ªtefan Leºanu, Teofil Pod gurs chi,
Nãstase Marginã, Ion Vranceanu, Dionisie T. Moldovanu (zis
Mihail Moldovanu), Vasile T. Leºanu, ªtefan D. Ivanes ºi Da vid
Magarici. Primar a devenit naþional-þãrãnistul Mihail Geangu,
ajutor de primar – Nãstase Marginã, membri ai delegaþiei per -
manente – Pentelei Verejanu ºi Iosif Frehtman.54
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Judeþul Soroca în timpul României Mari. 
Sursa: romaniainterbelicã.memoria.ro

54  ANRM. F. 2071, inv. 1, u.p. 287, f. 6.



X. CIOPÂRÞIREA ROMÂNIEI

„În lu mina experienþei trecutului, guvernelor Reich-ului ºi al
U.R.S.S. trebuie sã le fie limpede ca lu mina zilei cã democraþiile

capitaliste occidentale sunt duºmanul implacabil atât a Germaniei
naþional-socialiste, cât ºi a Uniunii Sovietice”.

(Joachim von Ribbentrop, 15 au gust 1939)

La 23 au gust 1939, Germania nazistã ºi Uniunea Sovieticã
semneazã un pact de neagresiune. Cu toate cã în tot acest rãstimp
Rusia bolºevicã întreþinuse multã vreme relaþii privilegiate cu
Germania anilor 1920, aceastã alianþã i-a surprins pe majoritatea
observatorilor, cãci opoziþia ideologicã dintre na zism ºi comu -
nismul sovietic pãrea ireductibilã. „Prietenia” dintre cei doi mari
dictatori totalitari, Hit ler ºi Sta lin, urma sã aibã consecinþe ne -
faste, vizibile ºi astãzi în sânul Europei re unite.

Reprezentanþii celor douã pãrþi din cadrul alianþei – I.
Ribbentrop ºi V. Molotov – „au discutat în conversaþii strict
confidenþiale chestiunea privind delimitarea sferelor lor de influ -
enþã în Europa de Est”. Germania ºi URSS au semnat un pro to col 
adiþional se cret la Pactul nominalizat. Iatã ce stipula punctul 3 al
protocolului se cret, cunoscut ºi sub denumirea de „Protocolul
Molotov-Ribbentrop”: „În ce priveºte Europa de Sud-Est,
Partea Sovieticã insistã asupra interesului ei în Basarabia.
Partea Germanã a declarat cã manifestã o lipsã totalã de interes 
faþã de teritoriile acestea”.55

La 26 iunie 1940, ora 22:00, guvernul sovietic a remis
guvernului re gal al României o notã ultimativã prin care i-a cerut 
„a) Sã înapoieze cu orice preþ Uniunii Sovietice Basarabia; b)Sã 
transmitã Uniunii Sovietice partea de nord a Bucovinei potrivit
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cu frontiera, potrivit cu harta alãturatã”56, deºi acestea nu fuse -
serã niciodatã în componenþa URSS.

La 27 iunie 1940, guvernul re gal al României declarã „cã
este gata sã procedeze imediat ºi în spiritul cel mai larg la
discuþia amicalã ºi de comun acord a tuturor propunerilor ema -
nând de la guvernul sovietic. În consecinþã, guvernul român cere
guvernului sovietic sã binevoiascã a in dica locul ºi data ce
doreºte sã fixeze în acest scop”.57

La 27 iunie 1940, pentru a preîntâmpina o eventualã hotã -
râre a guvernului de a opune rezistenþã armatã, reprezentanþii
Germaniei ºi Italiei la Bucureºti, purtãtori de cuvânt ai con -
ducerii celor douã þãri, au recomandat guvernului român sã dea
curs ultimatului sovietic. În aceeaºi zi, la Bucureºti au parvenit
informaþii în legãturã cu faptul cã Ungaria dispusese dislocarea
la frontiera cu România a unor importante forþe militare.

Ca urmare, Consiliul de Coroanã întrunit pe 27 iunie 1940
sub preºedinþia regelui Carol al II-lea a exclus ipoteza rezistenþei
armate ºi a propus guvernului sovietic începerea unor tratative pe 
tema ultimatului.

Guvernul sovietic nu a vrut sã discute ºi a procedat în
conformitate cu indicaþiile lui Iosif Sta lin, expuse de el încã în
noiembrie 1924: „Ideea rezolvãrii chestiunii Basarabiei prin
forþa armatelor…cred cã este cea mai bunã metodã care sã dea
rezultat în politica de «strângere a Rusiei». Dacã Basarabia va
fi pro pa gan dis tic pregãtitã pentru unirea cu Republica Auto -
nomã Sovieticã socialistã Moldoveneascã ºi dacã se va depune
efortul necesar, ocuparea acestei provincii de cãtre Armata
Roºie poate fi realizatã cu rapiditate”.58

Rãspunsul pãrþii sovietice nu s-a lãsat mult aºteptat:
„1. În decurs de patru zile, începând cu orele 14, ora
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Moscovei, la 28 iunie, sã se evacueze teritoriul Basarabiei de
trupele româneºti.

2. Trupele sovietice în acelaºi timp sã ocupe teritoriul
Basarabiei ºi partea de nord a Bucovinei”.59

Aºa s-a ºi întâmplat. În urma acestei cedãri teritoriale,
România a pierdut, dupã cum reiese din Anuarul sta tis tic din
1940, p. 30-32, un teritoriu cu o suprafaþã de 50.500 km2 (cca
44.500 km2 în Basarabia ºi 500.000 în Bucovina de Nord) ºi o
populaþie de 3.700.000 locuitori (3.200.000 în Basarabia ºi
500.000 în Bucovina de Nord), incluzând ºi þinutul Herþa, ocupat 
abuziv de trupele sovietice.

Apoi, într-un timp foarte scurt, fãrã a organiza alegeri, au
fost instalate autoritãþile sovietice în toate localitãþile ba sa ra -
bene. Pe întreg teritoriul Basarabiei au fost cre ate soviete, iar la 2 
au gust 1940, deci numai dupã o lunã de la ocuparea Basarabiei, a
fost creatã Republica Sovieticã Socialistã Moldoveneascã care
cuprindea ºase judeþe ale Basarabiei ºi o parte din teritoriul
RASSM (regiunea transnistrianã de astãzi). Dar, odatã cu pu -
terea sovieticã, pe malul drept al Nistrului a trecut ºi regimul de
teroare sta lin ist culminând cu represiuni ale NKVD-ului împo -
triva populaþiei bãºtinaºe.

Cetãþenii români din teritoriile ocupate Basarabia,
Bucovina de Nord ºi Þinutul Herþa au trecut în acea perioadã prin 
prima lor experienþã a sovietizãrii ºi comunizãrii, iar unul dintre
elementele centrale ale acestei experienþe a fost aplicarea terorii
în masã faþã de clasele sociale con sid er ate de sovietici inde -
zirabile: þãranii, profesorii, funcþionarii, preoþii etc. Istoriografia
din perioada sovieticã sublinia, cã toatã populaþia localã ar fi
întâmpinat cu sen ti ment pozitiv ocupaþia sovieticã. Realitatea e
cã numãrul pro-sovieticilor a fost insignifiant, comparativ cu
numãrul cetãþenilor care doreau sã se refugieze în România – 200 
000 de persoane.

Mãrturii asupra faptului cã bãºtinaºii era refractari la ideile 
comuniste ne stau masacrele comise de NKVD (celebra Troika)
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asupra populaþiei civile. Printre episoadele ce nu trebuie a fi date
uitãrii se numãrã masacrul de la Fântâna Albã (Bucovina de
Nord), gropile comune de la Tãtarca (Odesa) ºi povestea gru -
pului de studenþi anticomuniºti din Orhei (Basarabia). Toate
aceste evenimente tragice se petrec într-un con text mai amplu de
teroare sistematicã. Inamici potenþiali ai puterii sovietice au fost
consideraþi foºtii funcþionari ai statului român, suspecþi de cola -
borare cu administraþia românã, lucrãtori ai cãilor ferate în care
regimul nu avea încredere, foºtii membri ai Gãrzii de Fier, foºti
membri ai Partidului Naþional Creºtin, ai Partidului Naþional
Þãrãnesc ºi ai Partidului Naþional Lib eral, preoþi etc.
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XI. LUPTELE DIN LUNCA RÃUTULUI

„Puneþi una lângã alta petele de sânge
de pe cãmãºile noastre 

ºi veþi avea în faþã harta Basarabiei”
(Grigore Vieru)

Odatã cu celebrul apel al generalului Ion Antonescu
„Ostaºi! Vã ordon, treceþi Prutul! ...”, ca ºi întreaga Basarabie,
satul Vãrvãreuca a fost prins în vâltoarea celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial. Pe direcþia Bãlþi-Soroca, aliaþii au concentrat
diviziile 50, 170, ºi 198 ger mane, diviziile 8, 13 ºi 14 infanterie
române. „La flancul drept, pe înãlþimile sit u ate la nord ºi sud de
Floreºti, a fost dispusã Divizia 13 infanterie românã. Întrucât în
faþa flancului drept al Corpului 30 armatã inamicul rezista pe
poziþiile dinapoia râurilor Camenca ºi Rãut, având posibilitatea
de a executa contraatacuri în flancul drept al trupelor ger mane,
comandantul Corpului 30 armatã a ordonat Diviziei 14 in -
fanterie românã sã înainteze spre est, în lungul Rãutului, în
cooperare, la dreapta, cu Divizia 13 infanterie românã ºi la
stânga cu Divizia 50 infanterie germanã (din Corpul 54 armatã). 
Pentru înde plinirea misiunii, generalul Gheorghe Stavrescu a
hotãrât sã cucereascã iniþial aliniamentul vest Dumitreºti, Gura
Camencii, dupã care sã dezvolte ofensiva spre Vîrtejeni (pe
Nistru), fie spre est. Pentru forþarea râurilor Camenca ºi Rãut,
comandantul divi ziei a stabilit urmãtoarele misiuni ºi dispozitive 
de luptã: a) Regimentul 13 dorobanþi (sprijinit de patru divi -
zioane de arti lerie aflate la nord de Rãut, dupã ce va fi înlocuit
de Divizia 170 infanterie germanã, sã se regrupeze în raionul
înãlþimii cu cota 120, pentru a ataca în direcþia dealului
Mãrculeºti cu misiunea de a cuceri aliniamentul Dumitreºti,
Gura Camencii; b) Regimentul 39 infanterie, întãrit cu un divi -
zion de artilerie, urma sã atace pe direcþia: dealul Pãdureþului,
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Movila Turcului, apoi pe dealul Cucuieþi. Regimentul trebuia sã
þinã legãtura cu Divizia 50 infanterie germanã; c) Regimentul 6
vânãtori trebuia sã asigure baza de pornire la atac a Regi -
mentului 13 dorobanþi, apoi sã se regrupeze în raionul localitãþii 
Gura Camencii, constituind rezerva diviziei.

