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Râul Prut: de la geografie la istorie
Vlad Mischevca
Abstract

The article discusses the historical geography of the river Prut (967 km). In
the ancient period it was known as the Pyretus, Porata, or Prout. The river
originates on the eastern slope of Mount Hoverla (2 068 m), in the Carpathian
Mountains in Ukraine. The Prut flows to the southeast, eventually joining
the Danube near Giurgiuleşti, east of Galați. The Prut currently divides three
countries: Romania, the Republic of Moldova and Ukraine. At present, it
constitutes the border between Romania and Moldova, with a total length of
695 km. It has a hydrographic basin totaling 27 540 km2, of which 10 990 km2
are in Romania and 7 980 km2 in Moldova. The article presents a summary
description of the geographical setting and hydrographic specificity of the
Prut River. The main geo-morphological characteristic features of the Prut
basin are presented. The author also offers a historical overview of the main
settlements situated on the river, as well as a brief analysis of the recent projects
for international cooperation centered on the Prut as an important waterway of
the region. Finally, the author emphasizes the role of the Prut as a border river,
looking at both the pragmatic and symbolic dimensions of its significance for
Romanian history.
Keywords: the Prut River, the Danube River, Basarabia, Bukovina, Moldova,
Russian Empire, Romania, geography, hydronomy, hydrography.

În paginile ce urmează vom prezenta o sumară introducere în geografia istorică
a Prutului, abordată cronologic prin prisma unor evenimente ce şi-au lăsat amprenta asupra neamului nostru de pe ambele maluri ale râului. Prutul a fost, pe
parcursul secolelor, o arteră vitală a Moldovei. Dintr-un râu interior, care era un
fel de „coloană vertebrală” a Ţării Moldovei, el devine după 1812, 1940, 1944
un râu de hotar, care astăzi desparte trei state: România – Republica Moldova
– Ucraina. Alexandru Hâjdău remarcase pertinent că „poziţia geografică a Moldovei a făcut ca ea să devină o adevărată cheie pentru cuceririle ulterioare ale
Europei şi nu putea să o lipsească de gloria de a fi bastionul libertăţii europene –
o apărare puternică faţă de turci...”1. Iar frontierile Ţării Moldovei nu s-au stabilit
nicicând pe apele Prutului.
Rețeaua hidrografică a Basarabiei (Moldova dintre Prut, Dunăre şi Nistru)
este bogată şi variată (înregistrând cca 10 mii de unităţi hidrografice, de la râuri
până la iazuri şi izvoare), dar, totodată, este şi unitară, deoarece majoritatea râu1
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Râul Prut, de la geografie la istorie P L U R A L

rilor mari şi mici se află situate geografic în cuprinsul unui singur bazin general
– Marea Neagră2. Suprafaţa bazinului hidrografic al Prutului ocupă 27 540 km2,
căderea râului – 1 577 m, panta medie – 1,63%, coeficientul de meandrare 2,13.
De remarcat că, în urma modelărilor moderne prin mijloace GIS, suprafaţa bazinului hidrografic al râului (în România şi cu suprafeţele aferente de pe teritoriul
Ucrainei şi Republicii Moldova) alcătuieşte o suprafaţă totală de 28 460,43 km2.4
În afară de poziţia geopolitică deosebit de importantă a râului Prut şi a bazinului său colector, delimitarea strict geografică este la fel de evidentă în teritoriu
printr-o cumpănă de ape. Lungimea totală a cursului principal este de 967 km.
În Ucraina, Prutul are o lungime totală de 251 km (conform altor surse – 272
km), desfăşuraţi în totalitate în sectorul superior al râului (ceea ce reprezintă 26%
din lungimea totală), la care se adaugă cei 21 km pe care Prutul formează graniţa
naturală a Ucrainei cu România (2% din lungimea totală). Din suprafaţa totală a
bazinului Prut, 30% se desfăşoară în Ucraina, ceea ce reprezintă 8 300 km2 (doar
1,37% din suprafaţa Ucrainei). În Republica Moldova, Prutul are o lungime totală de 695 km şi formează în totalitate graniţa naturală cu România (ceea ce reprezintă 72% din lungimea totală). Din suprafaţa totală a bazinului său, 8 250 km2 se
desfăşoară pe teritoriul Republicii Moldova, reprezentând aproximativ 30% din
totalul bazinului şi 24,37% din suprafaţa țării. În România, bazinul Prutului ocupă 10 900 km2, ceea ce constituie aproape jumătate din suprafaţa totală a bazinului (40%), suprafaţă care reprezintă doar 4,57% din suprafaţa ţării5.
Pe suprafaţa bazinului râului Prut de pe teritoriul Republicii Moldova există
cca 1 100 de bazine şi lacuri de acumulare (lacurile sunt, preponderent, în cursul
inferior al râului)6. Pe tot cuprinsul bazinului, din Carpaţi până la Dunăre, Prutul
colectează apele a peste 800 de râuri, râuleţe şi pâraie, inclusiv a 580 din ele pe
teritoriul Republicii Moldova7.
Întâlnind în publicaţii şi alte lungimi ale Prutului (cca 953 km, din care 742
km curg pe teritoriul României; iar o porţiune de 681,3 km marchează frontiera dintre România şi Republica Moldova)8, vom evidenţia că afluenţii principali
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Resursele acvatice ale Republicii Moldova. Apele de suprafaţă, autori V. Cazac, C. Mihăilescu, Gh.
Bejenaru, G. Gâlcă, Chişinău: Ştiinţa, 2010, 151.
Florin Vartolomei, Bazinul Prutului. Studiu de hidrologie (Rezumatul tezei de doctor, Facultatea
de Geografie a Universităţii din Bucureşti), Bucureşti, 2008, 8.
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A. Eremia, „Hidronimia bazinului hidrografic al Prutului. Afluenţii de stânga râului”, Akademos
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de dreapta sunt considerate râurile: Liuchka (56 km), Ceremuş (80 km), Derelui (24 km), Başeu, Jijia (275 km), Elan; iar afluenţii principali de stânga: Turka
(41), Cerneava (63 km), Beleluia (30 km), Soviţa (39 km), Staraia Graniţa (33
km), Ryngaci (42 km), Cerlena (36 km), Vilia (50 km), Lopatnic (57 km), Racovăţ (67 km), Ciuhur (90 km), Camenca (93 km), Gârla Mare (40 km), Delia
(30 km), Nârnova (49 km), Lăpuşna (70 km), Sărata (59 km), Tigheci (43 km)9.
Afluenţii Prutului din Galiția şi Bucovina istorică, conform surselor poloneze (sec. XIX), din partea stângă: Forczynka (Foreszczynka), Hawryłeć Mały
i Wielki, Swinny, Paradczyn, Pruteć Zachodni, Żeniec, Poławicza, Jawornieński
pot., Żonka, Czernohorczyk, Kamionka, Przemyska, Lubizna, Łojowiec, Krasna
ze Słoboźnicą, Tłomaczyk, Moczychwost, Kołomejka, Rydyłówka, Kołomyjski
pot. z Kozaczowem, Olchowiec, Rudka, Turka, Czerniawa, Orelec, Korbasinka,
Bełełuja, Potoczek, Turecki pot., Sowica, Szubraniec z Zadobrówką, Huków i
Rokitna.
Iar din partea dreaptă: Kostryczyk, Ardziałuża, Worochcel, Wojtuł, Pihy, Pruteć Wschodni, Nerezny, Kisny, Bujarski, Pithirski, Jasinoweć, Osława, Kobylica,
Szybieńka, Łuczka, Pistynka, Hruszów, Berozówka, Cuculin, Horoczna, Dubowiec, Rybnica, Czeremosz, Bruśnica, Hlinica, Rewnia, Berenówka, Dereluj i
Łukawicki pot.10.
În prezent, teritoriul Ucrainei este străbătut de următorii afluenţi ai Prutului
– din dreapta: Пігий (Піги, Пи́хи, lungimea de 11 km); Прутець Чемигівський
(Прутець Чемегівський, 21 km); Ославка (Ославка, 15 km); Пістинька (56
km); Березівка (15 km); Рибниця (56 km); Черемош [pol. Czeremosz, rom.
Ceremuş, 80 km; apele Ceremuşului şi ale afluentului său Ceremuşul Alb au fost
hotar între regiunile istorice Galiția și Bucovina; fiind de secole frontieră între
Rzeczpospolita și Ţara Moldovei (Imperiul Otoman), iar în 1919-1939 – graniţă de stat între Polonia şi România]; Глиниця (21 km); Дереглуй (Дерелуй, 34
km); Жижия (Жежія; rom. Jijia, are doar izvoarele în Ucraina, cu o lungime totală de 275 km).
Afluenţii Prutului din Ucraina din partea stângă: Прутець (16 km);
Перемиська (15 km); Любижня (16 km); Товмачик (Тлумач, Тлумачик, 33
km); Добривідка (Добривідка, 29 km); Турка (35 km); Чорнява (63 km);
Белелуйка (Белел я, 30 km); Совиця (39 km, curge prin Lujani); Совиця
(omonim – 37 km, curge prin oraşul Kiţmani); Шубранець (25 km); Рингач
(42 km); Черлена (36 km); Рокітнянка (Рокитна, Стара Границя, 30 km);
9
10

