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Abstract. The stories of foreign travellers, related through travel memories and notes – whether they 
are descriptive-geographical or narrative-historical writings – often contain information about 

agriculture and the predominantly agrarian economy of the Romanian Principalities. The value and 
weight of information they contain are closely interdependent with the level of preparation, the sense 
of observation, sometimes even the interest and purpose pursued by foreign travellers. The 
preponderance of animal husbandry over land cultivation is illustrated by most foreign travellers. 
French guests recall in their writings the attractiveness, the landscape variety and the great agrarian 
possibilities that could ensure the prosperity of the Principalities were external and internal 
interferences eliminated. 
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Imaginarul social modern, incluzând şi aspectele culturale ale relaţiei 

dintre Orient şi Occident de-a lungul vremii, constituie o temă deloc secătuită 
de preocupări şi realizări istoriografice, dar nici închisă altor iniţiative ori 
suprasaturată de împliniri, altfel spus, mereu generatoare de sondaje, de 
meditaţii şi paradigme, menite a optimiza şi compatibiliza percepţia la nivelul 
fiecărei generaţii în succesiune. Din perspectivă zonală, se ştie, modernitatea 
românească datorează o consistentă parte de contribuţie influenţelor 
exterioare, exercitate deopotrivă dinspre est, ca şi dinspre vest, acestea din 
urmă fiind identificate îndeobşte, chiar dacă nu şi exclusiv, cu cele franceze. 
De aceea, credem că punerea în lumină şi analiza temeinică a scrierilor lăsate 
de călătorii sau de consulii francezi prepaşoptişti despre principatele moldo-
valahe, începând cu finalul secolului al XVIII-lea şi continuând cu prima parte 
a secolului următor, este în măsură să ofere perspectiva în care românii erau 
percepuţi de reprezentanţii unei alte lumi, occidentale, şi să contribuie în 
acelaşi timp la îmbogăţirea unui domeniu al cercetării istorice, generos în 
oferte, cel al istoriei mentalităţilor. 

Relatările călătorilor străini, fie că este vorba de scrieri cu caracter 
descriptiv-geografic sau narativ-istoric, de note şi însemnări de călătorie, 
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conţin adeseori şi informaţii despre agricultura şi economia preponderent 
agrară a Principatelor Române. Valoarea şi ponderea informaţiilor este în 
strânsă interdependenţă cu pregătirea, simţul de observaţie, uneori chiar 
interesul şi scopul urmărit de călătorii străini1. 

Despre agricultura care se practica în principate la finalul secolului al 
XVIII-lea, Jean-Louis Carra scria că în ambele ţări se cultivau o serie de 
cereale, precum grâul, secara, orzul, dar şi porumbul, considerat de el drept 
„un fel de grâu turcesc”. După ce era secerat, grâul era treierat cu caii şi apoi 
băgat în gropi făcute în pământ. Călătorul francez dădea chiar şi o listă de 
preţuri pentru cerealele cultivate în aceste ţinuturi. Înainte de războiul din 
1769-1774, o kilă (măsură a ţării de peste 260 de ocale, echivalentă cu 585 de 
livre) de grâu valora 2 piaştri turceşti (adică 5 livre franceze), o kilă de secară 
– un piastru, iar o jumătate de kilă de orz – un piastru. Carra consemna că 
toate produsele menţionate aproape că şi-au dublat preţul de la încheierea 
tratatului de pace2. Cum aratul şi alegerea locului erau „prost înţelese”3, 
producţia şi calitatea obţinute de pe urma muncilor agricole erau slabe. El mai 
aprecia că aproximativ a patruzecea, a cincizecea parte din pământul ţării era 
desţelenit şi cultivat, insistând asupra caracterului rudimentar al exploatării 
agricole din principate. Ţăranii abia obţineau cele trebuincioase traiului, de 
frica boierului care le lua aproape tot, lăsându-i doar „atât cât îi trebuie pentru 
a nu muri de foame”4. Din cauza despotismului principilor greci şi a boierilor 
din cele două principate, în fiecare zi, numeroase familii de ţărani munteni şi 
moldoveni treceau în Transilvania, în Banatul Timişoarei, în Ucraina, în 
Basarabia sau Polonia5. 

Dovadă a cultivării viţei-de-vie erau şi vinurile pe care voiajorul francez 
le găsea uşoare, apoase, plăcute la gust şi bune calitativ6. Era un domeniu în 
care se puteau aduce îmbunătăţiri, deoarece podgorenii moldoveni sau 
munteni nu obişnuiau să-şi plivească viile sau să le prăşească de două-trei ori 
pe an ca în Burgundia; ei săpau puţin pământul doar o dată pe an în jurul 
butucului de vie şi lăsau apoi iarba să crească „în toate părţile”7. Vinurile 
moldoveneşti şi valahe luau calea spre Ucraina şi Polonia, iar uneori ajungeau 
chiar până la Moscova8. La Constantinopol, se trimiteau poame uscate. 

 
1 Alexandrescu-Dersca 1968, p. 843. 
2 Holban et alii 2000, p. 245-246; Lăzărescu 1985, p. 115; Lazăr 1978, p. 364; Trenard 1983, 
p. 191; Stoicescu 1971, p. 205, 220. 
3 Holban et alii 2000, p. 246. 
4 Constantiniu 1972, p. 50; Constantiniu 1965, p. 670; Lemny 1990, p. 71. 
5 Isar 2005, p. 223. 
6 Holban et alii 2000, p. 246; Lăzărescu 1985, p. 115; Holban 1944, p. 168; Trenard 1983, p. 
191. 
7 Holban et alii 2000, p. 146. 
8 Lăzărescu 1985, p. 115; Trenard 1983, p. 191. 
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În Ţara Românească se cultiva şi tutun, care lua drumul Turciei, al 
Poloniei şi al Hanatului Tătăresc9. Inul şi cânepa erau cultivate doar „pentru 
consumul lăuntric”10, iar planta numită drobuşor, utilizată pentru a vopsi în 
albastru, creştea în ambele provincii11. 

Oile erau ţinute mai mult pentru lapte, din care se făcea un unt prost şi 
o brânză la fel de proastă, pe când lâna nu era utilizată, de vreme ce nu exista 
decât o manufactură la Afumaţi12, în Valahia, unde se fabrica postav care era 
vopsit în albastru sau cenuşiu. Lâna cea mai bună se găsea în Vlaşca, în Ţara 
Românească. Milioane de oi luau anual calea Constantinopolului, unde se 
vindeau cu câte un leu bucata. 

În mod curios, Carra afirma că existau foarte puţini porci în Moldova; 
în schimb, susţinea că erau numeroşi în Valahia, care vindea o mulţime în 
Ungaria. Pieile de iepuri din Ţara Românească aveau căutare mai cu seamă în 
Germania şi Anglia. Albinele erau crescute „cu multă grijă”13, iar stupii erau 
amplasaţi în trunchiuri de copaci. Mierea lor era aproape de culoare albă şi 
„se vindea pentru consumul Constantinopolului”14, iar ceara era exportată la 
Veneţia15. 