Atacul Diviziei 14 infanterie românã a început la 13 iulie,
ora 10.00, dupã ce, în prealabil, a respins un puternic con -
traatac executat cu circa un batalion din Divizia 176 infanterie
sovieticã, sprijinit de 5 tancuri, în sectorul Regimentului 13
dorobanþi. Prin lupte grele, regimentele române au reuºit sã
atingã pânã în seara zilei aliniamentul est, Alexeeni, înãlþimea
cu cota 210 (ambele în faþa râului Camenca), dealul Cucuieþi,
Movila Turcului. Pentru ziua de 14 iulie, Divizia 14 infanterie
românã a primit misiunea ca, în cooperare cu divizia 13 infan -
terie românã, sã cucereascã înãlþimile cu pãdurea Ciripcãu ºi
viile Vãzdului”.60

„Luptele de apãrare de pe valea Rãutului, duse de diviziile 
8, 13 ºi 14 infanterie române (din compunerea Corpului 30
armatã ger man) în perioada 13-19 iulie 1941 în zona loca -
litãþilor Floreºti, Movila Turcului, Dubna, Stoicani, au fost con -
secinþa unor puternice reacþii ofensive ale inamicului, care vizau 
flancul ºi spatele trupelor române ºi ger mane care ajunseserã pe 
Nistru.

Divizia 14 infanterie atacase la 12 iulie spre est, în di -
recþia râului Rãut, ºi ajunsese la 13 iulie seara pe un aliniament
orientat nord-sud situat la circa 3 km est Floreºti, dupã ce
respinsese un puternic contraatac inamic.

Divizia 13 infanterie, dupã ce la 12 iulie eliberase oraºul
Soroca, s-a dispus în apãrare la sud de oraº, în legãturã la
dreapta cu Divizia 14 infanterie.

În zilele urmãtoare, aceste douã divizii au fost puternic
atacate de inamic, cu infanterie ºi tancuri, dar au rezistat pe
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poziþie deºi au suferit pierderi foarte grele. O situaþie tacticã
extrem de complicatã s-a creat pe frontul acestor douã divizii în
ziua de 17 iulie 1941, când inamicul a atacat cu înverºunare ºi a
reuºit sã pãtrundã la divizia 14 infanterie, atât în sectorul
Regimentului 13 infanterie la nord de Rãut, cât ºi la regimentul
de la sud de Rãut (39 infanterie), unde a pus stãpânire pe
înãlþimea Movila Turcului, care constituia un puternic punct de
sprijin pentru acest reg i ment. Concomitent a fost atacatã ºi
Divizia 13 infanterie, dar aceasta a rezistat pe poziþie, repli -
indu-ºi doar flancul drept cu circa 1,5 km, pãstrând totuºi
legãtura cu Divizia 14 infanterie.

În sprijinul Diviziei 14 a intervenit Regimentul 8 vânãtori
al Diviziei 8 infanterie aflatã în rezerva corpului de armatã,
precum ºi avioane ger mane de bombardament în picaj Stukas.

Pentru o mai bunã coordonare a acþiunilor de luptã ale
diviziilor 8,13 ºi 14 infanterie, diviziile 8 ºi 14 au fost subor -
donate comandamentului Diviziei 13 infanterie, generalul
Gheorghe Rozin (pânã la sosirea în zonã a comandamentului
Corpului 4 armatã român).

Ul te rior, situaþia s-a stabilizat pe frontul Diviziei 14 infan -
terie. La 19 iulie Divizia 13 a fost înlocuitã cu Divizia 8 infanterie.

La 20 iulie diviziile 8 ºi 14 infanterie au atacat spre est,
pentru a ajunge pe Nistru în sectorul Râbniþa, Vasilcãu ºi a face
siguranþa pe fluviu sub ordinele Corpului 4 armatã.

Rezistenþa îndârjitã a diviziilor 8, 13 ºi 14 infanterie în
luptele de pe valea Rãutului a permis forþelor principale ale
Corpului 30 armatã sã pregãteascã ºi sã ex e cute în siguranþã
forþarea Nistrului, iar trupelor româno-ger mane din compu -
nerea Corpului 54 armatã sã ex e cute manevra de întoarcere a
masivului Corneºti”.61

Trupele sovietice luptau cu mare îndârjire, unele puncte,
mai ales cota 210, trecând de câteva ori de la unii la alþii. Însuºi
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comandantul Corpului 30 armatã germanã, generalul Eugen von
Schobert, recunoscu:

„Ruºii luptã cu multã iscusinþã ºi curaj. Ei efectueazã
deseori contraatacuri cu un sprijin puternic de tancuri. Aceste
atacuri perturbeazã grav ºi fac chinuitoare înaintarea
trupelor”.62

Regimentul 39 infanterie românã, comandat de colonelul
Constantin Simonescu, a luptat cu înverºunare pentru cucerirea
localitãþii Floreºti.63

La 18 iulie 1941, localitãþile din jurul târgului Floreºti au
rãmas definitiv în stãpânirea trupelor aliate, dar cu pierderi foarte 
mari din efectivul Diviziei 14 infanterie românã: 105 ofiþeri, 57
subofiþeri, 2862 ostaºi, ceea ce, în to tal constituia 22% din
efectivul ei.64

Luptele de apãrare duse de diviziile 8, 13,14 infanterie
române (din componenþa Corpului 30 armatã ger man) în pe -
rioada 13-19 iulie 1941 în zona localitãþilor Floreºti, Movila
Turcului, Vãrvãreni, Ghîndeºti s-au soldat cu pierderi din partea
Armatei Române. Astfel, în Cimitirul Eroilor din Floreºti65 ºi
Cimitirul din satul Vãrvãreni (azi Vãrvãreuca) se aflã corpurile a
158 militari români ºi a unui militar ger man identificaþi ºi a 201
militari români neidentificaþi. Lista integralã a militarilor români 
cãzuþi se aflã în Muzeul Ostaºului Român din Basarabia „Memo -
ria” din comuna Vãrvãreuca, str. Mihai Eminescu nr. 56. 

Militarii înhumaþi în cele douã cimitire au aparþinut urmã -
toarelor unitãþi:

Divizia 14 infanterie
- Regimentul 39 infanterie
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- Regimentul 13 infanterie
- Regimentul 6 vânãtori
- Regimentul 24 artilerie
- Regimentul 29 artilerie

Divizia 13 infanterie
- Regimentul 89 infanterie
- Regimentul 22 infanterie
- Regimentul 19 artilerie

Divizia 8 infanterie
- Regimentul 7 vânãtori
- Regimentul 8 vânãtori
- Regimentul 29 infanterie
- Regimentul 17 infanterie

Divizia 31 infanterie
- Regimentul 54 artilerie
Corpul 30 armatã ger man

Lista ostaºilor cãzuþi la înãlþimea „Bortoasa”ºi înhumaþi în
cimitirul din comuna Vãrvãreuca:

+ soldat Miºu Irimescu (înhumat în Cimitirul Eroilor din 
Floreºti) – regimentul 39 infanterie, divizia 14
+ soldat Dumitru Albu (înhumat în Cimitirul Eroilor din

Floreºti) – regimentul 39 infanterie, divizia 14
+ fruntaº Aconstantinei Haralambie – regimentul 39

infanterie, divizia 14
+ sergent Ailenei Mihai – regimentul 39 infanterie,

divizia 14
+ caporal Maxim Ifrim – regimentul 39 infanterie,

divizia 14
+ soldat Munteanu Ion – regimentul 39 infanterie,

divizia 14
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+ soldat Nechitei A. – regimentul 39 infanterie, divizia
14
+ soldat Obadã C. –  regimentul 39 infanterie, divizia 14
+ caporal Palihevici Va lerian – regimentul 39 infanterie, 

divizia 14
+ caporal Pascaru Atanasie – regimentul 39 infanterie,

divizia 14
+ caporal Raþã Arvinte – regimentul 39 infanterie,

divizia 14
+ caporal Sandu Lazãr – regimentul 39 infanterie,

divizia 14
+ caporal Luca Popovici – regimentul 39 infanterie,

divizia 14
+ sergent ªtefãnescu Grigorie – regimentul 39

infanterie, divizia 14
+ caporal Zamarti Iacob – regimentul 39 infanterie,

divizia 14
+ soldat Timciuc Ion – regimentul 39 infanterie, divizia

14
Mai sunt 21 militari neidentificaþi din regimentul 24 arti -

lerie, divizia 14.

Iatã câteva mãrturii ale veteranilor de rãzboi care au luptat

pentru eliberarea localitãþii noastre: 
Cãpitan (r) Petre D. Sandovici, pe front sublocotenent,

comandant de pluton în Regimentul 39 infanterie din Divizia 14

infanterie:
„Am participat în cadrul Regimentului 39 infanterie la

luptele de apãrare de pe valea Rãutului, în perioada 12-18 iulie
1941, când Divizia 14 infanterie, cãreia regimentul nostru îi era
subordonat, asigura flancul drept al Corpului 30 armatã ger -
man, ce ajunsese pe Nistru ºi se pregãtea sã-l forþeze.

În aceastã perioadã, inamicul a atacat de câteva ori, atât
în sectorul regimentului nostru, cât ºi în Regimentul 13 infan -
terie de la stânga noastrã, fãrã a reuºi sã ne strãpungã frontul.
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Primind noi întãriri, la 17 iulie sovieticii au executat un nou
atac, mai puternic ºi mai periculos decât toate celelalte din zilele 
precedente. Mã gãseam instalat cu plutonul de mitraliere pe o
înãlþime denumitã „Bortoasa”, situatã pe malul drept al Rãutu -
lui, în zona de sud-vest de satul Gândeºti (astãzi Ghindeºti).