Resursele acvatice ale Republicii Moldova, 151.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 9 [Pożajście – Ruksze],
Warszawa, 1888, 108.
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Ларга (25 km, este unul din cele două râuri omonime din Republica Moldova;
izvorăşte lângă Kelmenţi din Ucraina şi traversează raionul Briceni)11.
Prutul este, după Nistru, cel de al doilea râu ca mărime şi importanţă al Republicii Moldova, care ne deschide singura ieşire la Dunăre şi, implicit, la Marea
Neagră prin portul Giurgiuleşti. Râul ne încorsetează dinspre vest, alcătuind graniţa cu România pe parcursul a celor aproape 700 km în limitele frontierei. Pe
teritoriul Republicii Moldova Prutul are un şir de afluenţi, mai mari şi mai mici,
din partea de est (din stânga):
1. Larga – debuşează în Prut la 656 km de la gura acestuia, la 4 km la
sud de s. Slobozia-Şirăuţi (lungimea – 25 km);
2. Vilia – debuşează în Prut la 637 km de la gura acestuia, la 2 km
spre S-V de s. Teţcani (50 km);
3. Lopatnic – debuşează în Prut la 627 km de la gura acestuia, la periferia s. Lopatnic (57 km);
4. Racovăţ – debuşează în lacul de acumulare Costeşti-Stânca din
Prut, la 1 km de s. Corpaci (67,3 km);
5. Ciuhur (la izvor Şiur) – debuşează în lacul de acumulare Costeşti-Stânca, în amonte de s. Văratic (75 km);
6. Camenca – debuşează în Prut la 466 km de la gura acestuia, la 1,5
km spre sud de s. Pruteni (93 km);
7. Gârlişor – debuşează în Prut la 417 km de la gura acestuia, lângă s.
Blindeşti (17 km);
8. Gârla Mare – debuşează în Prut la 410 km de la gura acestuia, la 2
km S-V de s. Petreşti (40 km);
9. Delia – debuşează în Prut la 385 km de la gura acestuia, în aria
oraşului Ungheni (30 km);
10. Nârnova – debuşează în Prut la 278 km de la gura acestuia, la 2,5
km spre S-V de s. Leuşeni (49 km);
11. Lăpuşna – debuşează în Prut la 239 km de la gura acestuia, la S de
s. Sărata-Răzeşi (70 km);
12. Sărata – debuşează în Prut la 187 km de la gura acestuia, la 1,5
km N-V de s. Nicolaevca (59 km);
13. Tigheci – debuşează în Prut la 152 km de la gura acestuia, lângă s.
Stoianovca (43 km);
14. Larga – debuşează în Prut la 119 km de la gura acestuia, la 4,1 km
spre N-V de s. Chircani (33 km)12.
11
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Географічна енциклопедія України, в 3-х томах. Редколегія: О. М. Маринич (відпов. ред.) та
ін., Київ: „Українська радянська енциклопедія” імені М. П. Бажана, 1989; Каталог річок
України, Київ: Видавництво АН УРСР, 1957.
Resursele acvatice ale Republicii Moldova, 163-203.
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Fig. 1. Harta bazinului râului Prut (Resursele acvatice ale Republicii
Moldova. Apele de suprafaţă, autori V. Cazac, C. Mihăilescu, Gh. Bejenaru, G. Gâlcă, Chişinău: Ştiinţa, 2010, p. 151).

Hidronimia Basarabiei mai include şi un şir de râuleţe mici care, de asemenea, alimentează apele Prutului din partea stângă: Zelena, Medveja, Drabişte (Draghişte, debuşează în r. Racovăţ de pe malul drept), Brătuleanca, Sârma,
Hălmagea, Frumoasa13, Căldăruşa (debuşează în r. Camenca de pe malul stâng),
Glodeanca (debuşează în r. Căldăruşa din partea stângă), Şovăţul Mic (debuşea13

Anatol Eremia, „Hidronimia Basarabiei. Originea şi semnificaţia numelor de râuri”, Limba română 1 (2014): 84.
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ză în r. Camenca de pe malul stâng), Şovăţul Mare (debuşează în r. Şovăţul Mic
de pe malul stâng), Şoltoaia (debuşează în r. Vladnic de pe malul drept)14.
Zamfir Arbore menţiona, la începutul secolului XX: „Din partea Basarabiei,
în Prut, se varsă următoarele râuleţe şi pîraie: Rachitna, Sancouţ, Cerlina, Şerbinţa, Poţap, Zelena, Medveja, Larga, Velia, Lopatineţ, Racovăţ, Ciuhur, Camenca, Gârlişoara; Gârla-Mare, Bladniceni, Delea, Bratuleanca, Trestin, Nârnova,
Călmăţui, Lăpuşna, Sărata, Tigheci şi Larga. Pe malul basarabean al râului se află
aşezate 77 sate şi 6 târguşoare. La Ungheni, peste Prut, este un pod al căii ferate;
lângă Noua-Suliţă, un pod plutitor, şi la Sculeni, un pod plutitor…”15.
Prutul îşi are izvoarele în Carpaţii Orientali, pe versanţii piscului Goverla
[Hoverla, în masivul montan Cernogora (укр. Чорногора, pol. Czarnohora) în
Carpaţii Păduroşi] din Ucraina, la altitudinea de 1 600 m (la 15 km sud-vest
de s. Vorokhta)16. Vârful Goverla (Hoverla, Hovârla), de 2 061 m, este cel mai
înalt pisc al Munţilor Maramureşului şi cel mai înalt punct de pe teritoriul actual al Ucrainei (Івано-Франківськая обл.). Unii autori ucraineni susţin derivarea
toponimului dintr-un entopic românesc „hovârlă” (howirla – „важкопрохідне
підняття”17) cu sensul vârf, dar acesta este necunoscut; prezenţa sufixului -ârla
pledează pentru o origine românească sau slavonă, foarte probabil expresivă,
etimologia rămânându-i necunoscută18.
Prin intermediul Izvorului Căţelei, afluent al Ceremuşului Alb, Prutul îşi are
izvoarele şi în România, în nordul ţării, între bazinele de ordinul I Tisa şi Siret. În
cursul său superior este un râu tipic montan, valea lui e îngustă cu versanţi înalţi
şi abrupţi, curgerea rapidă, iar în albie se întâlnesc multe praguri. În cursul de
mijloc Prutul formează meandre în lunca sa, are viteza de 1,5 m/s, iar pe un sector mic, unde întretaie şirul de recife, valea Prutului se îngustează până la câteva
sute de metri, căpătând formă de chei.
Mai spre sud valea râului se lărgeşte până la 5-6 km, cursul devine liniştit,
malurile nu sunt înalte, capătă formă simetrică, pe versanţi sunt bine exprimate terasele. În cursul său inferior valea râului Prut se lărgeşte considerabil până
14
15
16
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Resursele acvatice ale Republicii Moldova, 176-194.
Zamfir Arbore, Dicţionarul geografic al Basarabiei (1904), Chişinău, 2001, 167.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 9 [Pożajście – Ruksze],
Warszawa, 1888, 107; A. Eremia, Dicţionar geografic, Bucureşti – Chişinău: Litera Int., 2005,
356.
М. П. Янко, Топонімічний словник України. Словник-довидник (Kиїв, 1998), 99; Б. Ф. Лящук,
„До походження географічних назв на території Покутсько-Буковинських Карпат і прилеглих районів”, Вісник Львівського держ. ун-ту ім. І. Франка: Серія географічна 1 (1962):
115-120.
V. Chindea, Blog-ul toponimic, s.v. Hovârlă, Hoverla, https://toponime.wordpress.
com/2014/04/17/hovarla-hoverla/ (accesat la 9.01.2015)

