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Argument
Primul contact cu depresiunea Huşilor l-am avut în
anii copilăriei, atunci când am vizitat prima oară oraşul Huşi
cu părinţii mei, la bâlciul anual de Sfânta Maria din 14
septembrie. Cel mai mult m-a impresionat dinamica şi
diversitatea micului orăşel. Ulterior, oferta locurilor de
muncă, dar şi poziţia de centru de polarizare a satelor
învecinate, m-au determinat să mă orientez spre el, fiind cel
mai aproape punct urban de satul meu de obârşie, Isaiia.
Viaţa mi-a ghidat paşii şi spre alte localităţi ale ţării în care
am petrecut ani buni, însă traiul provincial de la Huşi, cu un
minim de confort, m-a atras irezistibil, în mod special
datorită locurilor natale apropiate. În timpul studenţiei, un
bun prieten, regretatul profesor Boris Gorceac, văzându-mi
înclinaţiile spre cercetarea fenomenului istoric şi geografic
local, mi-a sugerat să mă apuc de lucru asupra unei lucrări
istorico-geografice despre Huşi (1993). În acest sens
domnia sa mi-a oferit un bogat material bibliografic spre
consultare în vederea întocmirii unui studiu monografic.
Fiind ocupat cu lucrarea de licenţă asupra văii Bohotinului
şi cu studiile universitare, lucrul la aceasta monografie
mergea destul de anevoios, deoarece nu deţineam suficient
timp şi nici o susţinere financiară necesară acestui demers
de cercetare, atât în teren cât şi la arhivele statului din mai
multe oraşe ale ţării. Împlinirea a 500 de ani de la ctitorirea
Bisericii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ de către Ştefan cel
Mare şi a 400 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Huşilor a
determinat un grup de intelectuali huşeni, coordonaţi de
profesorul Theodor Codreanu, să scoată, în 1995, lucrarea
Istoria Huşilor. Acest fapt m-a oprit pentru moment din
continuarea demersului meu, canalizându-mi eforturile
ulterioare spre întocmirea unui studiu asupra locurilor natale
din microdepresiunea Bohotinului şi a Moşnei.
Făcând observaţii de teren în microdepresiunea
Bohotin-Moşna şi publicând rezultatele într-o carte, am
sesizat unele analogii, de ordin geomorfologic, geologic,
etnografic şi economic cu cele din Depresiunea Huşilor, fapt
care m-a impulsionat ulterior să-mi extind aria de lucru şi
asupra acesteia din urma, prin folosirea procedeelor
anterioare de investigaţie şi cercetare. Motivele pentru care
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am ţinut să tratez monografic întreaga depresiune a Huşilor
(cu peste 800 km2), ca un tot unitar, ţine de latura
geomorfologică şi tectonică a zonei dar şi de aspectul
economic şi etnografic al acesteia. Depresiunea Huşilor face
parte dintr-o scufundare tectonică, care s-a produs cu câteva
milioane de ani în urmă şi a afectat întreaga zonă
geografică. Orice geograf avizat distinge vizibil cadrul
natural impunător dimprejur şi încadrarea Depresiunii
Huşilor într-o scufundare de proporţie.
La studiul spaţiului depresionar am inclus şi două
sate (Bobeşti şi Budu) care sunt la limita dintre depresiunea
Huşilor şi următoarea unitate de relief, din motive
administrative (Bobeşti ţine de comuna Duda-Epureni, iar
Budu de comuna Stănileşti). De asemenea, am inclus şi
cătunul La Plop, venind ca o continuitate a fostului sat
Plopeni, fiind legat administrativ de comuna Pădureni.
Spaţial acesta este încadrat platoului ramei sud-vestice a
Depresiunii Huşilor, fiind pe acelaşi aliniament geotectonic
marginal cu satele Voloseni şi Budu.
La întocmirea studiului monografic am folosit
cercetarea de teren (periegheze, informări, observaţii etc.) şi
resursele bibliografice pe care le-am găsit în bibliotecile
locale, la persoane particulare, în arhivele naţionale aflate la
Iaşi, Vaslui, Bucureşti şi Suceava. Am coroborat rând pe
rând informaţiile publicate despre Huşi din ziare, reviste,
manuale, cărţi etc. urmărind surprinderea fenomenului
istoric, geografic, etnografic, religios ş.a. Studiul realizat are
menirea de a pune la dispoziţia cititorului o gamă mai largă
de aspecte dinamice ale societăţii care a funcţionat de-a
lungul timpului în acest spaţiu depresionar. Scopul lucrării
constă într-o informare cât mai variată şi mai apropiată de
modul de gândire şi de înţelegere al omului contemporan,
avid după o cunoaştere cât mai profundă a fenomenului
ştiinţific şi religios din perspectiva noilor mutaţii
economico-sociale.
Autorul omite cu bună ştiinţă capitolul despre
personalităţile localităţilor studiate, deoarece acestea pot fi
găsite în lucrările tipărite până la această dată (vezi: Istoria
Huşilor, Privire în oglindă. Pogăneşti de dincolo şi de
dincoace de Prut, Istoria Târgului Drânceni şi a comunei
etc). Pentru localităţile în care personalităţile nu sunt
menţionate, autorul invită pe cei interesaţi la realizarea unor
monografii locale, care să trateze acest subiect destul de
sensibil şi complex.
Cititorul este avertizat că informaţiile au fost
adunate până în luna mai 2007, făcând excepţie unele
adăugiri ulterioare strict necesare până la data publicării.
Autorul
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Oraşul Huşi văzut din Dealul Dobrina
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I. 1. Istoricul cercetărilor
arheologice şi istorice