Călătorul francez remarca mulţimea de herghelii din aceste ţinuturi, 
precum şi cele vreo 30000 de cornute şi 8000 de cai16 din Ţara Românească 
care luau drumul Constantinopolului, şi 20000 de vite cornute şi 6000 sau 
7000 de cai din Moldova, care erau trimise spre Silezia, Moravia şi 
Brandenburg17. Caii, precum şi cornutele mari şi mici, rămâneau atât vara, cât 
şi iarna „în plin câmp”18. În anotimpul rece, ele erau mânate la stogurile de 
fân şi pentru a linge sare. Din ocnele Moldovei se extrăgeau anual până la 

 
9 Carra menţiona tutunul de la „Munteni” (în textul original „Mouton”, probabil Munteni – 
Buzău) şi de la Brezan, lângă Siret, care era mai bine plătit decât cel din  Polonia. Ocaua de 
două livre şi un sfert costa cam patru-cinci parale (Holban et alii 2000, p. 246; Trenard 1983, 
p. 192). 
10 Holban et alii 2000, p. 246. 
11 Ibidem, p. 247. 
12 „Fumato”, Afumaţi, sat şi comună din actualul judeţ Ilfov (ibidem; Lăzărescu 1985, p. 116; 

Trenard 1983, p. 192). 
13 Holban et alii 2000, p. 247. 
14 Ibidem. 
15 Lazăr 1978, p. 361; Cernovodeanu 1973, p. 32. 
16 Călătorul francez a lăsat în lucrarea sa dedicată Moldovei şi preţurile care se practicau la 
final de secol XVIII la vânzarea de animale: un cal obişnuit costa în jur de 15-20 de piaştri 
turceşti (echivalentul a 40 de „sols”), un cal de husar costa între 30 şi 35 de piaştri, doi boi de 
plug – 12 până la 15 piaştri, doi boi mari „graşi” – 25-30 de piaştri. Ocaua de carne (două 

livre şi un sfert) costa la Iaşi aproximativ cinci „sols” – cinci „sols” şi jumătate. Ocaua de vin 
(echivalentul a „două sticle după măsura Parisului”) costa trei sau patru „sols” (Holban et alii 
2000, p. 247-248; Lazăr 1978, p. 366; Cernovodeanu 1973, p. 32; Trenard 1983, p. 191). 
17 Holban et alii 2000, p. 247; Lazăr 1978, p. 366. 
18 Ibidem, p. 248. 



Violeta-Anca Epure 

216 

100000 de drobi de sare, dintre care o mare parte erau transportaţi în Polonia 
sau la Constantinopol. Lângă minele de sare se găseau şi minereuri de pirită, 
„potrivite pentru extragerea pucioasei şi fabricarea vitriolului”19. Deşi în 
păduri se găseau din belşug copaci doborâţi, ce ar fi putut servi la construcţia 
de corăbii, „nimeni nu pare să se fi gândit la înfiinţarea vreunei fabrici”20. 
Lemnul lor era întrebuinţat pentru a face mangal, care era trimis la 
Constantinopol21. 

Moldova aproape că se transformase într-o ţară a nimănui, de vreme ce 
„localnicii seamănă, plantează, culeg, acolo unde fiecare găseşte mai nimerit. 
Câmpurile fără proprietar sunt mai obişnuite decât familiile lipsite de 
pământ”22, aprecia contele d’Hauterive. Grâul exista din abundenţă pentru 
locuitorii ţării, care erau relativ puţini. Pământul fertil putea hrăni un mare 
număr de cai şi de vite, de vreme ce erau exportaţi în fiecare an 300000 de oi, 
70000 de boi şi 40000 de cai. De asemenea, producţia de miere era absolut 
impresionantă de vreme ce în Moldova se obţinea „profit din iarbă şi flori”23. 
Mierea moldovenească lua drumul Veneţiei şi al Triestului, prin intermediul 
comerţului făcut de negustorii evrei. d’Hauterive sublinia că o asemenea ţară 
„nu are nevoie de a fi chinuită spre a fi forţată să producă altceva”24. Valahia 
se făcuse remarcată prin oile „de soi”, iar Moldova prin boi şi cai25. Albinele 
erau atât de numeroase, încât proprietarii le omorau de multe ori pentru a nu 
fi nevoiţi să le îngrijească pe timp de iarnă26. 

Analizând situaţia economică a Principatelor Române de după războiul 
ruso-turc din 1768-1774, contele francez concluziona că, la început, boierii 
sărăciţi prin rechiziţii şi corvezi, au înregistrat mari progrese în exploatarea 
moşiilor, devenind mai bogaţi decât cu un sfert de secol mai înainte. El punea 
în strânsă legătură progresul unei societăţi cu dezvoltarea şi creşterea 
constantă a populaţiei agricole. Economia Moldovei se baza mai cu seamă pe 
creşterea vitelor, care, în timp, ar fi putut dăuna agriculturii27. În ciuda 
fertilităţii solului, a numărului mare de terenuri bune pentru agricultură şi a 
numărului mare de animale, d’Hauterive afirma că Moldova se găsea într-o 

 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Lăzărescu 1985, p. 116; Lazăr 1978, p. 366. 
22 Lăzărescu 1985, p. 293, 304. 
23 Holban et alii 2000, p. 649. 
24 Ibidem, p. 695; Lăzărescu 1985, p. 293, 304. 
25 „De la Iaşi până în Polonia, nu poţi găsi nicăieri în lume lână mai bună ca aceea a oilor 

muntene, care de altfel degenerează în Moldova, după cum caii şi boii se corcesc în Ţara 
Românească” (Holban et alii 2000, p. 695; Lazăr 1978, p. 366; Papacostea 1957, p. 299-300; 
Munteanu-Breastă 1988, p. 711). 
26 Holban et alii 2000, p. 695. 
27 Lăzărescu 1985, p. 290, 301; Papacostea 1957, p. 300; Constantinescu 1992, p. 21-22. 
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stare curioasă de „fericită sărăcie”28. Deşi unii îi acuzau pe ţăranii moldovenii 
că erau leneşi şi şireţi, contele francez nota că „mărturisirea celor cari vorbesc 
împotriva unui popor apăsat eu nu o voi primi niciodată”29. Din contră, 
sublinia el, „dacă vezi pe moldoveni când chiar foloasele lor cer ca să li se 
trezească hărnicia, atunci te încredinţezi că ei nu sunt făcuţi pentru lene”30. 

Generalul Langeron invoca „clima plăcută, câmpiile roditoare, munţii 
folositori, râurile multe şi navigabile, păşunile excelente, vânatul din belşug, 
în sfârşit tot ce poate contribui la bogăţia şi atractivitatea unui ţinut”31; în 
condiţiile în care ingerinţele externe şi interne ar fi dispărut, toţi acei factori 
enumeraţi, ar fi putut sa asigure prosperitatea principatelor. Situaţia lor 
deplorabilă se datora, în opinia oaspetelui francez, războaielor necontenite, 
regimului de dependenţă faţă de Poartă, precum şi proastei administrări din 
interior32.  