39

40

PLURAL

Vol. 3, nr. 2, 2015

la 8-10 km, râul formează meandre, se ramifică în braţe, iar versanţii devin mai
domoli, pe alocuri fragmentaţi de ravene; lăţimea albiei variază între 50 şi 180 m,
adâncimea maximă e de 6-7 m, iar viteza se micşorează până la 0,7 m/s.
Rolul dominant în alimentarea Prutului, la fel ca şi a Nistrului, revine componentei de suprafaţă, 85% din scurgerea anuală.19
Râul Prut se varsă (debuşează) în fluviul Dunărea de pe malul stâng, la 164
km de la gura acestuia (la 0,5 km spre sud-vest de Giurgiuleşti), în aval de oraşul
Galaţi. Pe teritoriul României râul are un bazin hidrografic de 10 990 km2 şi un
debit mediu multianual de 110 m3/s (înainte de vărsarea sa în Dunăre). Pe teritoriul Republicii Moldova, râul are un bazin hidrografic de 7 980 km2 şi un debit
mediu multianual de 83,2 m3/s (la Ungheni). Scurgerea anuală a Prutului de la
izvor până la vărsare este de 2,9 km3 de apă20. Volumul scurgerii (norma scurgerii
anuale) şi variabilitatea ei sunt: la s. Corpaci – 82,0 m3/s şi 234 mm, coeficientul
de variaţie – 0,33; la gura de vărsare – 92,0 m3/s şi 108 mm, coeficientul de variaţie – 0,37.21
Durata viiturilor este mult mai mică decât a apelor mari de primăvară. Pe râul
Prut durata lor generală este de 13-25 de zile, cu o perioadă de creştere de 4-8
zile şi de scădere de 9-17 zile (vezi Caracteristicile medii ale unor viituri pluviale
din cele maxime anuale)22:
Prut

Debitul
Debitul
Durata
Durata
Durata
anterior
maxim la
creşterii, zile scăderii, zile totală, zile
viiturii, m3/s viitură, m3/s

s. Corpaci

86

994

4

0

13

Ungheni

100

450

6

13

18

Leova

118

297

8

17

25

În perioada scurgerii dintre lunile iunie și august, care este cea mai redusă,
apele Prutului nu pot fi folosite pentru alimentarea cu apă (parţial şi din cauza
consumurilor şi a reţinerilor de apă în iazuri), motiv pentru care s-au înregistrat
pentru ultimii 50 de ani de activităţi hidrometrice valorile caracteristice ale debitelor medii minime cu valorile pentru asigurările caracteristice. Astfel, conform
ultimelor sinteze, debitul minim asigurat, după darea în exploatare a tuturor acumulărilor, este de cel puţin 35 m3/s pe Prut la Ungheni23. În bazinul Prutului, pe
19
20

21
22
23

Resursele acvatice ale Republicii Moldova, 30.
Starea de conservare a biodiversităţii în zona transfrontalieră România – Republica Moldova. Proiect PHARE RO 2004/016-941.01.01.02, Iaşi, 2008, 10-11.
Resursele acvatice ale Republicii Moldova, 40.
Ibidem, 33.
Florin Vartolomei, „Aspecte ale scurgerii minime în bazinul hidrografic Prut”, Analele Universităţii „Spiru Haret”. Seria Geografie 7, 2004, 73.
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perioada de iarnă, scurgerea minimă este influenţată de puternice fenomene de
îngheţ (sloiuri sau zăpoare).
Apele mari de primăvară încep în primele zile ale lunii martie şi se încheie
pe la mijlocul decadei a treia a lunii aprilie. Intensitatea creşterii nivelului este în
medie de 20-24 cm/zi24.
Zamfir Arbure, în monografia sa enciclopedică „Basarabia în secolul XIX”,
publicată de Academia Română la 1898, descrie cu lux de amănunte bazinul râului Prut din acea perioadă:
Bazinul Prutului. Râul Prut îşi ia începutul în munţii carpatini din Bucovina
şi, de la comuna urbană Noua Suliţă până la gurile sale, desparte Basarabia
de patria-mamă. Până la 1879, când Rusia a răpit de la aliata sa în războiul cu
Turcia partea de sud a Basarabiei, Prutul era linia de demarcaţiune între ambele
state numai până la satul Nemţeni, iar de aci graniţa mergea pe uscat.
Malul drept al râului Prut predomină asupra malului stâng; el e mai ridicat, are
panta mai abruptă şi mai apropiată de albia râului; pe când malul stâng, din
contra, e mult mai jos şi mai depărtat cu înălţimile sale stâncoase de albie.
Valea Prutului e largă, având o lărgime de 2 până la 6 kilometri.
De la Noua Suliţă spre răsărit, pe întregul parcurs al râului, malul basarabean
al Prutului e jos, parte mlăştinos şi acoperit cu păşuni întinse şi mănoase. De
la târguşorul Lipcani, unde râul se îndreaptă spre miazăzi, câmpul dispare
şi înălţimile malului se apropie de albie. Aşa sunt malurile până lângă satul
Costeşti, unde stâncile, din ambele părţi, compun strâmtoarea, iar o parte
din stânci, trecând de-a curmezişul râului, produc nişte cataracte. Aci Prutul
trece prin porţi foarte înguste. Pe malul basarabean în aceste locuri sunt nişte
movile, pe care poporul român le numeşte suta de movile, iar ruşii le zic Sto
Moghil (landşaft natural situat între satele Branişte şi Cobani, judeţul Bălţi, care
reprezintă un şir de movile cu înălţimea de 15-20 m. – n. ed.). De aci malul înalt
se depărtează de albie şi, isprăvindu-se prin nişte stânci abrupte, formează un
spaţiu larg între înălţimi şi albie; acest şes e ca de vreo 3-5 km în lărgime, fiind
acoperit cu fâneţe, lăculeţe, bălţi şi pădurişte.
Apele ce se acumulează în acest loc sunt produse de râuleţele Ţiganca şi
Camenca, care curg aci aproape paralel cu Prutul.
Lângă Valea Rusului înălţimile se apropie de mal şi, deşi devin din ce în ce
mai puţin înalte, însă nu se mai depărtează de mal până lângă satul Barboeni
[Bărboieni]. Acest aspect al văii se menţine de acum încolo, afară de partea de
lângă Taxobeni şi Sculeni, unde încovoierile Prutului iarăşi formează câmpii
spaţioase. Valea Prutului de lângă Valea Rusului nu devine îngustă, pentru că
aci din partea dreaptă se varsă în Prut râul Jijia, care curge paralel cu Prutul şi
îşi are gurile în faţa satului Nemţeni din Basarabia. Partea stângă a văii are aci
24

Resursele acvatice ale Republicii Moldova, 31.

41

42

PLURAL

Vol. 3, nr. 2, 2015

o lărgime ca de 4 km. Paralel cu vechea albie a Prutului şi aproape de-a lungul
acestei vechi albii se mai văd şi acum urmele aşa-numitului Val al lui Traian.
Fundul albiei Prutului în partea sa de sus e pietros şi spre guri devine din ce în ce
mai lutos şi tinos. Precum e fundul, aşa sunt şi malurile. Fundul e foarte aplecat
spre sud, şi de aceea curentul apelor e mare şi puternic.
Apele Prutului n-au nivelul stabil; ele ba se ridică, ba scad, dar totuşi media
adâncimii se menţine la 4-7 picioare. Când apa e mică, pe Prut se formează mai
multe vaduri; iar revărsările se produc de trei ori pe an: primăvara când vine
dezgheţul, vara când se topesc zăpezile în Carpaţi şi toamna când râul îngheaţă.
Prutul îngheaţă pe la noiembrie sau decembrie, iar sloiurile pornesc pe la
februarie sau martie; de obicei însă râul nu îngheaţă şi gheţoaiele se sfarâmă
alocurea din cauza sinuozităţilor malurilor.
Trecători stabile peste Prut, din cauza graniţei politice, sunt numai la Lipcani,
Sculeni, Ungheni, pe unde trece linia căii ferate, şi la Noua Suliţă; mai există
şi una la Galaţi, pe calea ferată, care însă acum e închisă din cauza relei stări.
Trecătoarea de la Sculeni e făcută pe plute-luntre; iar unica bine întreţinută,
care există pe Prut, este podul mare suspendat din Bucovina de lângă Noua
Suliţă, pe drumul spre Cernăuţi...25.