P

entru epoca străveche, studii asupra identificării şi repartiţiei habitatelor din
depresiunea Huşilor, sunt făcute de arheologii N. Zaharia, Mircea Petrescu
Dîmboviţa, Emilia Zaharia, M. Brudiu, Vicu Merlan) (ZAHARIA şi colab. ,
1970, BRUDIU 1974, MERLAN 1997-1998) - pentru perioada neo-enolitică Atilla László, Gh.
Melinte, Violeta Bazarciuc, Anton Niţu, Fl. Burtănescu, Vicu Merlan. (LÁSZLÓ 1966,
MELINTE 1975, NIŢU, BAZARCIUC 1980, MERLAN, BURTĂNESCU 1999, MERLAN 2004), pentru
epoca fierului Ghenuţă Coman, Victor Spinei, Chiriac Laurenţiu, Teodor Silvia (TEODOR
SILVIA 1973, SPINEI 1977, COMAN 1980, LAURENŢIU şi colab. 2007), pentru perioada medievală
Dimitrie Cantemir, Grigore Ureche, Melchisedec Ştefănescu, Gheorghe Ghibănescu, Radu
Rosetti, Alexandru Andronic, Eugenia Neamţu, ş.a. (CANTEMIR 1961, URECHE 1956,
MELCHISEDEC 1869, ROSETTI 1905, ANDRONIC, NEAMŢU 2004) ş.a.
Un aport deosebit la stabilirea originii toponimice a oraşului Huşi şi a localităţilor
apropiate l-au avut Melchisedec Ştefănescu, Iorgu Iordan, Nicolae Iorga, Mihai Costăchescu,
C. Chiriţă, V. Urechia, Codrescu, ş.a. (MELCHISEDEC 1869, GHIBĂNESCU 1887, CHIRIŢĂ 1893,
URECHIA 1895, IORGA 1929).
La acestea se adaugă studiile şi articolele privind viaţa şi evoluţia comunităţilor
locale din depresiunea Huşilor a unor autori huşeni precum Boris Gorceac, Paul Salomeia,
Th. Codreanu, Vasile Calestru, Clit Costin, Ştefan Plugaru, Emilian Pascal, Adrian Butnaru
ş.a. C. D. Vasiliu a urmărit dezlegarea enigmei ce planează asupra movilei Răbâia, căutând
argumente în favoarea datării ei pentru perioada tracică (VASILIU 1933). Emil Pascal
realizează un studiu important asupra toponimelor şi antroponimelor comunei Arsura
(PASCAL 1973) iar profesorul de istorie Constantin Partene întocmeşte o lucrare despre
istoria Târgului Drânceni şi a comunei, surprinzând evoluţia comunităţii locale din Paleolitic
până astăzi. (PARTENE 2002). Acelaşi autor culege din lumea satului elemente preţioase din
etnografia şi folclorul local, reactivând fondul arhaic al acestora în conştiinţa localnicilor.
(PARTENE 2007).
Un bogat material arhivistic, cules de la Arhivele Statului, persoane particulare,
biblioteci, şcoli, biserici etc, a fost prelucrat şi redactat în numeroase lucrări de specialitate de
către profesorul Costin Clit şi Mihai Rotariu. (COSTIN, ROTARIU 2005).
O istorie amănunţită a satelor Novaci şi Duda, bazată pe un bogat material arhivistic
din perioada medievală, modernă şi contemporană a fost realizată de către profesorul
Adrian Butnaru din Duda. (BUTNARU 2007).
O lucrare deosebită, cu documentări de o parte şi de alta a Prutului (România - R.
Moldova) pentru localitatea Pogăneşti, având şi concursul unor personalităţi din Basarabia, a
fost întocmită de profesorul Ştefan Plugaru. (PLUGARU 2007).
Prigoana şi distrugerea intelectualităţii huşene în perioada comunistă prin arestări,
deportări sau asasinate, este surprinsă în memorialele autobiografice ale profesorului Vasile
Calestru. (CALESTRU 2007), Valeriu Neştian , Nicolae Enciu, Emanoil Balbuzan ş.a.,
victime ale sistemului ateist şi totalitar din perioada postbelică, până la evenimentele din
decembrie 1989.
Cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la ctitoria bisericii episcopale din Huşi, un grup
de intelectuali huşeni, au realizat o istorie a Huşilor în care au fost introduse numeroase date
despre originea şi evoluţia târgului Huşi, a legăturilor economice şi politice ale acestuia. Un
capitol interesant este cel legat despre personalităţile pe care le-a dat Huşul de a lungul
vremii, prin contribuţia acestora la fondul cultural-ştiinţific naţional şi internaţional..
(CODREANU, CALESTRU, GORCEAC, TUDOSIE, ŢONCU 1995). Despre Episcopia Huşilor găsim
Extras din volumul: Merlan, V. (2009).
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informaţii bogate în Cronica Huşilor (MELCHISEDEC 1869), apoi în lucrările preotului
Scarlat Porcescu (PORCESCU 1990), Codreanu şi colab.(1995), Alina Pricop (PRICOP 2007)
ş.a. Bazele cercetărilor arheologice şi etnografice huşene le-au pus în 1958 colectivul
ştiinţific al muzeului huşean, compus din: învăţătorul Gheorghe Melinte, profesorul Ştefan
Bujoreanu, profesorul Mihai Ciobanu, Constantin Enache, Elena Chirica şi Mihai Cărăuşu.
Colectivul ştiinţific a lucrat sub îndrumarea profesorului universitar Ioan Gugiuman de la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, fiind continuate de Violeta Teodoru
Bazarciuc, Paul Salomeia şi Vicu Merlan.