Consulul Gaudin aprecia că, în raport cu calamităţile care loviseră zona, 
„dacă cele două Principate nu deveniseră, totuşi, un deşert nelocuit, nimic nu 
explica mai bine decât admirabila bogăţie şi inepuizabila fertilitate a solului”33. 

Ideea era reluată şi întărită de Joseph Parant care sublinia că „fertilitatea 
solului este nesfârşită”34 şi că pretutindeni, pământul, chiar dacă era nelucrat, 
era rodnic. Din păcate, delăsarea locuitorilor şi numărul lor relativ redus, 
precum şi forma de cârmuire, reprezentau piedici serioase pentru dezvoltarea 
agriculturii şi a comerţului35. 

Cu ocazia parcurgerii drumului de la Bucureşti la Piteşti, din cadrul 
călătoriei de la Constantinopol la Paris din toamna anului 1805, Louis Allier 
de Hauteroche menţiona câmpiile întinse, umede, acoperite de buruieni, 
cioturi şi uneori chiar de „lanuri semănate cu porumb”. Cu vreo două leghe 
înainte de Piteşti, peisajul se schimba: dealurile erau acoperite de vii, „alte 
culturi, case mai puţin mizere, îngrădituri – cultivare în fine”36. După trecerea 
în Transilvania, prin lazaretul de la Turnu Roşu, de Hauteroche amintea 
prezenţa a numeroşi ţărani care lucrau câmpul. „Contrastul cu ţara pe care o 
parcursesem mi-a dovedit din plin că nu mai eram în Turcia”37, mărturisea 
călătorul francez. 

 
28 Lăzărescu 1985, p. 293, 304; Munteanu-Breastă 1988, p. 715. 
29 Lemny 1990, p. 71. 
30 Ibidem. 
31 Hurmuzaki 1889, p. 82; Spinei, Spinei 1994, p. 370. 
32 Hurmuzaki 1889, p. 83; Spinei, Spinei 1994, p. 387. 
33 Isar 2005, p. 224, 227. 
34 Holban et alii 2000, p. 1306. 
35 Ibidem, p. 1307; Hurmuzaki 1885, p. 180. 
36 Holban et alii 2000, p. 195. 
37 Ibidem, p. 197; Cernovodeanu 1992, p. 1095. 
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În plus, autorităţile se arătau dezinteresate faţă de agricultură, 
determinându-l pe Charles Frédéric Reinhard, consulul de la Iaşi, să afirme că 
„se culege fără să se semene şi se taie crengile pomului ca să-i ia rodul”38. În 
plus, cârmuitorii nu făceau nimic pentru agricultură39. Cum se generalizase 
părerea că Principatele Române erau „mizere”, iar locurile de pe lângă 
drumurile mai umblate erau pustii şi necultivate, Reinhard motiva acea stare 
de lucruri prin faptul că „ochiul călătorului turc” nu trebuia să vadă vreo 
recoltă. O armată turcească în trecere era asemeni unui nor de lăcuste. Pentru 
a se proteja de flagelul turcesc, grânele erau îngropate, asemenea aurului şi 
giuvaerurilor, reprezentând „principalul şi aproape singurul lux al boierilor”40. 

Deşi pământul din principate era foarte roditor, era lăsat în mare parte 
pârloagă. Câmpiile serveau „cel puţin la hrana albinelor”41, care se înmulţiseră 
peste măsură, mai cu seamă în Ţara Românească; tot acolo, se adaptaseră şi 
viermii de mătase. Viţa-de-vie era răspândită mai ales în Valahia şi în partea 
de sud a Moldovei. Porumbul reprezenta „hrana obişnuită a locuitorilor”42, în 
timp ce grâul era trimis la Constantinopol. Se mai cultivau orz, folosit drept 
hrană pentru cai, secară şi ovăz, legume şi fructe (mai cu seamă mere)43. În 
agricultură se foloseau cele mai rudimentare procedee, utilizându-se mai puţin 
braţele de muncă, care lipseau, şi „foarte mult vitele”, care se găseau „din 
belşug”44. Niciodată nu se foloseau îngrăşăminte; un procedeu utilizat era 
acela al arăturilor adânci, după ce pământul fusese lăsat mai înainte pârloagă. 

Reinhard a remarcat numărul mare de „cai şi vite cornute”45 din 
Moldova şi de oi şi porci în Valahia. Caii erau mici, vioi, blânzi şi buni pentru 
cavalerie, iar boii din Moldova erau celebri prin mărimea şi calitatea cărnii 
lor46. Chiar dacă vitele erau în număr mare, el era totuşi „prea mic în 
comparaţie cu întinderea păşunilor”47. Tot Reinhard consemna că „în ochii 
boierilor o vită cu coarne e mai trebuitoare decât un ţăran”48. El însuşi ar fi 
auzit mărturisirea unui boier din Iaşi, care, întrebat de ce-şi lăsa pământul 
pârloagă, ar fi răspuns că era mai avantajos „să trimită acolo cirezile de boi 
decât pe ţărani”49. 

 
38 Filitti et alii 2004, p. 257. 
39 Holban 1935, p. 237; Vianu 1960, p. 79. 
40 Filitti et alii 2004, p. 258; Holban 1935, p. 237-238. 
41 Filitti et alii 2004, p. 260. 
42 Ibidem, p. 261. 
43 Holban 1935, p. 238. 
44 Filitti et alii 2004, p. 273. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem, p. 261; Holban 1935, p. 237-238. 
47 Filitti et alii 2004, p. 261; Holban 1935, p. 238. 
48 Filitti et alii 2004, p. 265. 
49 Ibidem; Holban 1935, p. 239-240. 
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Despre industrie, afirma că era inexistentă în principate, reductibilă la 
„îngrijirea şi recoltarea produselor aproape fireşti ale solului”50, la construirea 
de colibe de pământ şi paie pentru ţărani şi de case din cărămidă pentru 
boieri51. În cele două principate, se fabrica „cel mult pânza şi dimia 
grosolană”, din care îşi confecţionau hainele ţăranii; pieile de oaie erau făcute 
cojoace. Deşi au existat câţiva întreprinzători care au încercat să înfiinţeze 
manufacturi de postav, sticlă sau hârtie, „niciuna n-a putut să se menţină”52. 
La 1806, în Moldova exista o singură fabrică de postav deschisă de „arhitectul 
noului palat al domnului”53. 

Reinhard întrezărea, totuşi, germenii prosperităţii54: în aceste locuri, 
pământul era un capital „cu totul intact”. Ca să nu fie legat de pământ, ţăranul 
ar fi trebuit, în viziunea consulului francez, să-şi construiască pe el o casă în 
locul bordeiului mizer pe care îl putea părăsi oricând fără vreo umbră de 
regret, iar boierul ar fi trebuit să-şi valorifice banii. O primă soluţie ar fi fost 
micşorarea birului ţăranilor la jumătate şi instituirea impozitului funciar 
asupra pământului deţinut de boieri, „singurii bogaţi, căci, în această ţară, nu 
e impus « la bir » decât cel sărac şi mizerabil”55. 