Aşezare şi elemente morfometrice. Bazinul hidrografic al Prutului situat
în partea de est a României (sectorul românesc), este un bazin de contact între Podişul Moldovei, din România, în vest şi Podişul Podolic, de pe teritoriul
Republicii Moldova, în est. Evoluţia şi aspectele geografice sunt legate de cele
ale Podişului Moldovei, unii autori considerând această unitate o subdiviziune a
acestui podiş.
Condiţiile geologice. Sub acest aspect bazinul Prutului se suprapune pe
trei unităţi structurale: Platforma Moldovenească (până la falia Fălciu-Plopana),
Platforma Bârladului (între faliile Fălciu-Plopana şi Adjud-Oancea) şi Platforma
Covurluiului, prezentând fiecare câte un soclu cu formaţiuni cutate acoperit de o
cuvertură, cu formaţiuni dispuse monoclinal.
Relieful, se prezintă ca un ansamblu de interfluvii întinse cu aspect de poduri, dealuri şi coline separate de văi largi, sculptate în cuvertura sedimentară
monoclinală. Înclinarea generală a reliefului, spre sud‒sud-est, în acelaşi sens cu
orientarea văilor mai importante, reflectă o evidentă adaptare la structură. Structura monoclinală a favorizat apariţia formelor pozitive şi a văilor subsecvente.
Treptele principale care se impun în morfologie au valori de 300-500 m în nordvest, 300-400 m în partea centrală, 150-200 m în nord-est şi sud şi au o distribuţie relativ echilibrată. Altitudinile de peste 500 m sunt puţine şi izolate. Cotele
25

Zamfir C. Arbore, Basarabia în secolul XIX, ed. Ion şi Tatiana Varta, Chişinău: Novitas, 2001,
64-65.
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cele mai coborâte se întâlnesc în lungul culoarului Prutului (130 m la Oroftina,
32 m în apropiere de Ungheni şi sub 15 m spre confluenţă).
Clima. Datorită poziţiei sale majoritare în regiunea extracarpatică, departe
de influenţa maselor de aer din Oceanul Atlantic, însă larg deschisă acţiunii maselor de aer de origine continentală din est, nord-est şi nord, bazinul Prutului
primeşte cantităţi anuale de precipitaţii moderate. Bazinul Prutului, suprapus pe
Câmpia Moldovei, este expus direct maselor de aer continentale, în care aerul
dinspre vest, la coborârea unităţilor fizico-geografice înconjurătoare, suferă frecvent procese de föehnizare, cantităţile de precipitaţii sunt reduse, oscilând în general în jurul a 500 mm (la Rădăuţi 564 mm, la Iaşi 529,4 mm)26.
Odată cu creşterea nivelului apelor Dunării, Prutul îşi încetează scurgerea, se
revarsă, inundând suprafaţa vastă a luncii sale. Lunca râului este parţial înmlăştinită. Încă în prima jumătate a secolului XX o parte a luncii Prutului era ocupată de bălţi, mlaştini, lacuri, în care viețuia o lume animală acvatică foarte bogată
(peşti, păsări, mamifere). Acest sector al luncii Prutului reprezenta un minunat şi
miraculos paradis al naturii27.
În ultimele decenii cea mai mare parte din bălţile, lacurile şi mlaştinile Prutului au fost desecate. Fostele mlaştini au devenit terenuri agricole. În 1976, lângă
localităţile Stânca şi Costeşti, URSS și România au construit un baraj, un lac de
acumulare şi o hidrocentrală. Odată cu acestea, au încetat viiturile şi inundaţiile
periodice ale luncii Prutului. Dacă anterior terenurile de luncă erau alimentate
de mâlul mănos adus de apele râului în timpul inundaţiilor şi viiturilor, fostele
soluri fertile ale luncii s-au degradat şi au devenit salinizate. Nivelul apei în Prut a
scăzut considerabil în scopuri economice. Aceasta a limitat aprovizionarea cu apă
a lacurilor, bălţilor, mlaştinilor care au rămas, dar a căror suprafaţă continuă să se
micşoreze.
Vom menţiona, de la bun început, că bazinul Prutului (lăţimea medie este
de 51 km) are o întindere de la nord-vest spre sud-est, fiind îngust, asimetric,
cu partea dreaptă mai dezvoltată în amontele şi centrul bazinului28, astfel încât
apele râului se prezintă a fi pe parcursul secolelor o arteră vitală a Ţării Moldovei,
încărcată de istorie.
Râul Prut era cunoscut în Antichitate sub numele Pyretus, iar sciţii îl numeau
Porata, adică apă furtunoasă. Primele menţiuni documentare datează de la în26

27
28

Florin Vartolomei, Gianina Chirilă, Simona Rusu, „Ecartul de variaţie a debitelor medii lichide
(după Klemes). Studiu comparativ între bazinele hidrografice Trotuş şi Prut (sectorul românesc)”, Analele Universităţii „Spiru Haret”. Seria Geografie 7 (2004): 76; V. Băcăuanu, Câmpia
Moldovei (Bucureşti: Editura Academiei, 1968).
„Râul Prut”, http://www.deltadunariionline.ro/article/27242/Raul-Prut (accesat 1.02.2014)
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ceputul secolului XV. Versiunile etimologice rămân deocamdată controversate:
scit. port - „vad”, gr. pyretos - „zbuciumat”, iran. prtu - „loc de trecere”. Savantul
filolog Anatol Eremia consideră că radicalul geto-dac *proth (pârâu, râu) sau cel
preindo-european *p(r)t- (*p(l)t-) [(râu) plin, larg] ar putea sta la baza acestui
hidronim29.
B. P. Hasdeu remarcase că „Porata, prima apă tributară a Dunării despre răsărit, este cu cea mai perfectă certitudine topică şi chiar fonetică Prutul”, care
„numără 340.000 stânjeni”30. „Celţii au păstrat cuvântul frut chiar în înţeles de
fluviu… Porata însemna dară la sciţi: trecătoare”31. Nicolae Drăganu considera că
denumirea Prutului şi-a păstrat forma sa scită (Porata), trecând prin graiul slavilor, cu obişnuita schimbare a consoanelor surde slave în vocale sonore în transmiterea greacă, de unde au însuşit-o şi românii: Prutul32.
Explicaţia prin slavă, dată de Max Vasmer, care pornea de la forma grecească
a termenului Πυρετóς, atestată tot de Herodot, alături de varianta scitică Πορατα,
e susţinută de Al. Rosetti (Prutul: „numele scit al Prutului” (Βρουτος, la Constantin Porphyrogenetul): „trecere, vad, punte” (în Evul Mediu Prutul e numit
„Alanus fluvius”). Forma românească se explică prin intermediar slav: Pîrutu <
*Purîtu < Πυρετóς)33.
M. Vasmer argumentează că originea i-a fost, foarte probabil, iraniană: ind.
veche pŗthúş – larg sau avest. pərətu – vad, oset. furd – râu. Nu este temei pentru a afirma originea slavă, cu sensul iniţial de „mlaştină”. (Vezi: «родственно
*prǫdъ- „течение”, др.-исл. spretta „вскакивать, брызгать, прорастать”, англ.
sprint „мчаться”, ср.-в.-нем. sprenzen „брызгать”»34.)
În izvoarele antice elene se întâlneşte Πυρετος (πυρετός – în gr. înseamnă
şi febră), în cele romane – Porata, de obârşie indo-europeană şi cu sens dublu
„râu”/„vad”… («Упоминается в др.-греч. источниках как Puretos, в др.-рим.
Porata. Название и.-е. (иран.) происхождения от основы с семантическим
29
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33
34