Dupã o puternicã pregãtire de artilerie, inamicul a atacat
în forþã la batalionul 3 infanterie fãcând o breºã largã în dispo -
zitivul de apãrare al acestuia, pe unde s-a infiltrat ºi a cãzut în
flancul drept al batalionului 2, ex act pe direcþia unde mã gãseam 
instalat cu plutonul meu de mitraliere. În sprijinul nostru au
intervenit ºi câteva avioane, de bombardament în picaj, ger -
mane, dar situaþia devenea extrem de periculoasã, sovieticii
ameninþând sã întoarcã flancul de sud al Diviziei 14 infanterie.

În acele momente grele, cãpitanul Mihai Tacu, coman -
dantul companiei de puºcaºi pe care o sprijineam, a cãzut rãnit
în piept de un glonþ. L-am evacuat cu mare greutate, sub focul
puternic al inamicului, pus pe o pãturã târâtã de doi ostaºi ºi am
luat comanda companiei lui.

– Domnule sublocotenent – mi-a strigat un soldat de la
mitraliera din dreapta – domnul sergent a fost rãnit (trãgãtorul
de la mitralierã).

– Staþi pe loc cã vin la voi – le-am strigat.
Din câteva salturi am ajuns la grupa lor, am ordonat sã fie

pansat ºi evacuat sergentul rãnit ºi am trecut per sonal la
mitralierã pentru a executa un foc ucigãtor asupra inamicului ce 
înainta în flancul nostru.

La un mo ment dat, am simþit o izbiturã puternicã ºi am fost
aruncat peste cap, dar am putut sã mã târãsc din nou pânã la
mitralierã ºi sã continui focul. Ce se întâmplase? Inamicul a
capturat de la ai noºtri un tun, care sprijinea prin trageri directe
compania de puºcaºi, a întors tunul spre mitraliera care-l þinea
pe loc ºi a tras o loviturã spre noi. Norocul meu a fost cã
proiectilul nu avea focosul montat ºi nu am fost lovit în plin, cãci
în caz contrar s-ar fi ales praful de mine. Am aflat mai târziu cu
mâhnire cã doi din servanþii tunului, ambii din Dolheºti, de unde
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eram ºi eu, au fost uciºi în aceastã luptã: soldaþii Mihai Irimescu
ºi Dumitru Albu. Eu am fost doar rãnit, suferind o rupturã
serioasã a bicepsului. Dar inamicul a fost oprit.

Eforturile noastre nu au fost zadarnice, inamicul, deºi a
introdus numeroase forþe în luptã ºi a fost puternic sprijinit de
artilerie ºi aruncãtoare, nu a putut sã ne clinteascã de pe poziþie.

Pentru bra vura, priceperea ºi dârzenia cu care au luptat în
aceastã zi (17 iulie 1941), numeroºi ofiþeri ºi ostaºi ai regi -
mentului nostru au fost decoraþi. Cãpitanul Mihai Tatu a fost
distins cu Ordinul «Mihai Viteazul», iar eu am primit Ordinul
«Coroana României» clasa a V-a cu spade ºi panglicã de Virtute
Militarã”.

Sergent (r) ªtefan Manolache, pe front sergent coman -
dant de grupã mitraliere în Regimentul 6 vânãtori din Divizia 14
infanterie:

„Am participat cu Regimentul 6 vânãtori la toate luptele
pe care aceastã unitate le-a purtat în Basarabia împotriva tru -
pelor sovietice. Aveam gradul de sergent ºi comandam o grupã
de mitraliere.
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Tun anticar Bo fors al trupelor de cavalerie. 
Capul de pod Taman, mai 1943.

Sursa: www.worldwar2.ro



Din toate dramele petrecute pe front, cea care m-a
impresionat cel mai mult s-a petrecut la sfârºitul lunii iulie în
preajma satului Mateuþi.

Dupã ce în perioada 11-18 iulie 1941 regimentul nostru a
dus lupte grele cu inamicul pe valea râului Rãut, la 30 de
kilometri de Bãlþi, respingând toate atacurile acestuia, puternic
sprijinite de artilerie ºi de aviaþie, am trecut noi la atac ºi am
alungat inamicul spre Nistru.

Dupã trei zile de urmãrire, inamicul, înfrânt, a dis pã rut
din faþa noastrã, astfel cã regimentul a continuat înaintarea, cu
avangarda în faþã, fãrã a mai fi în con tact cu acesta. În capul
regimentului, dupã avangardã, urma com pania 1 puºcaºi care
era întãritã cu un pluton de mitraliere din care fãceam parte ºi
eu. Atunci când com pania trecuse aproape în întregime peste
rambleul cãii ferate Bãlþi-Râbniþa, imediat la sud de satul
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Infanterist român cu echipamentul complet, octombrie 1941.
Sursa: Frontress.ro

Mitraliori români. Kuban, 1943. Sursa: ww2incolor.com



Mateuþi, asu pra ambelor flancuri ale acestei subunitãþi s-a de -
clanºat un foc nãprasnic de arme au to mate care a provocat
nume roase victime.

Faþã de cele petrecute, comandantul regimentului, colo -
nelul Mateeº, a ordonat sã se încercuiascã zona din apropierea
localitãþii pe unde trecuse coloana, pentru capturarea ina -
micului care declanºase focul. Au fost cap turaþi peste 900 de
civili, de naþionalitate evrei. Din cer cetãrile fãcute, a rezultat cã
trupele sovietice nu au permis acestor evrei sã treacã la est de
Nistru ºi le-a spus: „Dacã vã trebuie Basarabia, s-o apãraþi”,
i-a înarmat, le-a dat aceastã misiune ºi ei, au acþionat. Toþi
aceºti prizonieri au fost predaþi armatei ger mane (la acea datã
Divizia 14 infanterie din care fãcea parte regimentul nostru, era
subordonatã Armatei 11 ger mane – n.n.).

În faþa satului Mateuþi s-a amenajat un cimitir în care au
fost înhumaþi luptãtorii companiei 1 a regi men tului 6 vânãtori
omorâþi în împrejurãri arãtate”.66

Pe 22 iunie 2015 se împlinesc 74 ani de la începutul
campaniei de eliberare a Basarabiei de sub ocupaþia sovieticã.
Începând cu 22 iunie ºi pânã la 26 iulie 1941, pierderile armatei
române s-au ridicat la 24.396 militari. Alãturi de localitãþile unde 
românii au avut de înfruntat lupte de ci sive, glorioase, care au
intrat în memoria naþionalã: Posada, Rovine, Podul Înalt, Cãlu -
gãreni, Plevna, Griviþa, Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz, se adaugã ºi
alte nume de localitãþi, cu o rezonanþã eroicã precum ar fi
Þiganca, Epurenii, Cania, Stoeneºti, Vãrvãreni…
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XII. DE DOUÃ ORI ÎN SPATELE FRONTULUI

„Nu-l uitaþi pe cel cãzut în rãzboi,
Lãsaþi-i din când în când un loc liber la masã,

Ca ºi cum ar fi viu între noi,
Ca ºi cum s-ar fi întors acasã!”

(Nichita Stãnescu)

Curând, rãzboiul a trecut dincolo de Nistru, în stepele
Ucrainei, ºi a tot înaintat spre est pânã când ºi ecoul i s-a pierdut.

Conducerea României considera cã Basarabia ºi nordul
Bucovinei, „fiind ocupate prin agresiune militarã de cãtre
sovietici, dreptul de suveranitate a României asupra lor n-a
încetat nici un mo ment, a aparþinut de jure, deºi, în fapt a fost
împiedicatã a-l exercita. Prin izgonirea agresorului din aceste
teritorii în iulie 1941, statul român a intrat în posesia, de fapt, a
drepturilor sale”.67 ªi a procedat la reinstaurarea administraþiei
româneºti. La 6 iulie 1941, când operaþiile militare erau în toi, la
Iaºi are loc prima instruire practicã a aparatului administrativ ºi a 
celui de siguranþã ºi ordine, destinat Basarabiei ºi nordului
Bucovinei. La 15 iulie, generalul Constantin Voiculescu a fost
numit împuternicit al conducãtorului statului pentru Basarabia.
Pânã la 25 iulie toþi prefecþii, pretorii ºi notarii se gãseau la
locurile unde au fost numiþi. Noul aparat administrativ avea ca
obiective imediate asigurarea liniºtii ºi ordinii, strângerea re -
coltei de varã ºi trecerea ei în întregime în proprietatea statului.

„Statul a distribuit posesorilor de pãmânt cantitãþile nece -
sare întreþinerii lor ºi a familiilor lor, a organizat aprovizionarea
întregii populaþii ºi a depozitat restul de produse care au fost
folosite ºi ca mijloc de platã a unor munci prestate de populaþia
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localã, pânã la înlocuirea totalã a monedei sovietice – rubla”.68

Astfel încât, localnicii erau obligaþi sã presteze diferite munci în
condiþiile timpului de rãzboi, iar plata se fãcea dupã rezultatul
muncii lor. Cursul de schimb al monedei a fost de la început de 1
rublã = 1 leu, apoi a fost modificat: 1 rublã = 5 lei. Tot în aceastã
perioadã a fost efectuat un recensãmânt administrativ ºi unul sta -
tis tic în scopul bunei organizãri ºi guvernãri. La 1 octombrie
1941, conducãtorul statului român, Ion Antonescu, a dispus ca
fondurile de comerþ ale cooperativelor ce au funcþionat an te rior
în Basarabia ºi Bucovina sã nu fie con sid er ate ca pradã de rãzboi, 
ci sã fie trecute cooperativelor lo cale. În condiþiile de rãzboi,
s-au luat în evidenþã mãrfurile de strictã necesitate vitalã. Ele se
distribuiau con form listelor.

Buletinul Oficial al guvernãmântului Basarabiei din 30
ianuarie 1942 ne prezintã tabloul plasei Floreºti, compusã din 18
comune: Cãpreºti, Ciutuleºti, Cotiujenii Mari, Coºerniþa, Cuhu -
reºti, Cuºmirca, Floreºti (inclusiv Vãrvãreni), Gura Camencii,
Mãrculeºti, Poiana-Cunicea, Pohoarne, Prajila, Rãduleni, Sãnã -
tãuca, Þîra, Vadu Raºcu, Vãscãuþi. Primar al comunei Floreºti
era Ion Spânu, notar – Septimiu Pop.