Despre încercarea boierului Sturdza de a înfiinţa o manufactură de 
postav la Ruginoasa, pomenea Christine Reinhard, într-o scrisoare adresată 
mamei sale, în 28 august 1806. Cum încerca „să-i dezbare de apucăturile lor 
sălbatice”, boierul a angajat la fabrica sa de postav nişte copii de ţigani. Deşi 
respectivii au fost îmbrăcaţi, hrăniţi şi chiar meşterii aduşi din Germania au 
încercat să-i înveţe meserie, „micii vagabonzi mureau de urât şi plângeau tot 
timpul, cerând să se întoarcă la corturile lor muiate de ploaie şi bătute de 
vânt”56. Tatăl unuia dintre micii ucenici chiar a adunat suma de 60 de piaştri, 
cu care a încercat să-şi răscumpere copilul de la boier, pentru că „nu putea 
consimţi la nenorocirea copilului său”. Cum atât el, cât şi ceilalţi copii se 
îmbolnăviseră, boierul a fost nevoit să renunţe la manufactura sa şi într-un 
final, i-a şi eliberat pe toţi copiii de ţigani57. 

 
50 Filitti et alii 2004, p. 273. 
51 Holban 1935, p. 239. 
52 Filitti et alii 2004, p. 273. 
53 Se pare că este vorba de postăvăria de la Ruginoasa a lui Sandu Sturdza. Arhitectul la care 
face referire consulul francez este J. Freywald, care a refăcut palatul din Iaşi al lui Alexandru 
Moruzi (ibidem; Holban 1935, p. 241). 
54 Deşi ţăranul era decăzut, de câţiva ani încoace el avea un cojoc mai bun, iar boierul începuse 
să cumpere feţe de masă şi cărţi franţuzeşti (Filitti et alii 2004, p. 275; Holban 1935, p. 241). 
55 Filitti et alii 2004, p. 275-276; Holban 1935, p. 241-242. 
56 Filitti et alii 2004, p. 295. 
57 Cum o şatră se afla lângă Copou, doamna Reinhard a avut ocazia să se plimbe printre 
căruţele lor, care le ţineau loc de case, de mobilă. Masa lor era pregătită afară, în timp ce copiii 
stăteau prin iarbă cu vitele. Călătoarea franceză a manifestat compasiune pentru soarta acelor 
nenorociţi, siliţi pe timp de iarnă să se adăpostească prin păduri (ibidem). 
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Încercările de a întemeia nişte manufacturi, sesizabile şi în informaţiile 
lăsate de contele de Guilleminot, au eşuat succesiv din pricina „tulburărilor, 
războiului, lipsei de fonduri şi mai ales de oameni”. Muncitorii întâlniţi în 
principate erau îndeobşte de altă naţie: nemţi, evrei sau armeni, iar majoritatea 
erau de „o stângăcie extremă”58. Ţiganii59 se îndeletniceau cu prelucrarea 
fierului60. 

La 1809, Alexandre Nicolas Léonard Charles Marie de Moriolles 
consemna în jurnalul său de călătorie că atât locuitorii Moldovei, cât şi cei ai 
Ţării Româneşti erau dependenţi, dar se bucurau totodată şi de o libertate 
care nu le folosea la nimic. Numărul redus al populaţiei, precum şi tulburările 
frecvente nu le permiteau acestora să se consacre fie agriculturii, fie „unei 
industrii profitabile”61. În drum de la Iaşi spre Râmnic, Moriolles a putut 
vedea cu proprii săi ochi distrugerile pricinuite de războaiele nesfârşite, al 
căror teatru de desfăşurare fusese teritoriul principatelor. Dincolo de starea 
jalnică a ţării, călătorul francez întrezărea posibilităţile de dezvoltare a 
agriculturii pe timp de pace: „în faţa noastră se desfăşurau câmpii frumoase, 
gata să rodească de cum ar avea parte de îngrijire, care nu cere altceva decât 
pace şi siguranţă”, „câteva sate mai apropiate, mai bine construite şi cu 
locuitori mai puţin amărâţi pe care-i vedeam acuma, ne făceau să socotim că 
sub ocrotirea unei bune cârmuiri, Moldova ar putea să ajungă la nivelul celor 
mai bogate ţări din restul Europei”62. 

Moriolles scria că moldovenii nu obişnuiau să cultive pământul „decât 
pentru nevoile lor proprii şi nicidecum pentru câştig”. El motiva acea delăsare 
prin faptul că în ţările vecine nu s-ar fi găsit debuşee pentru produsele lor, vin 
şi cereale. După seceriş, ţăranii obişnuiau să-şi ascundă cerealele în gropi, de 
unde le scoteau „treptat pe măsura nevoilor”. Legat de acel obicei al ţăranilor 
români, Moriolles observase că în toate dimineţile, la răsăritul soarelui, cazacii 
care-l însoţeau se culcau la pământ, „rotindu-şi ochii cu atenţie pe suprafaţa 
câmpiei”. Ei i-au explicat lui Moriolles că încercau să descopere grânele 
ascunse în pământ, „care se trădau prin aburii uşori ce se ridicau deasupra 
pământului, arătând astfel locul comoarei subterane”. Nu de puţine ori, 
Moriolles i-a văzut pe cazaci „alergând acolo unde se ivea această ceaţă 
trecătoare, înfigându-şi suliţele lor lungi şi asigurându-se astfel de existenţa 
reală a descoperirii lor, care era de îndată confiscată spre propriul folos”63. 
Călătorul francez consemna că soldaţii căpătaseră o asemenea îndemânare, 

 
58 Ibidem, p. 366-367. 
59 Pe parcursul memoriului său, contele de Guilleminot îi numeşte pe aceştia în repetate 

rânduri „egipteni” (ibidem, passim). 
60 Ibidem, p. 367; Lumperdean 1995, passim. 
61 Filitti et alii 2004, p. 471. 
62 Ibidem, p. 474. 
63 Ibidem, p. 477. 
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încât doar mirosind vârful de fier al suliţei, ghiceau ce fel de grâne erau 
îngropate acolo. La mare căutare era ovăzul pentru caii lor64. 

În Moldova se găseau multe vii, dar vinul era consumat doar de 
localnici, fiind de o calitate proastă. Probabil, Moriolles nu gustase vinul de 
Cotnari! Cum clima era propice cultivării viţei-de-vie, el aprecia că o mai bună 
cunoaştere a procedeelor de vinificaţie utilizate în alte părţi, ar fi făcut ca 
vinurile moldoveneşti să rivalizeze cu cele din Ungaria. Plimbat de boierul de 
la Râmnic prin viile şi cramele sale, Moriolles s-a putut convinge de „neştiinţa 
cea mai desăvârşită şi lipsa cunoştinţelor celor mai obişnuite”65 în materie de 
viticultură. 