Anatol Eremia, „Rîurile Moldovei dintre Prut şi Nistru”, in Localităţile Republicii Moldova:
Itinerar documentar-publicistic ilustrat. Vol. 11. R-Sa (Chişinău: Fundaţia „Draghiştea”, 2013),
22; Idem, „Hidronimia Basarabiei. Originea şi semnificaţia numelor de râuri”, Limba română
1 (2014): 83; Idem, „Hidronimia bazinului hidrografic al Prutului. Afluenţii de stânga râului”,
Akademos 4 (35) (2014): 150.
B. P. Hasdeu, Istoria critică a românilor, in Scrieri în 16 volume. Vol. 8. Text îngrijit şi studiu introductiv de Gr. Brâncuş (Chişinău: Ştiinţa, 2008), 282-283.
Ibidem, 284.
Vezi Nicolae Drăganu, Românii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei (București, 1933), 574-575.
Al. Rosetti, Istoria limbii române (Bucureşti, 1986), 219.
M. Фасмер, Этимологический словарь русского языка. В 4 т. (М.: Прогресс, 1987, Том 3),
390.
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раздвоением ‘река’ - ‘брод’: ср. инд. prthus ‘брод’ и от той же основы осет. furd
/ ford ‘большая река, море’»35.)
Plecând de la varianta Πορατα şi acceptând ideea că modificarea lui A în O s-a
petrecut chiar în daca târzie, iar U (<O) neaccentuat a dispărut în mod normal,
forma actuală se explică prin intermediul altei limbi36.
De remarcat că hidronimele istorice şi actuale, majore şi minore ale bazinului
hidrografic al Prutului, sunt în majoritatea lor de origine românească (90%)37.
Din cuprinsul bazinului hidrografic al Prutului (afluenţii de stânga) fac parte şi
unele hidronime slave (Drabiştea, Lăpuşna, Lopatnic, Medveja, Nârnova, Terebna, Ustia ş.a.) şi turcice (Călmăţui, Ciuhur, Cunduc, Taşlâc ş.a.)38.
Prezenţa alanilor, o populaţie ariană originară de la poalele Munţilor Caucaz,
care s-a „topit” în marea masă românească, este atestată pe valea Prutului către
începutul secolului XIV. Pe unele hărţi, râul Prut, situat doar la 18 km de Iaşi,
apare inscripţionat cu numele „Alanus fluvius”, iar „Harta” lui Giovani di Carignano (realizată la 1320) localizează un teritoriu „Alania”, la nord de Dunăre.39
Volumul L’origine del Danubio, tipărit la Venezia în anul 1685 (conservat la
Secţia Colecţii Speciale de la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” din Galaţi), cuprinde descrierea amănunţită a cursului Dunării, care era un permanent teatru
de război între creştini şi turci, un subiect mereu de actualitate în epocă. Volumul
include, după cum aflăm din titlu, locul de naştere al fluviului, denumirile vechi
şi moderne ale tuturor afluenţilor Dunării, ale regatelor, provinciilor, oraşelor şi
cetăţilor aşezate pe malurile fluviului sau în apropierea lui, până la vărsarea în
Marea Neagră (Mar Eusino)40. Un capitol aparte îl formează „Gurile Dunării”
35
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Географический словарь, s.v. Прут, http://enc-dic.com/geography/Prut-4459.html (accesat
la 28.11.2014).
B. P. Hasdeu, Istoria critică a românilor, in Scrieri în 16 volume. Vol. 8. Text îngrijit şi studiu introductiv de Gr. Brâncuş, Chişinău: Ştiinţa, 2008, 20.
Eremia, „Hidronimia bazinului hidrografic al Prutului. Afluenţii de stânga râului”, 150.
Ibidem, 151-152.
Gheorghe I. Brătianu, Recherches sur Vicina et Cetatea Albă. Contributions à l’histoire de la domination byzantine et tatare et du commerce génois sur le littoral roumain de la Mer Noire (Bucureşti,
1935), 43, Traian-Valentin Poncea, Geneza oraşului medieval românesc extracarpatic (secolele
X-XIV), prefaţă de Radu Florescu, Bucureşti, 1999, 151.
Autorul lucrării nu este menţionat pe pagina de titlu, apare doar numele lui Gerolamo Albrizzi,
cel care semnează dedicaţia către Pietro Lione, episcop de Ceneda, şi care este indicat şi la sfârşitul textului ca fiind autorizat de un comitet (de cenzură) din Padova (Reformatori dello Studio
di Padova) să tipărească volumul Il Danubio, cu precizarea că este o traducere din germană (există
două ediţii: cea din 1664, ediţia originală, sub titlul Der Donau – Strand şi cea din 1684, sub titlul puţin schimbat Neuvermehrter Donau – Strand, care reprezintă reeditarea lucrării din 1664,
la care s-a mai adăugat perioada 1644-1683, ambele editate de Jacob Sandrart la Nürnberg, în
limba germană, cu caractere gotice, iar autorul este Sigmund von Birken (1626-1681), istoric,
literat, reprezentant al Şcolii poetice din Nürnberg).
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(Foci del Danubio). Iar ultimul afluent al Dunării este indicat râul Prut (Pruth anticul Hierasus), care înainte de vărsare „alimentează un lac foarte bogat în peşti”,
probabil Lacul Brateş (deşi foarte aproape de Galaţi, oraşul propriu-zis nu este
indicat)41.
Dimitrie Cantemir, în celebra sa „Descriere a Moldovei”, a abordat în Capitolul III în mod special subiectul „Apele Moldovei”, menţionând cele patru mari
artere navigabile ale ţării („fluvii mai mari şi potrivite pentru navigaţie: Danubiul, Tyras, Hierasus şi Siretul”)42 – Dunărea, Nistrul, Prutul şi Siretul: „În Dunăre
se varsă Prutul, numit mai înainte Hierasus, de Ptolemeu Gerasus, de Ammianus
(Marcellinus Ammianus, cca 332-395, a fost un general roman de origine greacă
şi ultimul mare istoric latin. Autorul operei istorice „Res gestae” – n.n.) Parota
(Porota – n.n.)43, iar de vechii greci Pyretus, care izvorăşte din munţii Transilvaniei, numiţi de cei vechi Carpaţi, ce sunt hotar între această ţară şi Lehia (Polonia
– n.n.) şi străbate întreaga Moldovă. Are apa cea mai uşoară şi mai sănătoasă, cu
toate că este cam tulbure din pricina nisipului pe care îl duce cu ea; numai când o
laşi să stea într-un pahar, nisipul cade la fund şi atunci ai apa cea mai limpede. Pe
când şedeam în Moldova, am făcut o încercare şi am găsit că o cantitate de o sută
de dramuri44 este mai uşoară cu treizeci de dramuri decât aceeaşi cantitate de apă
luată din alte râuri”45.
Călătorul german Martin Gruneweg a descris, la 1582, apa Prutului ca pe
una „egală în lăţime cu (râul) Mottlau (r. Motława din Polonia – n.n.)… Niciodată nu s-a arătat limpede în faţa ochilor mei, ci totdeauna amestecată cu lut, ca
supa barszcz (borş cu sfeclă roşie – n.n.), la fel ca Tibrul la Roma. Şi deşi atât de
tulbure, totuşi, dacă stă un pic liniştită într-un vas, curând devine limpede şi este
cea mai sănătoasă apă de băut. S-a dovedit că pe cântar, faţă de celelalte ape, este
cea mai uşoară”46.
Cercetările geografilor contemporani demonstrează că, în timpul apelor mari
de primăvară, materialul erodat de pe suprafaţa bazinului de recepţie ajunge rapid în reţeaua de albii la începutul perioadei de creştere a nivelurilor. Iar turbidi41
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Valentina Oneț, „Dunărea într-o veche tipăritură venețiană de la 1685”, Axis Libri, an IV, nr. 11
(iunie 2011): 3.
Dimitrie Cantemir, principele Moldovei, Descrierea stării de odinioară şi de astăzi a Moldovei.
Studiu introductiv, notă asupră ediţiei şi note de Valentina şi Andrei Eşanu. Traducere din limba latină şi indici de Dan Sluşanschi, Bucureşti: ICR, 2008, 146.
Ibidem.
Dram – veche unitate de măsură, pentru greutăţi, egală cu 3,18-3,23 grame; pentru capacitate,
egală cu 3,22-3,80 centimetri cubi, ibidem, 151.
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Chişinău: Litera, 1997, 17-18.
Călători străini despre Ţările Române. Supliment I. Coord. Şt. Andreescu, Bucureşti: Ed. Academiei Române, 2011, 84.
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tatea medie anuală a apelor Prutului din zilele noastre, pe măsura deplasării spre
aval, se micşorează: în s. Corpaci – 670, în or. Ungheni – 650, în or. Leova – 510
g/m3. O turbiditate foarte înaltă a apelor r. Prut poate fi observată în perioada
căderii ploilor intensive. Astfel, la 11.06.1965, în or. Ungheni saturaţia apei cu
aluviuni a atins 12 000 g/m3. Modulul scurgerii medii anuale a aluviunilor în r.
Prut pe sectorul din Republica Moldova este mai mic: în s. Corpaci – 192, în or.
Ungheni – 120, în or. Leova – 60 t/km2.47
„În Prut, menţiona Cantemir, se varsă Ceremuşul, care face hotarul dintre
Lehia şi Moldova [...] Prutul duce cu el apele: Colacin, Cosman, Cuciur, Ciuhur,
Başeu, Corovia, Caminca, Căldăruşa, Jijia, Gârla Mare, Delia, Valea Mare, Valea
Brătuleni, Mojna, Nirnova, Călmăţui, Lăpuşna, Strâmba, Sărata de Apus şi Sărata
de Răsărit, Ghigieci, Larga şi Ilan”48.
Editorii operei cantemiriene, acad. Andrei Eşanu şi Valentina Eşanu, în cea
mai recentă ediţie a „Descrierii Moldovei” (2008), menţionând că ordinea afluenţilor Prutului nu este exactă, prezintă hidronimele în felul următor: „Hierasus
s(au) «Prutul», duce cu sine Colacinul, Coţmanul, Cuciurul, Ciuhrul, Başeul,
Corovia, Caminca, {{Căldăruşa, Jijia,}} Gârla Mare, Delea, Valea Mare, Valea
Brătuleni, Moşna, Nirnova, Călmăţuiul, Lăpuşna, Strâmba, Sărata de Răsărit şi
cea de Apus, Kigheciul, Larga şi Ilanul”49.
Marele cărturar moldovean era de părerea că „în apele Prutului sunt destule
leacuri împotriva tuturor bolilor”50 („Moldova […] are destul leac împotriva tuturor bolilor doar în apa râului Hierasus”)51.
Cunoscutul călător turc din secolul XVII Evlia Celebi (Evliya Çelebi) traversează de mai multe ori Prutul cu ajutorul vaselor, deoarece „marele râu Prut vine
din vilaietul căzăcesc (leşesc) şi poate fi trecut cu corabia în faţa Ţuţorei”. Călătorul remarcă de asemenea că „este o apă limpede şi mare”52. Către începutul secolului XIX Dionisie Fotino menţiona, la rândul său, că „apa sa este foarte bună şi
are o mulţime de peşti gustoşi”53.
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Cantemir, Descrierea Moldovei, 19.