I. 2. Istoricul cercetărilor geografice
nsemnări şi observaţii de călătorie asupra spaţiului depresionar huşean întâlnim
la misionarii catolici precum Querini (1590), Bandinus (1646), Vita Piluzia
(1671), Giuseppe Gesnita (1730), apoi în Descriptio Moldaviae a lui Dimitrie
Cantemir (CANTEMIR 1973) ş.a. O lucrare importantă, cu informaţii privind suprafaţa,
populaţia, obiceiurile şi ocupaţiile huşenilor, însoţită şi de hărţi explicative, o reprezintă
Cronica Huşilor întocmită la 1869 de Episcopul Melchisedec Ştefănescu (MELCHISEDEC
1869). În anul 1883 institutorul V. Sârghinescu aduce referiri esenţiale privind geografia
depresionară în lucrarea Geografia judeţului Fălciu. (SÂRGHINESCU 1883).

Î

Harta Moldovei la 1541

Extras din volumul: Merlan, V. (2009).
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Harta Moldovei la 1774

Un alt studiu care prezintă tabloul vieţii economice şi sociale de la sfârşitul secolului
al XIX-lea este cel realizat în anul 1884 de către M. Leondari, intitulat Descrierea Judeţului
Fălciu, iar despre migraţia bulgarilor de la S de Dunăre în zona Huşilor s-a ocupat Gh.
Aramă publicând câteva articole în ziarul „România Liberă“din 20 mai 1884“. (LEONDARI 1884).
La 1886 A. Gorjan „inspirat“ de lucrarea învăţătorului V. Sârghinescu, publică o
nouă geografie: „Geografia judeţului Fălciu“ îmbunătăţind şi aducând în actualitate noi elemente geografice (GORJAN 1886).
Referiri la unele teritorii ale Depresiunii Huşilor, care
făceau parte din Ţinutul Fălciului, le întâlnim şi la Gheorghe
Ghibănescu în „Surete şi Izvoade“. (GHIBĂNESCU, vol. I-VI, 1888).
În 1893 C. Chiriţă în „Dicţionarul geografic al judeţului Fălciu“ aduce informaţii preţioase privind toponimia,
hidrografia şi populaţia satelor, comunelor şi târgurilor fostului judeţ Fălciu. (CHIRIŢĂ 1893).
Primele observaţii geologice asupra zonei Huşilor
sunt efectuate la sfârşitul secolului al XIX-lea (1884) de către
Sablea Ştefănescu, care identifică depozite sarmatice la Huşi
şi dă o listă de fosile de la Valea Grecului.
În anul 1903 Ion Simionescu marchează depozitele
sarmatice ce apar la Repedea (Iaşi) şi continuă cu cele de la
Moşna, Isaiia, Drânceni până la Huşi. (SIMIONESCU 1903).
Apoi în 1922 M. David face un studiu amplu asupra stratului
geologic care este identificat la Iaşi, apoi la Drânceni, şi spre
V, la Buneşti, Codăeşti, până la Băceşti. (DAVID 1922).
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Capitolul I – Istoricul cercetărilor