La 2 octombrie 1943, postul de primar al comunei Floreºti
e preluat de Ion Armaºu, cel de notar – de Nicolae Cibotaru. Ca
ajutor de primar au fost propuºi Serghei Moldovanu în târgul
Floreºti, Grigore Rusu la Vãrvãreni ºi ignat Guranda în Floreºti-sat,
ca secretar comunal – Andrei Grãdinaru, care se aflase an te rior
în acest post încã din octombrie 1935.69

Dintr-un proces-ver bal de inspecþie, semnat de prim-pre -
torul plasei Floreºti Dumitru Casian ºi ºeful postului de jandarmi
Voiculescu, la 3 noiembrie 1943, aflãm cã aceastã comunã nu are 
primar. La data inspecþiei sale, primãria avea numai cinci funcþi -
onari: picherul, adicã supraveghetorul de drumuri, Teodor
Moldovanu, agentul sta tis tic Efrosinia Bulat, ajutorul de primar
Ignat Guranda pentru Floreºti-sat ºi Nichifor Ciubotaru pentru
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Vãrvãreni.70 La 23 iunie comuna Floreºti (Floreºti-sat, Floreºti-oraº
ºi Vãrvãreni) înregistra 1800 de gospodãrii. Populaþia se consti -
tuia din 4.920 suflete, inclusiv intelectualii cu familiile lor – 456
persoane, pensionarii cu soþiile – 105 persoane. Aceste date au
fost înscrise într-o listã de distribuire a zahãrului.71

În aceastã perioadã, la Floreºti slujeºte protoiereul Ioan
ªtiuca, el fiind ºi protopop al cercului 3 bisericesc al judeþului
Soroca. Protopopiatul avea sediul în casa parohialã a bisericii
„Sf. Mitrofan” din Floreºti ºi cuprindea 30 biserici. Cea mai
mare grijã a protoiereului Ioan ªtiuca era sã restabileascã bi -
sericile din Vãrvãreni ºi Ghindeºti, care au fost avariate în timpul 
luptelor din iulie 1941. În 1961, autoritãþile sovietice au închis
biserica din Vãrvãreni. Ea ºi-a reluat activitatea numai dupã
proclamarea independenþei Republicii Moldova.

În primele luni ale anului 1944 ecoul rãzboiului se aude din 
nou, uriaºa hoardã din est se reîntoarce pe Nistru. O parte din
locuitori dau dovadã de precauþie ºi cer autorizaþii de evacuare a
avuþiei lor pe malul drept al Prutului, în localitãþile unde se aflau
rudele, prietenii lor sau aveau înþelegere prealabilã de a se stabili.

Înfrântã ºi umilitã printr-o capitulare ruºinoasã, România
pierdea din nou Basarabia ºi Bucovina de Nord în 1944. În
martie 1944, diviziile sovietice 373 ºi 62, conduse de coloneii
sovietici Sazanov ºi Moºleac, au creat un mare pericol pentru
flancurile trupelor româno-ger mane din zona oraºului Floreºti.
Pe 24 martie 1944 trupele sovietice ocupã din nou localitãþile
Floreºti ºi Vãrvãreuca, urmând au to mat procesul reinstaurãrii
puterii sovietice ºi a mobilizãrii pe frontul din vest. Mulþi dintre
cei mobilizaþi fuseserã duºi chiar pe linia întâi, fiind nepregãtiþi,
neinstruiþi ºi chiar neînarmaþi. Iatã ce ne relateazã un supra -
vieþuitor al Armatei Sovietice, originar din comuna Vãrvãreuca,
Ion Bruma, par tic i pant la luptele de la lacul Balaton (Ungaria):
„Locurile mlãºtinoase nu permiteau ostaºilor sovietici sã
înainteze. Aceºtia cãdeau în faþa mitralierelor ca muºtele, iar
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tancurile ºi blindatele se înecau în mlaºtini ºi, tot atunci, urma
comanda de a construi prin mlaºtini un pod din cadavrele
camarazilor noºtri ajutând tancurile sã înainteze”.

În cel de-al Doilea Rãzboi Mondial au cãzut în lupte 37 de
ostaºi originari din comuna Vãrvãreuca, înrolaþi în Armata
Roºie. Numele acestora se regãseºte în Cartea Memoriei editatã
de Ministerul Apãrãrii al Republicii Moldova în anul 2003:

1. Boico Spiridon Ion
2. Bruma Anastasie Toma
3. Bumbac Ion Alexandru
4. Ceapa Pentelie Ion
5. Ceban Ion ªtefan
6. Ceban Spiridon Tu dor
7. Cebotari Tu dor Alexei
8. Chelaru Andrei Arhip
9. Chelaru Andrei Mihail
10. Chelaru Atanasie Haralampie
11. Chelaru Dementie Emanoil
12. Chelaru Petru Ion
13. Chirca Alexandru Teodor
14. Chirca Nichifor Efrim
15. Ciobanu Andrei Tu dor
16. Doina Petru Pavel
17. Ivanes Atanasie Foca
18. Ivanes Gavril Zaharia
19. Ivanes Timotei Foca
20. Manolache Iustin Pintilie
21. Patraºcu Constantin Teodor
22. Patraºcu Ion Dumitru
23. Praºca Iacob Grigore
24. Praºca Mihail Dementie
25. Praºca Simion Dementie
26. Rotarciuc Atanasie Ion
27. Rotarciuc Ion Vasile
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28. Rotari Nichita Atanasie
29. Rusu Nichifor ªtefan
30. ªura Timotei Sergiu
31. Þibrigan Pavel Ion
32. Vizitiu Mihail Spiridon
33. Vizitiu Nichifor Dementie
34. Zabica Ilarion Tu dor
35. Zabica Vasile Chiril
36. Zaporojan Nistor Ion
37. Zaporojan Vasile Ion

(Ex tras din Cartea Memoriei, vol. 3, Chiºinãu, Centrul Ed i -
to rial al Ministerului Apãrãrii, 2004, p. 176)

„Nu mor eroii niciodatã,
Uitarea nu-i îngroapã-n glii,
Cinstiþi de-ai gloriei rãsplatã,
Eroii sunt de-a pururi vii!”

(Iacob Beznos, satul Temeleuþi, raionul Floreºti)

XIII. TEROAREA SOVIETICÃ ªI VÃRVÃRENII

„Nu existã o societate comunistã, ci o dominaþie
comunistã asupra unei societãþi care supravieþuieºte cum poate”

(Vladi mir Volkov)

Odatã cu înaintarea frontului, în martie 1944 puterea so -
vieticã este din nou instauratã în Basarabia. Chiar din primii ani,
concomitent cu organele de partid ºi de stat oficiale ale R.S.S.M., 
dom i nate exclusiv de strãini, la Chiºinãu activa ºi aºa-numitul
Birou pentru Moldova al Comitetului Cen tral al Partidului Co -
munist (bolºevic) din Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, 
compus din opt subunitãþi stabilite pe ramuri de activitate: pro -
pagandã ºi agitaþie (în frunte cu S.G. Zelionov, A.I. Soloviov,
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M.I. Smirnov); agriculturã (P. N. Lealin, C. P. Mitiuºkin); admi -
nistraþie (A. V. Miciurin); finanþe ºi planificãri (P. V. Readov);
trans port (A. I. Federenko); activitate feministã (M. I. Andreev,
I. M. Zeniþov). Preºedinte ºi preºedinte-ad junct ai acestui Birou
au fost, în anii 1947-1949, A.V. Ivanov ºi respectiv V. S.
Efremov. Dupã numele de familie ale împuterniciþilor enu meraþi
ne putem da seama cu uºurinþã cine sunt vinovaþii pe nuriei de
alimente ce a dus la înfometarea a sute de mii de români
basarabeni în anii 1946 ºi 1947. „Ev i dent, despre acest or gan nu
era voie sã se vorbeascã, aºa ca sã afle muritorii de rând. Astfel,
aparent treburile obºteºti ale noii republici sovietice erau dirijate
de conducerea republicanã de partid ºi de stat, pe când în realitate 
ea servea doar de paravan în dosul cãreia se afla stãpânirea
efectivã a þinutului”.72

„Mai trebuie, oare, în atare situaþie, sã ne mirãm cã,
urmând cu smerenie indicaþiile de la Moscova, conducãtorii din
republicã fixau în toiul secetei din primãvara anului 1946 o
medie a recoltei agricole de 5-6 ori mai mare faþã de cea
posibilã?”.73

„În anul 1946, când Moldova gemea în chinurile foamei,
când oamenii se hrãneau cu frunzã ºi iarbã, când populaþia
murea cu sutele, când se ajunsese la cea mai mare tragedie de a
se mânca om pe om…, conducerea Uniunii Sovietice sancþiona
exportul din þarã la un milion ºi ºapte sute de mii de tone de
cereale”.74

În luna mai 1945, asupra Moldovei s-a abãtut o secetã
cumplitã, nemaivãzutã în precedenþii 50 de ani. Situaþia me -
teorologicã rãmânea neschimbatã ºi în primãvara anului 1946. În 
luna mai, temperatura era de +38°C în aer ºi +65°C la suprafaþa
solului. Acestea în condiþiile în care se înregistrau precipitaþii
reduse, ceea ce a dus la pierderea unei mari pãrþi din semãnãturi.
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Din cauza lipsei de nutreþuri ºi apã, gospodãriile þãrãneºti au
început a re duce numãrul de vite. Dupã terminarea lucrãrilor
agricole se observa tãierea în masã a animalelor, chiar ºi a cailor,
ceea ce submina posibilitatea lucrãrii pãmântului în urmãtorii
ani. Sovietul sãtesc interzicea vânzarea ºi sacrificarea vitelor,
însã hotãrârea lui nu a fost ascultatã de sãtenii care deja sufereau
de foame. Dacã analizãm situaþia postbelicã, vom ajunge la
concluzia cã cea mai mare parte din vina pentru foametea din
1946-1947 revine autoritãþilor sovietice de atunci.

Pe cuprinsul R.S.S.M. exista o reþea de cen tre republicane,
judeþene ºi raionale pentru depozitarea, pãstrarea ºi redis tri -
buirea pâinii, ºi alta pentru concentrarea ºi îngrijirea animalelor
de casã rechiziþionate, numite ruseºte respectiv „Zagotzerno” ºi
„Zagotskot”.