Despre cele două principate, consulul francez de la Vidin, Mériage, 
afirma la 11 iulie 1811, că erau de „o fertilitate admirabilă”66 a solului, 
remarcându-se şi prin mulţimea turmelor de animale. Din păcate, armatele 
ruseşti de ocupaţie şi-au lăsat atât de puternic amprenta, încât începând din 
1809, acestea nu mai ofereau decât imaginea unui deşert. Din această cauză, 
ruşii chiar începuseră să-şi procure provizii pentru armatele cantonate în 
principate din zonele din nordul Nistrului şi de la Odessa. În plus, numărul 
ţăranilor moldoveni şi valahi era prea mic în raport cu întinderea pământurilor 
ce puteau fi exploatate. De altfel, ei nu obişnuiau să cultive decât nişte 
suprafeţe limitate, care erau în măsură să le furnizeze provizii pentru sezonul 
rece, şi să aibă cu ce-şi plăti impozitele datorate boierilor şi domnului. Supuşi 
exploatării şi abuzurilor boiereşti şi ale armatelor de ocupaţie, ţăranii, şi aşa în 
număr redus, emigrau. De altfel, se înregistraseră şi cazuri de boieri, care 
nemaiputând satisface cererile ruşilor, au fugit în Transilvania67. 

Căpitanul Thomassin menţiona în jurnalul călătoriei sale prin Valahia 
anului 1814 că „producţiile principale” din acel principat erau grâul, orzul şi 
porumbul. Din porumb, locuitorii îşi făceau „hrana de bază”68. Furajele 
pentru vite erau din abundenţă69. A remarcat numărul mare de animale care 
erau crescute în principate; mai menţiona că se întâmpla uneori ca râurile sau 
pâraiele să iasă din matcă şi să provoace „inundaţii considerabile”70, 
dăunătoare agriculturii. Despre ţărani, ofiţerul francez amintea că erau sclavi; 
ţăranii valahi nu stăpâneau decât animalele de muncă şi locuinţa, în timp ce 
pământurile aparţineau boierilor71. 

 
64 Constantinescu 1992, p. 25. 
65 Cum oaspetele francez era din Champagne, boierul de la Râmnic a fost foarte dezamăgit 
de judecăţile sale asupra „vierilor moldoveni” (Filitti et alii 2004, p. 477). 
66 Hurmuzaki 1885, p. 589. 
67 Ibidem, p. 590. 
68 Filitti et alii 2004, p. 602. 
69 Cernovodeanu 1992, p. 1095. 
70 Isar 2005, p. 226. 
71 Ibidem, p. 232. 
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François Recordon aprecia că datorită solului fertil, în toate regiunile 
din Valahia se cultivau cereale. Mai peste tot, se cultiva şi viţă-de-vie, din care 
se obţineau „soiuri excelente de vin”. Tot în Valahia, se mai cultivau „toate 
zarzavaturile din Europa”, dar şi „leguminoase necunoscute” grădinarilor din 
apusul Europei, care ofereau o hrană sănătoasă şi gustoasă. De asemenea, mai 
existau şi pomi roditori, ale căror „poame gustoase şi îmbelşugate”72 îi 
răsplăteau pe români pentru truda lor73. A amintit, la rându-i, numărul mare 
de animale domestice, dintre care remarca în mod special caii, foarte frumoşi, 
dar destul de mici şi foarte rezistenţi, şi bivolii, utilizaţi pentru forţa lor la 
munci grele74. 

Călătorul francez Charles Pertusier sublinia că, la 1821, în Ţara 
Românească pământurile aparţineau în proporţie de trei pătrimi boierilor şi 
mănăstirilor şi numai o pătrime ţăranilor. O situaţie similară putea fi întâlnită 
şi în Moldova, unde din cele aproximativ 1700 sate înregistrate la 1803 în 
condica liuzilor, 927 erau în proprietatea boierilor, 215 în a mănăstirilor şi 
numai 546 erau libere. 

Lagau, consulul francez de la Iaşi, consemna într-un raport din 3 
ianuarie 1829 că Moldova avea 90000 fălcii de păşune, adică aproximativ 
129000 de hectare, care furnizau hrana pentru 300000 de cai, care valorau 
fiecare între 7 şi 12 ducaţi, 1600000 de bovine mari, 5000 de bouri şi 1660000 
de oi şi capre. Consulul francez considera că cifrele trebuiau dublate în cazul 
Valahiei. Clericii erau stăpâni pe aproape a zecea parte din vii, care produceau 
cam 4700000 de vedre. Aceeaşi sursă mai amintea şi că bogăţiile Moldovei 
fuseseră studiate de o comisie trimisă de la Sankt Petersburg în 1811, în ajunul 
semnării păcii de la Bucureşti. Pădurile furnizau lemn de stejar, necesar 
turcilor pentru corăbii, dar şi o specie de brad înalt şi drept, pe care un ofiţer 
rus venit special de la Odessa, în 1825, îl califica drept potrivit pentru 
construirea catargelor de corăbii. Informaţiile sale sunt cu atât mai preţioase, 
cu cât oferă date despre situaţia economică a Moldovei înaintea semnării 
tratatului de la Adrianopol75. 

Bois-le-Comte scria la 1834 că, până la 1829, principatele aveau 
obligaţia să aprovizioneze Poarta; monopolul asupra produselor din 
principate a condus în timp tocmai la stagnarea industriei şi a comerţului. 
Călătorul francez aprecia că principatele reprezentau „un Peru al grecilor şi 
grânarul Turciei”76. Bois-le-Comte semnala că, până la Tratatul de la 
Adrianopol, Poarta scotea din principate mari cantităţi de grâne. Mai mult, în 

 
72 Filitti et alii 2004, p. 661. 
73 Isar 2005, p. 227. 
74 În special acolo unde „şase boi abia ar putea face treaba a doi bivoli” (Filitti et alii 2004). 
75 Holban 1932, p. 369. 
76 Hurmuzaki 1913, p. 338. 
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ultimii trei ani, suprafaţa de pământ agricol a crescut cu o cincime faţă de 
perioada anterioară. Călătorul francez aprecia vinurile albe din Valahia, care 
reprezentau, în viziunea sa, o bogăţie a acelor ţinuturi. Şi Bois-le-Comte 
amintea de mulţimea de animale care exista atât în Valahia, cât şi în Moldova. 
El menţiona cu precădere caii moldoveneşti, care erau cumpăraţi de 
negustorii austrieci. În timpul ultimului război, ruşii au rechiziţionat de la 
moldoveni mulţi boi şi cai pentru nevoile armatei. Călătorul francez estima că 
fiecare familie poseda în medie câte 4-5 bovine, 3-4 cai, 14-15 oi. El aprecia 
că în Moldova existau pe atunci în jur de 660000 de vite, 360000 de cai şi 
peste 1800000 de oi. Mai erau crescuţi porci, pe care călătorul francez îi 
considera „remarcabili” prin talia mare, şi albine. În plus, apele numeroase 
care străbăteau principatele ofereau mari cantităţi de peşte77. Cât despre 
bogăţiile Moldovei, diplomatul francez aprecia la 14 mai 1834 că solul negru 
permitea cultivarea oricăror soiuri de grâne. Munţii, cel puţin la fel de bogaţi 
ca şi cei din Valahia, erau în mare parte neexploataţi. Grâul moldovenesc, 
produs în cantităţi apreciabile, făcea concurenţă celui cultivat în Podolia. Se 
mai cultiva în cantităţi mari şi porumb, care constituia hrana de bază a 
populaţiei. Se mai exploatau şi pădurile, de unde lemnul de stejar şi de brad 
ajungea la Dunăre, plutind pe Siret78. 