Studiile sunt aprofundate de către M.
Macarovici care vorbeşte despre
Chersonianul fosilifer dintre Siret şi
Prut, identificându-l în Dealul
Volosenilor, în fâşia de trecere de la
Sarmaţianul mediu la cel superior cu
un subetaj reprezentat de „nisipurile de
Buneşti“.
(JEANRENAUD
1995).
Acestea se găsesc într-o structură
încrucişată de facies fluvio-lacustru,
cu aflorări la Buneşti, Armăşeni, dar şi
pe partea opusă a dealului, la Arsura
(în ravena din zona de NV a satului).
(LAZĂR ALINA, 2001, 7; observaţii:
Vicu Merlan 2007).

Cercetări sistematic regionale
sunt efectuate de către I. Gugiuman şi
expuse în 1943 în teza de doctorat
„Regiunea Huşi“, lucrare pe care o
îmbunătăţeşte cu noi date şi o republică în 1959 sub denumirea „Depresiunea Huşi, studiu de geografie fizică şi
economică“. (GUGIUMAN, 1959).
Harta judeţului Fălciu
O analiză amănunţită a solurilor şi a viţei-de-vie din podgoriile
spaţiul depresionar huşean este efectuată de către C. Hogaş directorul Şcolii Viticole Huşi,
iar profesorul Şandru din Iaşi realizează un studiu geografic amănunţit asupra oraşului Huşi
şi zonele învecinate. (ŞANDRU şi colab., 1957).
Aspecte esenţiale ale geografiei şi
geologiei locale sunt publicate şi în „Geologia
Podişului Central Moldovenesc“ a lui P. Jeanrenaud (JEANRENAUD 1971) şi în lucrarea
„Podişul Moldovei“ avându-i ca autori pe
I. Gugiuman, V. Cârcotă şi V. Băican.
(GUGIUMAN, CÂRCOTĂ, BĂICAN 1980).

Autorii huşeni Gheorghe Şuşnea şi Boris
Gorceac întocmesc un studiu geografic al oraşului
Huşi în 1972, pentru a pune în valoare potenţialul
turistic şi economic al acestuia. (ŞUŞNEA,
GORCEAC 1972).
În ceea ce priveşte domeniul viticol,
acesta a făcut obiectul de studiu a numeroşi
cercetători în domeniu: C. Hogaş, I. Neamţu, V.
Moleavin, I. Vârnă, D. A. Tudosie ş.a. (NEAMŢU,

MOLEAVIN,
TUDOSIE
1967;
NEAMŢU,
MOLEAVIN 1969; NEAMŢU 1994; TUDOSIE 1974;
TUDOSIE, BURDUJA 1982).

Un factor determinant în cunoaşterea
perimetrului huşean l-a constituit şi „Drumul
Chihlimbarului“, drum ce străbătea cândva
Depresiunea Huşilor prin partea estică, cobora de
la Marea Baltică la Marea Neagră, iar prin
mutarea capitalei de la Suceava la Iaşi, mulţi
negustori şi soli prefereau drumul pe Valea
Prutului, „Drumul Mare“, care îl identificăm de la
Câlcea până dincolo de Stănileşti.

Hartă cu moşii de o parte şi alta a
Prutului, secolul XVIII
(apud. C. Istrate)
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