Deja la 17 aprilie 1944, dupã o lunã de la instalarea la
Soroca, guvernul R.S.S.M. ºi CC al PC(b)M au adoptat hotãrârea 
comunã „Cu privire la achiziþiile obligatorii de cãtre stat a
cerealelor, porumbului, florii-soarelui ºi a soiei din recolta
anului 1943 în raioanele eliberate ale RSSM”. Aceste achiziþii
obligatorii, adicã postavka, trebuiau luate din recoltele obþinute
de þãrani…cu un an în urmã! Era clar cã, în aprilie 1944, ei nu
mai aveau pâine. Cu toate acestea, comitetele ex ec u tive judeþene
au fost ob li gate „sã asigure planul de achiziþie pânã la 15 mai
1944”.75 Tot atunci au fost stabilite normele de postavka a
produselor animaliere de cãtre fiecare gospodãrie þãrãneascã
„indiferent de faptul dacã au sau nu au vite ºi pãsãri”.76 În 1945,
normele re spec tive au fost majorate considerabil.77 Erau stabiliþi
ºi termenii predãrii produselor la stat, avertizându-se:
„Gospodãriile care nu vor îndeplini obligaþiile de predare a
cerealelor, seminþelor de floarea-soarelui, cartofilor ºi fânului în
termenele stabilite, vor fi trase la rãspundere prin judecatã, în
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ordinea stabilitã de Hotãrârea Sovnarcomului U.R.S.S. din
24.XI.1942”.78

La 20 decembrie 1946, liderii sovietici din judeþul Soroca
îi raportau secretarului CC al PC(b)M despre îndeplinirea pla -
nului de „postavka”79: Ziarul „Sovetskaia Moldavia” din
25.12.1946 comunica triumfãtor, cã raionul Floreºti a depãºit
planul de predare a pâinii cãtre stat cu 300 puduri (aprox. 5 tone)
de cereale.

Con form datelor statistice cuprinse în tabelul de mai jos,
planul de strângere cu forþa de la producãtori a produselor agri -
cole fusese depãºit, spre nenorocirea românilor din Basarabia:

Colectãrile de pâine în anii 1944-1949 
(dupã lucrarea Foa metea din anii 1946-1947 din Basarabia)

Anul Planul, tone Realizarea, tone Procentul realizãrii

1944
1945
1946
1947

202,494
244,357
72,724
61,621

219,737 
247,801
73,887
79,370

107,4 
101,4
101,5
128,8

Drept rezultat, în luna septembrie 1946, cei de la care a fost 
luatã toatã pâinea sufereau de foame. Peste satele Moldovei s-a
abãtut o boalã grea – distrofia, cauzatã de tulburãri de nutriþie.
Deja la 10 martie 1947, în raionul Floreºti, erau 2362 bolnavi de
distrofie. Cu siguranþã cã urmãrile secetei nu ar fi fost grave,
dacã puterea sovieticã nu i-ar fi deposedat pe oameni de puþina
pâine pe care o mai aveau.80
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Tabelul numãrului de decese pe teritoriul R.S.S.M. 
în anii 1946-1947

(dupã lucrarea Basarabia ºi basarabenii, Chiºinãu, 1991)

Luna Anul 1946 Anul 1947

Ianuarie 4.466 19.133

Februarie 4.347 23.791

Martie 5.633 25.953

Aprilie 4.588 15.034

Mai 3.782 14.938

Iunie 3.676 24.701

Iulie 5.235 16.418

August 5.313 8.346

Septembrie 4.544 5.248

Octombrie 5.799 -

Noiembrie 5.753 -

Decembrie 9.650 -

Total 62.786
153.566 

(fãrã lunile oct., nov., dec.)

Indicii ne demonstreazã cã înfometarea populaþiei s-a fãcut 
cu bunã ºtiinþã ºi dupã un plan bine pus la punct, iar aceastã crimã 
a urmãrit obiective po lit ico-ideologice. „Aºa am constatat cã a
existat un mecanism spe cial pentru pregãtirea ºi realizarea
foametei”.81

„Cantitãþile de grâu luate prin achiziþii, adicã prin mãsuri
excepþionale, de la producãtorii agricoli moldoveni se depozitau
la centrele Zagotzerno din republicã, iar de acolo se transportau
în marile oraºe sovietice, unde se transformau în fãinã ºi în
produse de panificaþie ce se distribuiau, pe cartele, muncitorimii
ºi intelectualitãþii sovietice, contribuindu-se astfel la ceea ce

67

MONOGRAFIA COMUNEI VÃRVÃREUCA

81 Ion Þurcanu, „Foametea din anii 1946-1947 din Basarabia” în Ion Stafi,
op. cit., p. 102.



atunci se numea consolidare a statului dictaturii proletariatului ºi 
creºtere a prestigiului sãu în lume”.82

Paralel cu înfometarea populaþiei, sovieticii au re curs la
realizarea noilor crime – deportãrile în masã. Acestea au început
imediat dupã ocupaþia Basarabiei din vara lui 1940, când au fost
arestaþi, iar unii dintre ei chiar uciºi, 1 122 foºti funcþionari din
administraþia românã, precum ºi 2 000 de salariaþi a Cãilor
Ferate. O mare parte din membrii Sfatului Þãrii, cei care votaserã 
în 1918 unirea cu România, au fost arestaþi ºi uciºi. Pe tot
parcursul primei ocupaþii sovietice au fost reprimaþi, arestaþi sau
condamnaþi peste 86 000 locuitori. În noaptea de 12-13 iunie
1941 (simultan cu represiunea din Þãrile Baltice), au fost ares -
tate ºi deportate în Si be ria ºi Kazahstan, 18 392 persoane din
R.S.S. Moldoveneascã, iar din celelalte pãrþi ale Basarabiei ca ºi
din Bucovina de Nord (teritorii ocupate de U.R.S.S. ºi in cluse în
R.S.S. Ucraina), alte 11 844 persoane (97% din aceºtia români).
Ceea ce e interesant este faptul cã aceste deportãri în masã aveau
loc cu douã sãptãmâni înainte de Operaþiunea „Barbarossa”, prin 
care Hit ler încãlca înþelegerea cu Sta lin.83

La 6 aprilie 1949, Sovietul Miniºtrilor al U.R.S.S. a adop -
tat hotãrârea cu privire la exilarea din R.S.S.M a familiilor de
chiaburi, a foºtilor moºieri, negustori ºi complici ai „ocu pan -
þilor”. Ultimii erau stigmatizaþi drept „colaboraþioniºti”. Astfel
se prevedea deportarea a 11 280 de familii (40 850 de persoane).
A fost fixat ºi timpul desfãºurãrii operaþiei denumite „Iug”
(„Sud”) – începutul de la 6 iulie 1949, ora 2:00, sfârºitul – la 7
iulie, ora 20:00. La 28 iunie 1949, Sovietul Miniºtrilor al RSSM
a adoptat o hotãrâre asemãnãtoare, prin care se prevedea de -
portarea unui numãr mai mare de familii – 11.342, inclusiv 268
din raionul Floreºti. Toþi membrii familiilor urmau „sã fie de -
portaþi pe viaþã în regiuni îndepãrtate ale Uniunii RSS”. În
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82 Ion Strafi, op. cit., p. 101.
83 Stéphane Courtois, Pata oarbã a memoriei europene. 23 au gust 1939:

alianþa sovieto-nazistã, Bucureºti, Editura Fundaþiei Ac a de mia Civicã,
2009, p. 88-89.



hotãrârea respectivã se stipula ca celor deportaþi li se permitea
„sã ia cu sine valori, bani, îmbrãcãminte, încãlþãminte, veselã ºi
alte obiecte casnice, inventar agricol, meºteºugãresc ºi casnic
precum ºi o rezervã de produse alimentare în volum to tal de
1.500 kilograme de fiecare familie”.84

În realitate, în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, au fost
deportate „pe vecie” în cadrul Operaþiunii „Iug” (Sudul) în jur de 
36.000 persoane (9.864 bãrbaþi, 14.300 femei ºi 11.889 copii).
Deportarea s-a fãcut în Si be ria (Kur gan, Tiumeni, Irkuþk,
Habarovsk) ºi în Kazahstan (Aktiubinsk, Jambul ºi Kazahstanul
de Sud), fiind asiguratã de 4,5 mii de miliþieni, 13,8 mii de soldaþi 
ºi ofiþeri sovietici, circa 30 de mii de activiºti ai partidului
comunist. Cu aceasta era „rezolvatã” nu numai deschiaburirea, ci 
ºi deznaþionalizarea (Sta lin spusese la un mo ment dat cã „pro -
blema þãrãneascã este baza, chintesenþa problemei naþionale”).
Un al doilea val de deportãri, la 1 aprilie 1951, a cuprins 2 617
persoane (723 familii), în cadrul operaþiunii „Sever” („Nord”)
destinatã categoriei „sectelor ilegale antisovietice”. Deportarea
s-a fãcut în regiunea Kur gan din Si be ria. Potrivit unui doc u ment
publicat dupã moartea lui Sta lin, la 1 iulie 1953, de I. A. Serov,
ministrul ad junct de Interne al U.R.S.S., în evidenþa ministerului
se mai aflau 46 616 persoane deportate din R.S.S.M. în „speþpo -
selenia” („satele speciale”) din Rusia ºi Kazahstan. 10 386 se
aflau acolo încã din 1941, iar 36.147 din 1949. Mulþi din cei
deportaþi muriserã între timp în condiþiile transportului ºi de -
tenþiei. Vasile Soare vorbeºte despre recrutarea ºi trimiterea la
muncã silnicã în alte regiuni ale U.R.S.S. (inclusiv în bazinul
carbonifer Karaganda) între 28 au gust ºi 29 noiembrie 1940, a
peste 56.000 persoane de origine românã. În locul lor au fost
aduºi în Basarabia 13.000 de ofiþeri din Armata Roºie ºi NKVD,
precum ºi câteva sute de învãþãtori din Ucraina, Rusia, Bielo -
rusia, care au început imediat procesul de sovietizare, prin pre -
darea obligatorie a limbii ruse. Între 1948 ºi 1960 au fost
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84 Ion Þurcanu, „Basarabia ºi basarabenii”, Chiºinãu, 1991 în Vasile
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re crutaþi ºi trimiºi la muncã silnicã pe ºantierele sovietice cca.
196.000 de basarabeni.

Un inventar complet a ceea ce a însemnat teroarea roºie,
prin care a trecut ºi comuna Vãrvãreuca în anii 1940-1949, ne
este prezentat prin intermediul documentelor desecretizate ºi
enu mer ate în volumul „Duºmanul de clasã. Represiuni politice,
violenþã ºi rezistenþã în R(A)SS Moldoveneascã, 1924-1956”
semnat de istoricul basarabean Igor Caºu.