După Tratatul de la Adrianopol (1829), comerţul Principatelor 
Dunărene a devenit liber; este şi epoca din care datează începuturile unei 
agriculturi mai intensive. Din deceniul al patrulea al secolului al XIX-lea, au 
fost trimişi tineri în străinătate pentru specializare în agricultură; era cazul lui 
Petrache Poenaru, la 1830, iar mai târziu al lui Ion Ionescu de la Brad, care 
au făcut practică la Roville, lângă Nancy, la celebra fermă experimentală a lui 
Mathieu de Dombasle (1777-1843)79. 

Raoul Perrin sublinia că în Valahia se cultiva mult grâu, porumb şi 
cartofi; în plus, existau numeroase livezi, iar vinurile de prin părţile 
Râmnicului şi ale Craiovei se asemănau cu cele de Vouvray, Salins, Poligny, 
Arbois. Asemeni celorlalţi compatrioţi, a remarcat şi mulţimea animalelor 
domestice: caii aprigi care „biruiau orice comparaţie”80, turmele de oi şi de 
porci. Interesant este că voiajorul francez a menţionat şi preţurile cu care se 
vindeau animalele: un iepure de câmp costa 30 de parale, unul de casă – 5, o 
găină se vindea cu 18 parale, un curcan cu 24, iar o raţă cu 1081. 

La 1840, câmpiile valahe i se păreau lui Édouard Thouvenel mizere: 
deşi pământul Ţării Româneşti „nu cere decât să producă”, călătorul străin a 

 
77 Ibidem, p. 339-341. 
78 Ibidem, p. 363-365. 
79 Potra 1990, p. 67; Moţaş, Stanciu 1971, p. 200. 
80 Iorga 1981, p. 525. 
81 Ibidem. 



Violeta-Anca Epure 

224 

întâlnit doar din loc în loc lanuri de porumb sau grâu. A mai observat şi 
aspectul satelor, aşezate la mare distanţă unele de altele şi constituite din 
colibe. Starea deplorabilă a ţării era datorată războiului. Thouvenel scria că de 
la râul Olt şi până la Bucureşti ţara era goală. Ea se prezenta sub forma unei 
câmpii de treizeci de leghe, necultivată şi devastată de război, care arăta de 
parcă ar fi fost un câmp de bătălie. Copacii de pe cuprinsul ei fuseseră 
doborâţi şi arşi, din ei călătorul francez a mai putut vedea „câteva tufe 
pipernicite”. Cum nu era nicio aşezare omenească, niciun ogor cultivat, natura 
îşi reintrase în drepturi82. 

Saint-Marc Girardin a făcut referiri la fertilitatea solului pentru 
agricultură, de care s-a putut convinge cu proprii săi ochi, străbătând zona de 
la Mehadia spre şesul muntean. El chiar exclama: „Ce n-ar face aici cultivatorii 
francezi din Beauce şi Brié!”83. 

Inginerului francez Hommaire de Hell84, angajat de ocârmuirea 
Principatului Moldovei la 1841 pentru lucrările de navigabilizare a Siretului şi 
Prutului85, i se cerea să studieze posibilitatea introducerii la Târgu Ocna a unui 
alt procedeu tehnic de extracţie a sării în locul celui rudimentar, folosit până 
atunci. Din hotărârea Sfatului Administrativ, de la 11 decembrie 1841, rezulta 
că Hommaire de Hell era solicitat spre a face o cercetare preliminară în teren 
a unei metode tehnice de extracţie a sării, cunoscută în principiu încă de la 
1834, numită procedeul boltirii din gura văii până la depozitul sării. El trebuia 
să se pronunţe asupra volumului de muncă şi a materialelor necesare punerii 
în practică a noului procedeu, dar şi a valorii acestora. Hommaire de Hell a 
acceptat oferta guvernului moldovean şi a întocmit un amplu memoriu pe 
care l-a înaintat Vistieriei. Procedeul boltirii orizontale era apreciat de 

 
82 Durandin 1998, p. 72. 
83 Iordăchescu 1996-1997, p. 260. 
84 La 4 aprilie 1841, inginerul Hommaire de Hell îi scria consulului Franţei de la Iaşi, B. 
Hubert, despre condiţiile în care ar putea veni să studieze problema navigaţiei pe Siret. 
Hubert comunica mai departe Postelniciei condiţiile puse de inginerul francez pentru a 

accepta studierea chestiunii respective la data de 14 mai 1841. Consulul francez consemna că 
inginerul francez putea să se deplaseze la Iaşi către finalul lunii iunie; după semnarea 
contractului, el urma să se ocupe de lucrările pregătitoare, care, aprecia el, vor dura până la 
începutul lui septembrie. Huber sublinia faptul că inginerul francez considera că navigaţia 
Siretului trebuia să înceapă de la Roman. El aprecia distanţa pe apă de la acel oraş şi până la 
Galaţi la 180 de verste. Prospecţiunile urmau să se facă cu două bărci, fiecare cu trei-patru 
angajaţi, opt muncitori şi un tânăr care să vorbească atât franceza sau germana, cât şi limba 
ţării. Odată finalizate studiile preliminare, redactarea completă a proiectului ar fi durat toată 

iarna. După terminarea primelor operaţiuni pe Siret, inginerul francez ar fi putut declara dacă 
navigaţia pe acest râu era practicabilă şi dacă cheltuielile necesare nu depăşeau resursele 
principatului (Hurmuzaki 1895, p. 317, 335-336). 
85 Vitcu 1972, p. 62-63; Vitcu 1987, p. 94; Boicu 1965, p. 111-112; Boicu 1967, p. 83; Mărieş 
1985, p. 154. 
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inginerul francez drept „mai simplu, mai raţional şi mai economic”86. În ciuda 
faptului că suma estimată pentru începerea lucrărilor nu era prea mare 
(investiţia iniţială era apreciată la 61329 lei), atât guvernul Moldovei, cât şi 
antreprenorul s-au arătat indecişi; acest lucru, conjugat cu plecarea din 
Moldova a lui Hommaire de Hell în toamna anului 1842, a condus, iniţial, la 
amânarea lucrărilor cu un an şi, ulterior, chiar la abandonarea lor definitivă87. 

Adolphe Joanne88, călător prin principatele anului 1846, pomenea de o 
molimă care se abătea asupra acestora: lăcustele, care pe timp de vară 
transformau în câteva ceasuri „o oază într-un deşert”89. El constata, 
paradoxal, că pământul era „puţin lucrat, în ciuda fertilităţii solului”. Era o 
ţară săracă chiar dacă existau „atâtea bogăţii naturale”. Acelaşi călător mai 
menţiona şi că locuitorii principatelor apelau la produsele industriei străine 
„aproape pentru toate necesităţile” lor de consum90. 