Cantemir, principele Moldovei, Descrierea stării de odinioară şi de astăzi a Moldovei, 146, 151,
nota 26.
Cantemir, Descrierea Moldovei, 22.
Cantemir, principele Moldovei, Descrierea stării de odinioară şi de astăzi a Moldovei, 149.
Călători străini despre Ţările Române, vol. VI, Bucureşti, 1976, 363, 733.
Dionisie Fotino, Istoria generală a Daciei sau a Transilvaniei, Ţării Munteneşti şi a Moldovei. Trad.
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S-a mai spus că, pe vremuri, oştenii se împărtăşeau cu apă din Prut înainte de
a pleca la luptă. Pe lângă această menţiune circula şi o glumă: „Dacă apa din Prut
este aşa de bună, de ce moldovenii preferă vinul?”54.
Pe timpul domniei în Moldova a lui Alexandru Ypsilanti (1786-1788) se vorbea despre „realizarea unui canal navigabil care va trece prin Iaşi”, cu intenţia ca
Siretul să fie legat cu Prutul în vederea navigabilităţii. Ideea a fost reluată, oficial,
în Regulamentul organic (1832). În capitolul care aborda Căile de comunicaţii se
prevedea navigabilitatea unor râuri din Principatul Moldovei, printre care Prutul
şi Siretul, inclusiv unirea acestora prin intermediul râului Bahlui: „Siretul şi Prutul [...] trebuie a se curăţi şi a se face mai îndemânatic pentru plutire sau pentru
a se face canaluri de comunicaţie, de pildă unirea Siretului cu Prutul prin râul
Bahlui, care ar fi de mare folos şi pentru comercia capitalei”.
Articolul 158 al Regulamentului organic al Moldovei stipula că Siretul şi Prutul, „care curg de-a lungul ţării spre amiazăzi şi dau în Dunăre, să slujească spre
coborârea mărfurilor şi a productelor ţării”, prin navigabilizarea acestor râuri şi
construirea unui canal de legătură între ele pe apa Bahluiului55.
În anul 1859, în Actul Unirii, exista un articol care stipula faptul că, pentru a
renunţa la poziţia capitalei la Iaşi, „se va face Prutul navigabil şi se va lega cu Iaşii
care va căpăta statutul de oraş porto-franco”56. După mutarea, în 1862, a capitalei
Principatelor Unite de la Iaşi la Bucureşti, Mihail Kogălniceanu cerea compensaţii economice pentru fosta capitală a Moldovei, între care şi realizarea canalului
navigabil Bahlui – Prut, prin care Iaşul să devină porto-franc.
În Evul Mediu, Prutul a fost permanent navigabil, iar după 1856 activitatea
flotei moldave s-a intensificat, dar abia din 1870 se poate vorbi de o navigaţie
organizată. Convenţia încheiată la Bucureşti, la 3 (15) decembrie 1866, între
guvernele Austriei, României şi Rusiei, intitulată „Stipulaţii privind navigaţia pe
Prut”, a constituit actul de înfiinţare a Comisiei Mixte a Prutului, care şi-a încheiat de facto activitatea la începutul Primului Război Mondial. Articolul 1 al Convenţiei prevedea libertatea navigaţiei pe Prut pentru navele sub toate pavilioanele
şi obligativitatea respectării de către acestea şi echipajele lor a regulilor de navigaţie stabilite de „Stipulaţii”. Articolul 7 prevedea instituirea unei „Comisii Mixte
permanente, compusă din delegaţi ai Rusiei, Austriei şi Principatelor Unite [...]
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„Tu știi ce se ascunde în spatele numelor apelor României?”, http://adevarul.ro/cultura/istorie/mures-suleyman-magnificul-marea-neagra-1_51693288053c7dd83f03e26d/index.html
(accesat la 8.12.2014).
Alexandru Duță, „Un document important despre amenajarea pentru navigaţie a râului Prut la
începutul secolului al XX-lea”, Archiva Moldaviae, vol. II, 2010, 371.
„Istoricul amenajărilor de gospodărire a apelor”, http://www.rowater.ro/daprut/Continut%20
Site/Istoric.aspx (accesat la 24.10.2014)
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pentru a pune Prutul în cele mai bune condiţii posibile de navigabilitate”57. Lucrările de întreţinere a parcursului navigabil s-au concentrat către începutul secolului XX, practic, de la confluenţa cu Dunărea la Ungheni. În această perioadă,
bazinul Prutului era evaluat la o suprafaţă de 27 477 km2, din care 7 967 km2
reveneau parcursului austriac, până la Mamorniţa. Plutăritul şi transportul cu şalandele se efectua în cele trei sectoare ale râului divizat:
a) în Austria – parcursul între Mikulicsin şi Snyatin, în Galiţia (105 km) şi
acela între Snyatin şi Mamorniţa, în Bucovina (48 km);
b) parcursul între Mamorniţa şi Novoseliţa (cca 10 km), care forma frontiera
între Austria şi România;
c) parcursul cuprins între Novoseliţa şi confluenţă (apr. 740 km), care forma
frontiera între România şi Rusia58.
Plutele cu cherestea din Carpaţi (se uneau împreună 8-10 bârne rotunde a
câte 6-8 m lungime) de la Delatyn până la Dunăre puteau să ajungă, în dependenţă de condiţiile meteorologice, în 10-11 zile59.
Până în 1914, s-a navigat pe un sector de 318 km de la vărsarea Prutului în
Dunăre, de la Galaţi, până la Nemţeni. Lucrările hidrotehnice realizate după sfârşitul Primului Război Mondial de Administraţia Comercială a Porturilor şi Căilor de Comunicaţie au permis să se extindă sectorul navigabil până la Sculeni, pe
o distanţă de 445 km de la Galaţi. Pe sectorul Galaţi – Nemţeni, pescajul permis
navelor, adică adâncimea de navigaţie, era de 0,9-1,2 metri. Se putea naviga cu
nave cu capacitatea de la 300 la 600 de tone. După al Doilea Război Mondial,
albia Prutului a devenit graniţa vestică a URSS şi autorităţile de la Moscova au
interzis să se mai navigheze pe Prut60.
În general, utilizarea posibilităţilor economice şi logistice oferite de râul Prut,
în perioada sovietică, a fost una neînsemnată, care poate fi asemuită cu cea a
Nistrului – practic neutilizat în perioada interbelică („râu mort într-o ţară moartă”)61.
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Alexandru Duţă, „Un document important despre amenajarea pentru navigaţie a râului Prut la
începutul secolului al XX-lea”, Archiva Moldaviae, vol. II, 2010, 372.
Ibidem, 387.
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 9 [Pożajście – Ruksze],
Warszawa, 1888, 108.
„Navigația pe Prut poate fi redeschisă din bani europeni. De ce sunt pasive autoritățile din
Republica Moldova?”, 17 decembrie 2013, apud http://www.timpul.md/articol/navigaia-pe-prut-poate-fi-redeschisa-din-bani-europeni–de-ce-sunt-pasive-autoritaile-din-r–moldova-52890.html (accesat 1.02.2014)
Virgil Pâslariuc, „Recenzie la cartea Alberto Basciani, La difficile unione. La Bessarabia e la Grande Romania, 1918-1940, prefazione di Keith Hitchins, II edizione, Ed. Aracne, Roma, 2007,
413 p.”, Pontes. Review of South East European Studies 3-4 (2009), 319.
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Abia după 1989, problema navigabilităţii pe râul Prut a revenit în actualitate, fiind tratată cu un oarecare interes în perioada 1991-1996. Prin 1991, partea
română a elaborat „Studiul privind posibilitatea de reactivare a transporturilor
navale româneşti pe râul Prut”, iar doi ani mai târziu, în 1993, un studiu de prefezabilitate, inclusiv conectarea la sistemul de navigaţie fluvial maritim. A fost
întocmit şi un proiect de convenţie privind amenajarea pentru navigaţie a râului Prut, denumit „Convenţia Prutului”, inclusiv un regulament de organizare şi
funcţionare. După 1997, guvernele din Republica Moldova nu au mai manifestat
interes pentru reluarea circulaţiei navale pe Prut, astfel că acum în această zonă
se desfăşoară, pe partea moldovenească, mici transporturi navale pentru transportul unor cantităţi de balast. După 2006, s-a stabilit o strategie pe termen lung
privind reînfiinţarea unor porturi pe Prut, la Oancea, Fălciu, Râseşti şi Prisăcani.
În 2011, a fost o discuţie la nivel de secretar de stat între Ministerele Transporturilor din cele două ţări, în urma căreia s-a convenit să se facă o comisie mixtă româno-moldoveană, care să analizeze impactul economic al reluării acestor
transporturi. Problema se soluţionează treptat, iar la Chişinău se vorbeşte la nivel
înalt despre necesitatea construirii unui pod peste Prut, în zona Leova-Vetrişoaia62.
Abia în 2010 a fost scoasă sârma ghimpată de la frontiera de pe Prut – această
reminiscență a cortinei de fier din Europa.
În 2013, după o stagnare de 25 de ani, în premieră a fost relansată navigaţia
pe Prut, care a ajuns până la Cahul. Iar curăţarea albiei râului Prut de la Giurgiuleşti a ajuns în 2014 până la Cantemir, acest traseu fiind redat navigaţiei fluviale.
Se preconizează de a continua lucrările de curăţare a şenalului navigabil, astfel
încât să se ajungă la Leova şi mai apoi la Ungheni (un prim efect benefic al redeschiderii navigaţiei comerciale constă în posibilitatea producătorilor agricoli de a
transporta recolta prin Portul Giurgiuleşti, transportarea producţiei cu transportul naval fiind de cca 7 ori mai ieftină decât cu transportul auto)63.
Actualmente istoria navigaţiei comerciale pe Prut ar putea avea o continuare
în contextul dezvoltării programelor UE pentru Regiunea Dunării şi al convenţiilor adoptate de România şi Republica Moldova.
Începând cu anul 1997, terenurile satului Văleni (r-l Cahul) au fost explorate prin extragerea ţiţeiului. Pe parcursul anilor, agenţii economici au transformat zona rezervaţiei de stat „Prutul de Jos” într-un spaţiu sinistru, unde nu au
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Daniel Tanasuc, „Vom avea din nou porturi la Prut?”, Vremea nouă, Vaslui, 3 februarie 2014,
http://www.vrn.ro/vom-avea-din-nou-porturi-la-prut
„Râul Prut a fost redat navigației fluviale până la Cantemir”, 14 iulie 2014, http://unimedia.
info/stiri/raul-prut-a-fost-redat-navigatiei-fluviale-pana-la-cantemir-79417.html
(accesat
14.07.2014).