Din comuna Vãrvãreuca au fost deportate 59 de per -
soane:

 1. Verejan Pantelei V. (deportat în 1941)
 2. Verejan Maria L. – soþia (deportatã în 1941)
 3. Verejan Eugenia – fiica (deportatã în 1941)
 4. Verejan Natalia (deportatã în 1941)
 5. Vizitiu Spiridon (deportat în 1941)
 6. Gulca Macar (deportat în 1949)
 7. Bodron Ion (deportat în 1949)
 8. Bodron Alexandra – soþia (deportatã în 1949)
 9. Bodron ªtefan – fiul (deportat în 1949)
10. Bodron Efimia – fiica (deportatã în 1949)
11. Bodron Eudochia – fiica (deportatã în 1949)
12. Bruma Haralambie (deportat în 1949)
13. Bruma Natalia – soþia (deportatã în 1949)
14. Bruma Gheorghe – fiul (deportat în 1949)
15. Bruma Alexei – fiul (deportat în 1949)
16. Bruma Simion – fiul (deportat în 1949)
17. Bruma Eudochia – fiica (deportatã în 1949)
18. Bruma Ion – fiul (deportat în 1949)
19. Bruma Vera – fiica (deportatã în 1949)
20. Bruma Mihail (deportat în 1949)
21. Ceapã Ion Gr. (deportat în 1949)
22. Ceapã Agripina – soþia (deportatã în 1949)
23. Ceapã Andrei – fiul (deportat în 1949)
24. Ceapã Nicolae – fiul (deportat în 1949)

70

VICTOR ÞÎBRIGAN



25. Ceapã Fiodor – fiul (deportat în 1949)
26. Ceapã Ion – fiul (deportat în 1949)
27. Ciobanu Spiridon N. (deportat în 1949)
28. Ciobanu Maria P. – soþia (deportatã în 1949)
29. Ciobanu Fiodora – fiica (deportatã în 1949)
30. Ciobanu Elizaveta – fiica (deportatã în 1949)
31. Ciobanu Ana – fiica (deportatã în 1949)
32. Cojuhari Iacov A. (deportat în 1949)
33. Cojuhari Eudochia L. – soþia (deportatã în 1949)
34. Cojuhari Vic tor – fiul (deportat în 1949)
35. Cojuhari Larisa – fiica (deportatã în 1949)
36. Cojuhari Vasile – fiul (deportat în 1949)
37. Cojuhari Lidia – fiica (deportatã în 1949)
38. Cojuhari Leonte – fiul (deportat în 1949)
39. Doina Vasile P. (deportatã în 1949)
40. Doina Eudochia V. (deportatã în 1949)
41. Doina Ion – fiul (deportat în 1949)
42. Doina Leonid – fiul (deportat în 1949)
43. Doina Ana – fiica (deportatã în 1949)
44. Ivanes Trifan Z. (deportat în 1949)
45. Ivanes Ana E. – soþia (deportatã în 1949)
46. Ivanes Galina – fiica (deportatã în 1949)
47. Ivanes Simion – fiul (deportat în 1949)
48. Ivanes Evlampia – fiica (deportatã în 1949)
49. Patraºcu Macar I. (deportat în 1949)
50. Patraºcu Feodosia L. – soþia (deportatã în 1949)
51. Patraºcu Eugenia – fiica (deportatã în 1949)
52. Vizitiu Ioana F. (deportatã în 1949)
53. Vizitiu Feodora A. – fiica (deportatã în 1949)
54. Vizitiu Ion (deportat în 1949)
55. Vizitiu So fia – soþia (deportatã în 1949)
56. Vizitiu Maria X. – mama (deportatã în 1949)
57. Zabica ªtefan B. (deportat în 1949)
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58. Zabica Ana V. – soþia (deportatã în 1949)
59. Chirca Gheorghe A. (deportat în 1949)

(Ex tras din Elena Posticã, Cartea Memoriei: Cat a log al
victimelor totalitarismului comunist, Vol. 2, Chiºinãu, Editura
ªtiinþa, 2001, pp. 324-325)

Memoria lor va fi per ma nent vie în inimile noastre, ca
parte a suferinþei neamului românesc, aºa cum spune scriitorul
român Romulus Rusan: „Veneraþia datã de victimele comu -
nismului nu trebuie sã ia doar forma lacrimii, a florilor depuse ºi 
a liniºtii necesare reculegerii, ci a unei cercetãri ac tive, din care
sã reiasã caracteristicile istorice ale fenomenului totalitar. Su -
ferinþa noastrã trebuie studiatã ºi cunoscutã de noi înºine, dar ºi
de alþii, pentru cã lacrimile se zvântã, florile se ofilesc, dar
documentele rãmân ºi ele se transformã în istorie”.

Relocãrile românilor basarabeni în stepele U.R.S.S.-ului
au continuat ºi în urmãtoarele decenii. Astãzi, în Kazahstan
trãiesc mulþi români basarabeni/„moldoveni” care în anii ‘50-‘60 
au fost aduºi la „lucrãrile epocale ale regimului Hruºciov” de
desþelenire a stepelor din nordul Kazahstanului ºi transformare a
acestora în terenuri agricole (în regiunile Kustanai ºi Pavlodar -
peste 3000 de persoane în fiecare, în regiunile Akmola ºi Aktu -
binsk – peste 2.000 de persoane în fiecare). Aceºtia povestesc cât 
de cãutaþi erau þãranii, mecanizatorii ºi tractoriºtii din RSS Mol -
do veneascã. Sãptãmânal, din Chiºinãu zburau spre Kazahstan
avioane pline cu agricultori ºi tractoriºti „moldoveni”. Condiþiile 
în care erau primiþi aceºtia la început, în anii 1956-1958, lãsau de 
dorit: „eram lãsaþi di rect în câmp, în corturi de campanie de câte 
30-40 de persoane, la mare distanþã de localitãþi. Alþii, mai
norocoºi, erau cazaþi în aºa-zise cãmine, unde condiþiile sani -
tare lipseau. Ca sa nu mai vorbesc de foame, boli ºi frig…au fost
vremuri grele”, povesteºte Ion Guzun, un bãtrân basarabean
care a rãmas cu traiul în Kazahstan. Ul te rior, o modalitate
distinctã de aducere a „moldovenilor” la desþelenit era trimi -
terea prin „deta ºamentele de komsomoli”/ tinerii comuniºti,
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entuziaºti de 17-18 ani, care erau îndemnaþi sã contribuie la
„ridicarea agriculturii ºi þãrii sovietice”. În cei 15 ani cât a
durat cam pania de desþelenire a lui Hruºciov, în Kazahstan au
fost trimiºi cca. 1,5 mil. persoane din întreg U.R.S.S.-ul.85

Dupã ani negri plini de asasinãri, deportãri ºi foamete
organizatã, românii moldoveni, la fel ca ºi alte naþionalitãþi ale
fostei Uniuni Sovietice, au trecut printr-o „perioadã de stagnare”
caracterizatã printr-un proces intens de deznaþionalizare.

Totuºi, s-au înregistrat anumite progrese în ceea ce pri -
veºte dezvoltarea ruralã. Pânã în anul 1991, în comuna
Vãrvãreuca se aflau asociaþie intercolhoznicã, ºcoalã de 8 ani,
club, bibliotecã, punct med i cal, creºã, mag a zine, oficiu poºtal,
cinematograf. De asemenea, Vãrvãreuca era sediul colhozului
„Pacea”.

În anul 1986, Organizaþia Naþiunilor Unite (ONU) a de -
clarat anul 1986 – ANUL INTERNAÞIONAL AL PÃCII. Popu -
laþia comunei a participat cu entuziasm la manifestãrile ded i cate
pãcii. Mai mult decât atât, vãrvãrenii au adunat semnãturi pentru
susþinerea ºi menþinerea pãcii globale ameninþate de Rãzboiul
Rece.

În anul 1988, satul Stîrceni86 din componenþa comunei a
sãrbãtorit jubileul de 400 de ani de la prima atestare docu -
mentarã. Cu aceastã ocazie au fost organizate un ºir de ma -
nifestãri culturale, printre care ºi o adunare festivã dedicatã
acestei aniversãri istorice. 
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85 Vasile Soare, „Prezenþa românilor în Kazahstan – istorie ºi destin”, Româ -
nii din Kazahstan [On line]. Disponibil pe: http://romaniidin kazahstan.
info/Articol.asp?ID=11 [Accesat la data de: 08.02.2015].

86 Satul Stîrceni este o localitate din raionul Floreºti situatã la latitudinea
47.8755 ºi longitudinea 28.3641 ºi altitudinea de 80 metri faþã de nivelul
mãrii. Aceastã localitate se aflã în administrarea comunei Vãrvãreuca.
Con form recensãmântului din anul 2004, populaþia este de 36 locuitori.
Distanþa directã pânã în oraºul Floreºti este de 7 km, iar pânã în Chiºinãu
este de 101 km.



XIV. MIªCAREA DE ELIBERARE
NAÞIONALÃ. 

LUPTA VÃRVÃRENILOR DIN ANII 1989-1991

„Dacã vrei sã luminezi un popor, trebuie sã-i vorbeºti º
i sã scrii în limba lui”. (Constantin Popovici)

„Numai atunci neamul nostru va deveni fericit când toþi fiii
vor ºti sã se solidarizeze, în serviciul idealului naþional”.

(Vasile Goldiº)

Teritoriile dintre Nistru ºi Prut, ocupate de trupele so -
vietice în anii 1940 ºi 1944, au cunoscut, mai ales dupã anul
1989, o evoluþie ce a zdruncinat din temelii bazele po lit ico-ju -
ridice ale stãpânirii ruse de facturã sovieticã neocolonialã. În
noile condiþii istorice cre ate dupã 1985 de politica „glas nost”, în
RSSM, în 1986 se formeazã Miºcarea Democraticã din
Moldova, devenitã ul te rior Frontul Pop u lar din Moldova. Astfel, 
în martie 1989, un grup de intelectuali cum ar fi Ion Hadârcã,
Nicolae Matcaº, Ion Ungureanu, Valeriu Matei, Leonida Lari,
Dumitru Matcovschi, Nicolae Dabija, Mihai Cimpoi, Vladi mir
Beºleagã, Gheorghe Ghimpu, Mihai Moroºanu etc., au redactat
ºi s-au ocupat de tipãrirea revistei în grafie latinã „Glasul” la
Riga (Letonia). Tot în martie 1989, Miºcarea Democraticã orga -
nizeazã, în faþa clãdirii CC al PCM, prima mare demonstraþie de
pro test. Lozincile zilei erau: „Limbã, alfabet!”, „Jos Grossu!”,
„Jos comuniºtii!”. Iar pe 26 iunie din acelaºi an, în Piaþa Victo -
riei din Chiºinãu (azi Piaþa Marii Adunãri Naþionale) Frontul
Pop u lar din Moldova (creat în baza Miºcãrii Democratice, Cena -
clului „Alexei Mateevici”, „Ligii Democratice a Studenþilor” ºi
„Societatea istoricilor” pe 20 mai 1989) organizeazã, pentru
prima datã în perioada postbelicã, o amplã acþiune de pro test,
prin care denunþã pub lic ocuparea Basarabiei, nordului
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Bucovinei ºi Þinutului Herþa de cãtre trupele sovietice la 28 iunie 
1940. Zecile de mii de manifestanþi, purtând tricoloruri în bernã
ºi haine cernite, comemoreazã victimele regimului sovietic de
ocupaþie. Ziua de 28 iunie a fost declaratã zi de doliu pentru
Basarabia. Astfel, dupã aceastã acþiune Frontul Pop u lar din
Moldova (FPM) a devenit pe atunci cea mai importantã ºi mai
influentã organizaþie politicã , recunoscutã chiar ºi de autoritãþile 
sovietice de atunci. 