Întreprinzătorul Felix Barberot, de origine franceză, deschidea în 1846 
în împrejurimile Iaşilor o moară mecanică cu echipament adus de la Paris91. 
De altfel, anii ’50 ai celui de-al XIX-lea veac au marcat începutul investiţiilor 
regulate de capital francez în Moldova92. În domeniul fabricării maşinilor şi 
uneltelor agricole s-a remarcat institutorul francez originar din Dijon, Jules 
Sachetti, care a deschis o întreprindere în Păcurarii Iaşilor la 1841, creându-
se astfel o largă societate pe acţiuni a marilor boieri moldoveni, în frunte cu 
Nicolae Suţu, titularul în funcţie al Departamentului de Finanţe al 
Principatului Moldovei93. 

Viziunea francezilor asupra Principatelor Române de la finele secolului 
al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea este destul de inegală, 
incompletă uneori şi nu lipsită, în unele cazuri, de erori sau aprecieri pripite a 
realităţilor socio-economice sau bunăoară, politice sau religioase existente. Ea 
reflectă, în majoritatea cazurilor, atenţia deosebită de care au beneficiat cele 
două principate din partea voiajorilor şi consulilor francezi. Există şi 
mărturiile de o incontestabilă valoare ştiinţifică datorate unor erudiţi, buni 
cunoscători ai realităţilor din principate. 

Preponderenţa îndeletnicirii creşterii animalelor asupra cultivării 
pământului a fost ilustrată de majoritatea călătorilor străini. Un factor deloc 

 
86 Vitcu 1987, p. 94. 
87 Ibidem, p. 95; Vitcu 1972, p. 63. 
88 Adolphe Joanne (1823-1889), avocat şi ziarist francez, a început să publice note de călătorii 
în seria intitulată Itinéraires (Vărzaru 1984, p. 37). 
89 Ibidem, p. 112-113. 
90 Ibidem, p. 114-115. 
91 Au urmat conaţionalii săi Prosper Durand, care a deschis la Galaţi o moară la 1855 şi fraţii 
ingineri Peytaven la Brăieşti şi Ţigăneşti, la 1858 (Vitcu 2002, p. 29). 
92 Macovei 1973, p. 207-222. 
93 Vitcu 2002, p. 29. 
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neglijabil care a influenţat cele două ramuri de bază ale agriculturii a fost şi 
starea precară a căilor de comunicaţie. Oaspeţi francezi precum Carra, 
d’Hauterive, Langeron, Gaudin, Parant, de Hauteroche, Charles şi Christine 
Reinhard, conţii de Guilleminot şi de Moriolles, Mériage, Thomassin, 
Recordon, Pertusier, Lagau, Bois-le-Comte, Perrin, Thouvenel, Joanne au 
consemnat în scrierile lor atractivitatea, varietatea peisagistică şi marile 
disponibilităţi agrare capabile să asigure principatelor prosperitatea în 
condiţiile eliminării ingerinţelor externe şi interne, care erau responsabile, în 
viziunea lor, pentru anchilozarea procesului evolutiv în zonă. Factorilor 
enumeraţi, li se adăuga, în viziunea aceloraşi observatori alogeni, războaiele 
pustiitoare ruso-turce şi regimul de dependenţă faţă de Poartă, deteriorat şi 
de administratorii absorbiţi numai de propriile interese şi de spectrul 
îmbogăţirii cât mai rapide şi fără prea mari eforturi. Din păcate, delăsarea 
locuitorilor şi numărul lor relativ redus, precum şi forma de cârmuire 
reprezentau piedici serioase pentru dezvoltarea agriculturii şi a comerţului. 
Consulii şi voiajorii francezi, amintiţi mai sus, au surprins în corespondenţa 
lor oficială sau particulară aspecte legate de soiurile de cereale cultivate, 
preţurile, caracterul rudimentar al exploatării agricole şi, implicit, producţia 
slabă; nu le-a scăpat nici faptul că viţa-de-vie era cultivată pe scară largă, deşi, 
conform aprecierilor lor, vinurile autohtone nu erau întotdeauna de cea mai 
bună calitate. Nu puteau să nu pomenească, în scrierile lor, numărul mare de 
animale crescute în gospodării de moldoveni sau valahi, preţurile lor sau 
aspecte legate de exploatarea sării. De asemenea, la alogenii francezi care fie 
au traversat spaţiul românesc, fie au petrecut o vreme acolo, se regăsesc 
informaţii cu privire la comerţul principatelor cu Turcia, care, până la 1829, a 
deţinut monopolul în acest domeniu şi care era interesată, cu precădere, de 
oile şi grâul din principate, dar şi de comerţul cu alte spaţii, precum: Hanatul 
Tătăresc, Polonia, Ungaria, ba chiar Germania, Anglia şi Veneţia. 
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Naturwissenschaften – Die Naturwissenschaften. Berlin, Heidelberg. 
NBFI  – NB: Filologicheskiye issledovaniya. Akademiya nauk 

SSSR. Moscova. 
Neo-Lithics – Neo-Lithics. The Newsletter of Southwest Asian 

Neolithic Research. Berlin. 
Noesis – Noesis. Academia Română. Bucureşti. 
OI  – Otechestvennaia istoriia. Nauka. Moscova. 
Opción  – Opción. Universidad del Zulia. Maracaibo. 
ORIGINES  – Studi e Materiali Pubblicati a Cura Dell’Istituto Italiano 

di Preistoria e Protostoria. Firenze. 
Orizont aviatic – Orizont aviatic. Publicaţie pentru propaganda Aviaţiei. 

Arad. 
PA – Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Alba. 
Alba Iulia. 

Palaeo3 – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 
(“Palaeo3”). An International Journal for the Geo-
Sciences. Elsevier. 

PLoS ONE – Public Library of Science One. Public Library of 
Science. San Francisco, Cambridge. 

Plural – Plural. Revista Departamentului de Istorie şi Geografie 
a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. 
Chişinău. 

PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences of 
the United States of America. 

Pontica – Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie. 
Constanţa. 

Povestea Vorbii 21 – Povestea Vorbii 21. Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă şi 
Artă. Târgu Jiu. 

Preocupări Literare – Preocupări Literare. Revista Societăţii Prietenii Istoriei 
Literare. Bucureşti (1936-1944). 

PS  – Prosveshcheniye v Sibiri. Sibirskoye regional’noye 
upravleniye narodnogo obrazovaniya. Novosibirsk.  
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PZ – Prähistorische Zeitschrift. Deutsche Gesellschaft für 
Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Institut für 
Prähistorische Archäologie. Berlin. 

Quat.Int – Quaternary International. The Journal of International 
Union for Quaternary Research. Elsevier. 