Râul Prut, de la geografie la istorie P L U R A L

fost replantaţi arbori, au dispărut specii de păsări şi alte vietăţi, fapt care a făcut
să degradeze întregul ecosistem din preajmă. Catastrofa ecologică din rezervaţia
naturală „Prutul de Jos” este amplificată şi de consecinţele dezastruoase ale construirii tronsonului de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti, care a contribuit la degradarea solurilor, despădurirea zonei, dispariţia a zeci de specii de faună şi floră64.
La începutul secolului trecut Mihail Sadoveanu a descris cu multă dragoste şi
talent acea bogăţie şi diversitate a faunei şi florei din Delta Dunării, în care se revarsă şi apele din Lunca Prutului, pe care avem datoria de a le păstra (Vezi: „Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior (8 247 ha). Ameninţări şi moduri de
prevenire a distrugerii diversităţii biologice.” www.luncaprut.ro). Printre primele
recenzii, apărute în revistele din acea vreme, s-a scris, pe bună dreptate, că cele
două povestiri ale lui Sadoveanu – „Dunărea veche şi Taine sunt dintre cele mai
frumoase pagini… în acest gen, dintre cele mai frumoase pe care le-a scris acest
incomparabil poet al vieţii şi al pământului românesc”65:
„Apele acelea nesfîrşite, care domneau pretutindeni, într-un ţinut întreg,
alcătuiau o stăpînire a necunoscutului şi a tainei. De la mistreţul ce dormitează
pe plăvii, de la lebedele şi pelicanii care înspumează noaptea negrul ghiolurilor,
până la popoarele de păsărele, până la puzderia de peşti, până la nesfârşitele
miliarde de gângănii neştiute şi nebănuite, – toate trăiesc din apele acestea care
au întins o bogată împărăţie, care aduc nomolul plin de hrană din munţii şi
câmpiile depărtări. De mii şi mii de ani, s-a plămădit aici ca într-o înfrigurare
viaţa; şi lupta s-a desfăşurat pentru o rază de lumină şi pentru un fir de hrană
din seninul de sus pînă în fundul nomolului, jos. Şi nesfîrşite şiruri de vieţi au
căzut, s-au prefăcut în tină şi au hrănit izvoarele vieţilor nouă.”66