ªi la Floreºti, iniþial, a fost înfiinþat cenaclul „Miron Costin”,
urmând ca mai apoi sã se organizeze ºi filiala FPM Floreºti. O
altã celulã FPM a fost înfiinþatã ºi în comuna Vãrvãreuca, iar
printre primii membri ai acesteia au fost fraþii Ion, Vic tor, Vasile
ºi Gheorghe Þîbrigan. La mitingurile organizate de membrii
FPM aceºtia purtau ºi scandau lozinci: „Cerem limba românã
drept limbã de stat!”, „Cerem veºmântul firesc al limbii – grafia
latinã!”, „Tricolorul – drapel de stat!”, „Imnul: Deºteaptã-te
române!” etc. Astfel, pe 20 au gust 1989, dupã un miting orga -
nizat de membrii FPM în parcul de Vãrvãreuca, participanþii
mãrºãluiserã pentru prima datã în oraºul Floreºti pe strãzile:
Brânzã (fosta ªcolnaia), 31 Au gust 1989 (fosta 28 Iunie), ªtefan
cel Mare (fosta ªevcenko), Piaþa Independenþei (fosta Piaþa
Victoriei) ºi str. Dacia (fosta Kotovski).

Totuºi, anul 1989 s-a încununat cu mult aºteptata MARE
ADUNARE NAÞIONALÃ ce s-a desfãºurat pe 27 au gust, la
Chiºinãu, când peste 800 de mii de delegaþi din toate colþurile
micii republici impun adoptarea, la 31 au gust 1989 a limbii
române ca limbã de stat ºi revenirea la alfabetul latin, precum ºi a 
legilor despre funcþionarea limbilor pe teritoriul R.S.S. Moldo -
veneºti – decizii votate de Parlamentul (aflat la cea de a XIII-a
sesiune). La acest eveniment marcant din istoria noastrã a parti -
cipat atât o delegaþie din Floreºti, cât ºi una din comuna Vãrvã -
reuca, aceasta din urmã fiind reprezentatã de fraþii Vic tor ºi
Vasile Þîbrigan. Ecoul Adunãrii a rãsunat în toatã Europa, inclu -
siv în România.

Începutã la Timiºoara, Revoluþia Românã a cuprins întrea -
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ga þarã, ajungând pe 21 decembrie 1989 ºi la Bucureºti, ceea ce a
încununat vic to ria poporului român asupra dictaturii lui
Ceauºescu. Populaþia Basarabiei a primit cu mare entuziasm
vestea victoriei Revoluþiei Române ºi rãsturnarea regimului co -
munist pe malul drept al Prutului. 

În februarie 1990 în R.S.S. Moldoveneascã au loc primele
alegeri libere gen er ale. Deºi legea electoralã nu prevede alegeri
pe bazã de plu ral ism, FPM este singura formaþiune care se
confruntã în cam pania electoralã cu exponenþii Partidului
Comunist, reuºind sã obþinã aprobare pentru o treime de man date 
în legislativul de la Chiºinãu. Alegerile sunt urmate pe 6 mai de
primul Pod de Flori peste Prut. Iniþiatã de Asociaþia „Bucu -
reºti-Chiºinãu” ºi sprijinitã de FPM, acþiunea a avut menirea sã
atragã atenþia opiniei publice internaþionale asupra faptului cã
acest hotar pe Prut constituia pentru Europa o problemã de
conºtiinþã ca ºi zidul de la Berlin, pentru cã, în plan pol i tic, dar ºi
moral, Europa sfârºeºte acolo unde începe aceastã graniþã româ -
no-românã. Obiectivul imediat al acestei acþiuni era obþinerea
liberei treceri peste Prut în ambele sensuri, fãrã paºapoarte, fãrã
vize, fãrã taxe vamale. Am fost singurul delegat din Vãrvãreuca,
care a participat la acest eveniment de anvergurã, primind din
partea delegaþiei române din Iaºi Tricolorul Românesc cu
semnã turile participanþilor. Astãzi, acest tri color a devenit cel
mai preþios exponat al Muzeului ostaºului român din Basarabia
„Memoria”. 

La 23 iunie 1990 parlamentul de la Chiºinãu adoptã de -
claraþia suveranitãþii RSS Moldova, iar în septembrie Mircea
Snegur87 este ales preºedinte de cãtre Sovietul Suprem al repu -
blicii. La 27 au gust 1991, în decursul procesului de destrãmare a
Uniunii Sovietice în state naþionale, Republica Moldova ºi-a
declarat independenþa. La doar câteva ore dupã proclamarea
independenþei, România recunoaºte oficial independenþa Re -
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87  Mircea Ion Snegur (n. 17 ianuarie 1940, satul Trifãneºti, judeþul Soroca,
azi raionul Floreºti) este un om pol i tic moldovean, fiind primul preºedinte
al Republicii Moldova (1990-1997).



publicii Moldova, devenind astfel prima þarã care face asta. La
21 decembrie 1991, Republica Moldova semneazã actul de
consti tuire a Comunitãþii Statelor Independente (CSI), iar în
1992 Republica Moldova devine stat-membru al Organizaþiei
Naþiunilor Unite.

Înainte de proclamarea independenþei, în þarã a apãrut o
miºcare a bãºtinaºilor majoritari, care sprijinea reunificarea Re -
publicii Moldova cu România, dar ºi miºcãri secesioniste care
pledau pentru despãrþirea unor teritorii (Transnistria, Gãgãuzia)
de Moldova. Cele din urmã, forþe separatiste, au proclamat uni -
lat eral independenþa teritoriilor re spec tive. Pe 2 martie 1992 a
izbucnit Rãzboiul din Transnistria, iar Republica Moldova a fost
nevoitã sã lupte pentru menþinerea suveranitãþii asupra teri -
toriului din stânga Nistrului, întâmpinând rezistenþã din partea
Rusiei ºi Ucrainei, care au susþinut armat forþele lo cale sepa -
ratiste de la Tiraspol. La 21 iulie 1992, conflictul a fost aplanat
printr-o convenþie semnatã între Republica Moldova ºi Federaþia 
Rusã.

Noul sistem pol i tic al R. Moldova s-a caracterizat printr-un 
soi de decizii controversate. În aceste condiþii de tranziþie la
economia de piaþã în baza proprietãþii pri vate, au început sã se
înfiinþeze noi întreprinderi pri vate ca societãþi pe acþiuni, socie -
tãþi cu rãspundere limitatã, întreprinderi cu cap i tal mixt ºi între -
prinderi cu cap i tal strãin.

Pe plan sociopolitic, noul parlament ales la 27 februarie
1994, ratificã tratatul din 1991 de aderare la CSI, renunþã la
imnul naþional „Deºteaptã-te, române!” ºi sta bileºte limba
moldo veneascã drept limbã de stat. Prin noua Constituþie din
1994 ºi Legea privind organizarea administrativ-teritorialã a
Republicii Moldova, Transnistria ºi Gãgãuzia devin regiuni
auto nome în cadrul Republicii Moldova. Din acest mo ment, R.
Moldova intrã într-un fãgaº estic, inclus în componenþa CSI,
ceea ce ne-a fãcut sã trecem printr-o crizã economicã de proporþii 
în anii 1997-1998. Mai mult decât atât, în martie 1994, un ref e r en -
dum a arãtat cã marea majoritate a votanþilor prefera inde -
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pendenþa, deºi este considerat a fi fraudat de cãtre proruºi, în
defavoarea unirii cu România. 

În 2001, comuna Vãrvãreuca avea 1860 de case, 2960 de
locuitori, 447 proprietari de pãmânt, cooperativa de producþie
„Vãrvãreni” – 323 ha, SA „Cereale Flor”, gospodãria þãrãneascã
„Pavel Cibotaru” – 140 ha, SA „Fabrica de lac tate Floreºti”,
abator, ºcoala medie „Mihai Eminescu”, cãmin cul tural, biblio -
tecã, oficiu poºtal, oficiul medicului de familie, biserica „Minu -
nile Sf. Arh. Mihail”, grãdiniþã de copii, teren de fotbal, 90
fântâni, centralã telefonicã, monumentul consãtenilor cãzuþi în al 
II-lea Rãzboi Mondial, baie. Vãrvãreuca e satul na tal al scrii -
torului Mihail Gh. Cibotaru, laureat al Premiului Naþional pentru 
literaturã (1.10. 1986). În anul 2004, cu sprijinul locuitorilor din
comunã, în zona luptelor de pe înãlþimea „Bortoasa”, am reuºit
sã amenajez „Fântâna Eroilor” ºi monumentul ostaºilor români
cãzuþi pe câmpul de luptã în vara anului 1941; iar pe 25 octom -
brie 2008, de Ziua Armatei Române, am inaugurat Muzeul osta -
ºului român din Basarabia „Memoria” situat pe adresa str. Mihai
Eminescu nr. 56, Vãrvãreuca. În prezent muzeul posedã apro -
ximativ 1000 (una mie) de exponate: fotografii, documente
istorice, muniþii din Primul ºi al II-lea Rãzboi Mondial, tablouri
din expoziþia personalã, obiecte de etnografie, cult ºi arheologie.
Sub cus to dia AO „Memoria” se aflã acum ºi Fântâna Eroilor (6
km depãrtare de comunã, fiind sãpatã de ostaºii români în timpul
luptelor din iunie-iulie 1941) precum ºi Troiþa ridicatã în anul
2004 în memoria celor cãzuþi pe câmpul de luptã ºi instalatã în
preajma fântânii. Dacã cineva susþinea cã în secolul XXI nu au
mai rãmas oameni care sã ducã istoria generaþiilor din trecut, per -
sonal am reuºit sã demonstrez contrariul. Împreunã suntem mult mai
puternici ºi avem datoria de a nu uita, fiindcã „cine uitã, nu meritã”.