Rabotnitsa  – Rabotnitsa. Pravda. Moscova. 
Radiocarbon – Radiocarbon. An International Journal of Cosmogenic 

Isotope Research. Cambridge. 
RAIA – Revista de Artă şi Istoria Artei. Muzeul Municipiului 

Bucureşti.  
Răsăritul nostru – Răsăritul nostru. Organ pedagogic cultural şi social al 

surdo-muţilor din România (1932-1949). Focşani, 
Bucureşti. 

RBNR – Revista Bibliotecii Naţionale a României. Biblioteca 
Naţională a României. Bucureşti. 

RdHPh – Revue d’Histoire de la Pharmacie. Société d’histoire de 
la pharmacie. Paris. 

ReDIVA – ReDIVA. Revista Doctoranzilor în Istorie Veche şi 
Arheologie. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca. 

Renaşterea – Renaşterea. Organ Oficial al Eparhiei Ortodoxe 
Române a Vadului, Feleacului, Geoagiului şi Clujului. 
Cluj. 

Res montanarum – Res montanarum: Zeitschrift des Montanhistorischen 
Vereins für Österreich. Montanuniversität Leoben. 

RevBibl  – Revista Bibliotecilor. Bucureşti. 
Revista CICSA – Revista CICSA. Centrul de Istorie Comparată a 

Societăţilor Antice. Bucureşti. 
RHSEE/RESEE – Revue historique du sud-est européen. Academia 

Română. Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études 
sud-est européennes). 

RI – Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia 
Română. Bucureşti. 

RIP – Romanian Journal of Physics. Academia Română. 
Bucureşti. 

RM – Revista Muzeelor. Bucureşti. 
RMEA  – România. Mari Epoci de Artă. Bucureşti. 
RMI  – Revista Monumentelor Istorice. Institutul Naţional al 

Patrimoniului. Bucureşti. 
RMMM – Revista Muzeelor şi Monumentelor, Muzee. Bucureşti. 
RRH – Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română. 

Bucureşti. 
RT – Revista Teologică (între anii 1956 şi 1991 a apărut sub 

denumirea de Mitropolia Ardealului). Mitropolia 
Ardealului. Sibiu. 
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Sargetia – Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei 
Dacice şi Romane. Deva. 

Sargetia Naturae – Sargetia. Acta Musei Devensis. Series Scientia Naturae. 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane. Deva. 

SCGG – Studii şi Cercetări (Geologie-Geografie). Complexul 
Muzeal Bistriţa-Năsăud. Bistriţa. 

Sci.Rep – Scientific Reports. Springer Nature; Springer Science & 
Business Media. 

SCIATMC – Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Teatru, Muzică, 
Cinematografie. Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”. 
Bucureşti. 

SCICPR – Studii şi comunicări de istorie a civilizaţiei populare din 
România. Sibiu. 

Science – Science. American Association for the Advancement of 
Science. Washington D.C. 

SCIV(A) – Studii şi cercetări de istoria veche (din 1974, Studii şi 
cercetări de istorie veche şi arheologie). Bucureşti. 

SCN – Studii şi cercetări de numismatică. Institutul de 
Arheologie Bucureşti.  

SCŞN – Studii şi Cercetări (Ştiinţele Naturii). Complexul Muzeal 
Bistriţa-Năsăud. Bistriţa.  

SIB – Studii de istorie a Banatului. Timişoara. 
SK – Speleology and Karstology. Institutul Ucrainean de 

Speologie. Universitatea Naţională „Vernadsky 
Tavrichesky”. Simferopol. 

SMIM  – Studii şi materiale de istorie medie. Institutul de Istorie 
„Nicolae Iorga” al Academiei Române. Bucureşti. 

SP Suplementum – Studii de Preistorie Suplementum. Bucureşti. 
SP – Studii de Preistorie. Asociaţia Română de Arheologie. 

Bucureşti. 
SQ – Siebenbürgische Quartalschrift. Sibiu. 
St.Com.Etn – Studii şi Comunicări de Etnologie. Institutul de 

Cercetări Socio-Umane Sibiu. 
StComSibiu – Studii şi Comunicări. Arheologie-Istorie. Muzeul 

Brukenthal. Sibiu. 
StComSibiu-ŞN  – Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii. Muzeul 

Brukenthal. Sibiu. 
Studii  – Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi 

din 1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti. 
Studii vâlcene – Studii vâlcene. Societatea Prietenii Muzeului Bălcescu, 

în colaborare cu Arhivele Statului Râmnicu Vâlcea. 
Râmnicu Vâlcea. 

SUBBC – Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, series Chemia. 
Universitatea „Babeş-Bolyai”. Cluj-Napoca.  
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SUBBG – Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Series Geologia. 
Universitatea „Babeş-Bolyai”. Cluj-Napoca. 

SUCSH – Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica. 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. Sibiu. 

SV  – Siebenbürgische Vierteljahrschrift. Sibiu. 
SZ  – Soiuz Zhenshchin. Soiuz ravnopraviia zhenshchin. 

Sankt Petersburg. 
TAK – Theoretical and Applied Karstology. Institutul de 

Speologie „Emil Racoviţă” al Academiei Române. Cluj-
Napoca. 

Terra Sebus – Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul Municipal 
„Ioan Raica” Sebeş. 

Transilvania  – Transilvania. Centrul Cultural Interetnic Transilvania. 
Sibiu. 

TSUJ  – Tomsk State University Journal. Tomsk. 
Tyragetia (International) – Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a 

Moldovei. Chişinău. 
Utopia – Utopia. Revistă de cultură generală. Cluj. 
VAH – Varia Archaeologica Hungarica. Budapest. 
Vestnik Moscovskoy  – Vestnik Moscovskoy shkoly politicheskikh 

issledovaniy. ANK Moskovskaya shkola grazhdanskogo 
prosveshcheniya. Moscova. 

Vestnik RUDN  – Vestnik RUDN. Seriya: Vseobshchaya istoriya. 
Rossiyskiy universitet druzhby narodov. Moscova. 

Viaţa românească – Viaţa Românească. Revistă literară şi ştiinţifică. Iaşi. 
VPU  – Vestnik Permskogo universiteta. Permskiy 

Gosudarstvennyi Universitet. Perm. 
VTGU  – Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta. 

Tambovskiy Gosudarstvennyy Universitet. Tambov.  
WMQ – The William and Mary Quarterly. Omohundro Institute 

in Williamsburg.  
YPA – Yearbook of Physical Anthropology. American 

Association of Physical Anthropologists. 
ZfB – Zeitschrift für Balkanologie. Balkanologenverband e.V. 

Jena.  
Ziridava – Ziridava. Muzeul Judeţean Arad. 
Zitteliana  – Zitteliana. An International Journal of Palaeontology 

and Geobiology. Bayerische Staatsammlung für 
Palëontologie und Geologie. München. 

ZRO  – Zhenshchina v rossiiskom obshchestve. Ivanovskiy 
Gosudarstvennyi Universitet. Ivanovo. 

ZS – Zhizn’ Sibiri. Sibirskiy revolyutsionnyy komitet. 
Novonikolavsk (Novosibirsk, după 1926). 

ZV – Zhenskii Vestnik. Sankt Petersburg. 