Din pãcate, singura constantã în timpul guvernãrii agra -
riene (1994-1999), iar mai apoi în timpul celor douã guvernãri
ale Partidului Comuniºtilor din Republica Moldova (PCRM)
(2001-2009), a constituit-o atitudinea rece ºi, în unele cazuri,
inamicalã faþã de România.
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Însã, momentul de cotiturã care a marcat istoria Republicii
Moldova a fost Revoluþia Twit ter. Protestele de la Chiºinãu,
supranumite ºi „Revolta anticomunistã de la Chiºinãu” re pre -
zintã o serie de manifestaþii de contestare a alegerilor parla -
mentare din Republica Moldova care au avut loc în perioada 6-8
aprilie 2009 ºi prima Revoluþie Twit ter. Acestea au început pe 6
aprilie, dupã ce au fost anunþate rezultatele preliminare ale ale -
gerilor în urma cãrora Partidul Comuniºtilor din Republica Moldo -
va câºtigase scrutinul cu aproape 50% din voturi. Rapoartele de
monitorizare a alegerilor prezentau date contradictorii. Dacã
raportul Organizaþiei pentru Securitate ºi Cooperare în Europa
(OSCE) a adus calificãri pozitive procesului de votare, men -
þionând calmul relativ din ziua scrutinului, iar Liga de Apãrare a
Drepturilor Omului (LADOM) nu înregistrase încãlcãri fla -
grante, specificând cã alegerile s-au desfãºurat corect ºi liber, în
schimb „Coaliþia Civicã 2009” formatã din 70 de ONG-uri din
Moldova anunþa, printr-un comunicat de presã, cã alegerile erau
incorecte ºi parþial libere (2009).

Pe 6 aprilie reprezentanþi grupului de iniþiativã „Sunt anti -
comunist”, din care fãceau parte Ghenadie Brega („Hyde Park”), 
Natalia Morari (Novoie Vremea), Elena Zgardan, Artur Gurãu ºi
Ion Þãrnã („ThinkMoldova”), au decis organizarea unui flash-mob
în Piaþa Marii Adunãri Naþionale din centrul Chiºinãului decla -
rând cea de a doua zi de dupã alegeri drept „Ziua Naþionalã de
Doliu”. La eveniment au participat circa 6000 de manifestanþi,
iar mesajul a fost transmis prin intermediul mai multor canale
news me dia cum ar fi: Facebook, Netlog, odnoklassniki.ru,
Skype, Ya hoo Mes sen ger, MSN, Twit ter, Mebbo, platformele de 
bloguri Wordpress ºi Blogspot. Un rol im por tant l-au avut
websms-urile gratuite oferite de companiile de telecomunicaþii
din Republica Moldova.

Pe 7 aprilie 2009, în jur de 10.000 de protestatari au ieºit
din nou în Piaþa Marii Adunãri Naþionale ca sã conteste rezul -
tatele alegerilor leg is la tive, scandând „Jos comuniºtii!”, „Ale -
geri repetate!”. Rezultatele alegerilor nu au fost recunoscute nici
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de liderii celorlalte trei partide din opoziþie care au reuºit sã
treacã de pragul elec toral. Treptat, manifestaþia paºnicã dege -
nereazã în violenþe imediat ce unii protestatari pãtrund în clãdi -
rile Parlamentului ºi cea a Preºedinþiei provocând incendii ºi
distrugeri.

În cursul nopþii de 7 spre 8 aprilie 2009 poliþia a fãcut uz de 
arme cu gloanþe oarbe arestând 193 de persoane. Proteste de
solidaritate faþã de manifestanþii din Chiºinãu au avut loc în
Cimiºlia, Bãlþi, Ungheni º.a., în schimb în unele oraºe (mai ales
în regiunea autonomã Gãgãuzia) acþiunile protestatarilor din 7
aprilie au fost condamnate. În România, proteste în semn de
solidaritate cu manifestanþii din Republica Moldova s-au desfã -
ºurat în oraºele Bucureºti, Iaºi, Timiºoara, Cluj Napoca, Braºov,
Constanþa, Suceava, Galaþi, Hunedoara. Manifestaþii au avut loc ºi 
în faþa ambasadei Republicii Moldova din Wash ing ton, pre cum ºi
în Boston (S.U.A.) ºi Londra (Regatul Unit al Marii Britanii).

Practic, „generaþia 7 aprilie” a reuºit ceea ce nu au reuºit
oficialii R. Moldova în cei optsprezece ani de la proclamarea
Independenþei R. Moldova – schimbarea vectorului prorusesc cu
o orientare proeuropeanã a republicii. Revoluþia tinerilor a fost
precedatã de lansarea oficialã a Parteneriatului Estic al Uniunii
Europene (7 mai 2009), ceea ce i-a permis R. Moldova sã devinã
lider printre statele participante, apropiind-o ºi mai mult de
Uniunea Europeanã. Urmãtorii paºi proeuropeni sunt fãcuþi la
sum mit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius (noiembrie 2013),
când R. Moldova parafeazã Acordul de Asociere ºi-l semneazã,
ul te rior, pe 27 iunie 2014. Astãzi putem circula liber în Europa ºi
asta se datoreazã tinerilor care au avut curajul sã iasã în stradã
pentru a-ºi scrie propria istorie. 

Aºa precum spunea poetul latin Publius Vergilius Maro
(70-19 î. Hr.): Audaces fortuna iuvat („Norocul surâde celor
curajoºi” – trad. lat.), nu-mi rãmâne decât a-l îndemna pe cititor
sã contribuie la aceastã lucrare, cu mai multe relatãri ºi fapte,
fiindcã sunt sigur cã vor mai fi multe de scris despre istoria
românilor de pe aceste plaiuri frumoase ale Basarabiei. 
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Comuna Vãrvãreuca, pe malul drept al râului Rãut
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Casa de nunþi din
comuna 
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Muzeul ostaºului
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Vara la Lacul
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Troiþa de la Fântâna Eroilor (înãlþimea Bortoasa, Vãrvãreuca). 
Fântâna a fost sãpatã de Eroii Români în timpul luptelor din

14-18 iulie 1941. Crucea micã indicã descoperirea osemintelor
unui ostaº român reînhumat.

Ceremonia de sfinþire a troiþei de la Fântâna Eroilor,
înãlþimea „Bortoasa” (anul 2004).

Autorul la Troiþa de la Fântâna Eroilor.
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Troiþã în cimitirul comunei
Vãrvãreuca închinatã eroilor
români cãzuþi în Primul
Rãzboi Mondial (1914-1918).

Vic tor Þîbrigan,  muzeograf ºi preºedinte al Asociaþiei Obºteºti „Memoria”
din comuna Vãrvãreuca 
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La inaugurarea Muzeului ostaºului român „Memoria”,
Ziua Armatei Române, 25 octombrie 2008, 

comuna Vãrvãreuca

Troiþa maramureºeanã donatã de 
Oficiul Naþional pentru Cultul Eroilor

Lista ostaºilor români înscriºi pe soclul troiþei din curtea 
Muzeului „Memoria”
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La inaugurarea
Muzeului ostaºului
român „Memoria”,
Ziua Armatei
Române, 
25 octombrie 2008,
comuna Vãrvãreuca

Exponate din cel 
de Al Doilea
Rãzboi Mondial
din Muzeul
„Memoria”
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Veteranii 
Armatei Române 
în vizitã la 
Muzeul „Memoria”

Elevi în vizitã
la Muzeul
ostaºului român 
din Basarabia
„Memoria”

Mitraliera Maxim-rus,
md. 1910, cal. 7,62 mm,
expusã în 
Muzeul „Memoria”
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Unelte þãrãneºti 
în Casa Mare a
Muzeului
„Memoria”. 
Compartimentul
etnografic al
muzeului
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În muzeu, 
acordând explicaþii.

Ii româneºti expuse în Muzeul
„Memoria”

Tablouri semnate 
de Vic tor Þîbrigan, expuse 
în Muzeul „Memoria”
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Chipuri de vãrvãreni...

Mãrturii din Si be ria de gheaþã...

Tu dor Þibrigan, tatãl autorului,
sergent ma jor în Batalionul de

Gardã al Conducãtorului Statului 
(Bucureºti, 1943). Baretele (de la 

stânga la dreapta): Medalia 
„Pro Basarabia ºi Bucovina”, 
Medalia „Cruciada Împotriva

Comunismului”, Medalia
„Centenarului Regelui Carol I”

Troiþã închinatã martirilor
deportaþi în gulagurile

sovietice. Gara din Floreºti
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Ceremonie
religioasã în centrul
comunei Vãrvãreuca

Cimitirul din
Vãrvãreuca

Elevi în vizitã la
Muzeul ostaºului

român din Basarabia 
„Memoria”
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România Mare în anul 1938. Sursa: wikipedia.org
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Rezultatele recensãmântului din 1930 în Judeþul Soroca. 
Sursa: wikipedia.org
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Comuna Vãrvãreuca ºi lunca râului Rãut

Drumul spre satul drag...

Fotografii de Vic tor Tîbrigan



CUPRINS

I. „BINE AÞI VENIT!” 5
II. Descrierea generalã a comunei Vãrvãreuca 5
III. Legenda naºterii comunei Vãrvãreuca 6
IV. Urme din preistorie 8
V. Moldova ºi vlahii-români în Evul Mediu 18
VI. Rãutul 21
VII. Vãrvãreuca – 1620 sau 1819? 25
VIII. Sub dominaþia Imperiului Þarist 28
IX. Perioada interbelicã 34
X. Ciopârþirea României 45
XI. Luptele din lunca Rãutului 49
XII. De douã ori în spatele frontului 59
XIII. Teroarea sovieticã ºi vãrvãrenii 63
XIV. Miºcarea de Eliberare Naþionalã. 
          Lupta vãrvãrenilor din anii 1989-1991 74
          Bibliografie 81

Iconografie 83

99