Să nu uităm, că pe aceste meleaguri, în ambianţa apelor hrănitoare, au vieţuit
din cele mai vechi timpuri strămoşii noştri: „Pe drumurile acestea ale apelor de
multă vreme şi omul rătăceşte. A fost o vreme cînd figura lui bărboasă şi sălbatică
a pricinuit o mirare nesfîrşită locuitoarelor străvechi ale bălţii; pe urmă şi-a aşezat
şi el sălaşul primitiv între două sălcii, pe urmă a sporit şi el cu oasele lui adîncurile Deltei”.67
Pe de altă parte – Alexandru Vlahuţă afirmase chiar că „Prutul e râul pe-ale
cărui ţărmuri n-a înflorit nici un oraş...”68. Deoarece oraşe mari, cu excepţia Cer64
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Ana Guţu, „Catastrofa ecologică din Rezervaţia Prutul de Jos”, http://anagutu.net/?p=3121
(accesat 24.02.2014)
Viaţa Romînească, Iaşi, 1914, Anul IX, Nr. 3, p. 429 (Recenzii: G.T.).
Sadoveanu M., Taine. Din cartea Privelişti dobrogene (1913), în: Opere, vol. 6, Bucureşti: Editura
de Stat pentru Literatură şi Artă, 1956, p. 75.
Ibidem, p. 76.
Alexandru Vlahuţă, România pitorească. Schiţe şi povestiri, prefață Paul Cernat, Bucureşti:
Curtea Veche Publishing, 2011, 147.
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năuţiului, moldovenii nu au avut pe acest râu. Iar astăzi sunt doar două oraşe situate nemijlocit pe malurile Prutului – Cernăuţi şi Ungheni.
Astfel, la nord, pe malul drept al Prutului, se află oraşul Cernăuţi, astăzi în
Ucraina – Чернівці. Cetatea Ţeţina, ce a făcut parte din sistemul de fortificaţii
al Ţării Şepeniţului, fiind stăpânită când de Polonia, când de Moldova, a fost
centrul ţinutului cu acelaşi nume, care îşi schimbase denumirea în Cernăuţi în a
doua jumătate a secolului XV69.
Atestat documentar la 8 octombrie 1408 într-un privilegiu acordat de Alexandru cel Bun, domn al Moldovei (1400-1432), negustorilor din Lemberg (azi
Lviv, Львів, Lwow, Lvov), după anexarea Bucovinei, oraşul Cernăuţi a făcut parte
din Imperiul Habsburgic (din 1775 până la 1918)70.
Arheologul Gheorghe Postică a demonstrat că în regiunea Cernăuţi au fost
identificate 14 cetăţi centre administrativ-economice cu populaţie permanentă
din secolele VIII-IX, care constituiau 45% din numărul total al aşezărilor fortificate de epocă, iar în secolele X-XI – 40%71. Iar începând din secolul X sunt atestate cetăţile centre voievodale cu impact regional, inclusiv pe Prut (Revno, Gornye
Shirovcy, Lenkivcy)72.
În secolul XIII, pe malurile Prutului Superior existau 18 aşezări fortificate
(conform estimărilor arheologului sovietic A.V. Kuza, un descendent al domnitorului Alexandru Ioan Cuza)73, dintre care patru pot fi remarcate ca cetăţui strategice: Colomeea, Oleşko, Sniatyn şi Cernăuți.
Colomeea (în ucraineană Коломия, în poloneză Kołomyja) este menţionată
ca oraş în Cronica Halici-Volyniană (1240)74. Oraşul a fost situat la intersecţia
unor drumuri comerciale importante care duceau la Praga, Viena, Regensburg
şi Mainz. Poziţia geografică favorabilă a oraşului îi permitea să promoveze un
comerţ activ cu Bizanţul şi Roma, iar mai târziu şi cu Polonia, Ungaria, Lituania, ţările din Europa de Vest, centrele veneţiene şi genoveze din Marea Neagră.
Oraşul, fiind amplasat pe calea cea mai scurtă pentru traversarea Carpaţilor, avea
rolul unui centru de tranzit, era un avanpost al Pocuţiei. În perioada 1349-1569
69

70

71

72
73

74

Laurenţiu Rădvan, Oraşele din Ţările Române în Evul Mediu: sfârşitul secolului al XII-lea – începutul secolului al XVI-lea, Iaşi: Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2011, 494.
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Ibidem, 122.
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oraşul s-a aflat sub oblăduirea poloneză. În 1405 Colomeea a primit Drepturile
Magdeburgului (o formă de drept urban, în germană Magdeburger Recht; denumite şi Legea Magdeburg). În 1411 Colomeea cu toată Pocuţia a fost vândută,
pentru 25 de ani, domnului Moldovei Alexandru cel Bun, cu condiţia ca el să se
alieze cu Polonia împotriva Ungariei. Actualmente oraşul este înfrăţit cu Sighetu
Marmației (2002), Drochia, (2001) ş.a. Distanţa până la Budapesta – 665 km,
Praga – 395 km, Marea Neagră – 535 km.
Oleşkov (Олешків, Oleshkiv) – sat din regiunea Ivano-Frankivsk a Ucrainei.
În apropierea satului, pe un platou, mai sus de albia veche a râului Prut (pe malul
stâng), s-au păstrat ruinele unei cetăţui de formă ovală în plan cu dimensiunile
110 x 130 m. Din toate părţile, cu excepţia părţii dinspre râu (sud), aşezarea este
fortificată cu un val (înălţimea 2 m) şi un şanţ (lat de 8-10 m, adânc de 4 m).
Intrarea poate fi observată în colţul de sud-vest. Adiacent s-a păstrat o denivelare
rotundă (diametrul 3,5 m) – mărturia unui turn de altădată75. În Evul Mediu timpuriu, Oleşkov a fost o fortăreaţă semnificativă şi poate cea mai mare din lunca
Prutului de Sus. Distrus de mongoli, la mijlocul secolului XIII, Oleşkov a reînviat
ca un sat în prima jumătate a secolului XV. Astăzi, localitatea rurală are 221 de
curţi ţărăneşti. Distanţa până la Sniatyn – 13 km.
Prima menţiune istorică a or. Sniatyn datează din 1158 (Letopiseţul Ipatiev).
Sniatyn s-a aflat la graniţă cu Ţara Moldovei, iar acest fapt a determinat ca aici
să fie amplasată vama principală de pe drumul comercial moldovenesc76. Oraşul se transformă într-un important centru comercial cu târguri (iarmaroace)
anuale, iar la 1448 obţine Drepturile Magdeburgului. După cum relatase călătorul german Martin Gruneweg la 1582: la Sniatyn „în anul 1415, Alexandru (cel
Bun), voievodul valah, a depus omagiu regelui Vladislav (al II-lea, regele Poloniei, 1386-1434) şi i-a adus daruri mari. Aici au sosit şi soli de la împăratul constantinopolitan şi de la patriarh cerând provizii, căci turcul Mehmed (sultanul
Mehmed I, 1413-1421) dobândise Tracia şi îşi mutase deja scaunul de la Brusa
la Adrianopol. În anul 1531 l-a incendiat Petru (Rareş, domnul Moldovei, 15271538)”77.
„La 12 leghe de Sniatyn” se afla Pererita (astăzi localitate din Republica Moldova, centru de comună Pererâta din r-l Briceni) – după cum menţiona Francois
Paulin Dalérac la sfârşitul secolului XVII – sau mai bine zis „ruinele” acestui oraş,
„odinioară foarte vestit şi foarte vechi…, din care nu au mai rămas decât două
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Ibidem.
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sau trei biserici greceşti (adică ortodoxe) ruinate, fără a avea vreun locuitor. Oraşul este pe malul stâng al Prutului, în faţa unui loc în care râul formează o peninsulă, printr-un cot sau întoarcere în care se încovoaie vreo două leghe”78.
Se ştie că vechea capitală a Moldovei – oraşul Iaşi apare în Lista rusă de oraşe,
alcătuită între 1387 și 1392 la curtea mitropolitului Ciprian al Kievului, ca oraş
„voloh”, adică românesc („а се болгарскыи и волоские гради”), situat pe Prut79.
De altfel, chiar formula „Iaski torg”, tradusă în Cronica lui Ulrich von Richental sub
forma Iasmarkt sau Josmarkt80, constituie o dovadă în plus că la începutul secolului XV târgul Iaşi, situat la mai puţin de 20 de kilometri de râul Prut, era un
centru urban binecunoscut.
Un important punct strategic şi economic (punct de vamă) era Vadul de la
Ţuţora de pe Prut (menţionat pentru prima dată în anul 1448)81 – prin care drumul comercial ducea în valea Bâcului, de unde, urmând cursul apei, o ramură a
sa „prin Chişinău [...] ajungea la Tighina [...] ori prin Ciubărciu la Cetatea Albă,
iar altă ramură se îndrepta spre sud şi pe valea Cogâlnicului, ajungea la Chilia, de
unde se cumpăra peşte”82.
În timpul călătoriei patriarhului Antiohiei Macarie prin Moldova, la mijlocul
secolului XVII, Prutul era un râu mare şi adânc, cu maluri înalte. Pe ambele maluri ale râului era amplasat satul Ţuţora, locuitorii căruia se îndeletniceau cu transportarea călătorilor şi mărfurilor peste Prut [„мы переплыли на судах большую
реку Прут. Она очень глубока и имеет высокие берега. Здесь с обеих сторон
реки расположена деревня, жители которой занимаются перевозом через
реку; имя ее Титзура (Цецора)”83].
Astfel, Ţuţora se prezintă ca o veche localitate – vamă, sat, târg şi oraş, situat în epoca medievală pe ambele părţi ale bătrânului fluviu; pe partea stângă a
Prutului aşezarea se întindea de la marginea sudică a Ungheniului până la Valea
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Ibidem, 189-190, 192.
„Ясьскыи торг на Пруте реце” (adică Târgul Iaşi pe Prut), vezi М. Н. Тихомиров, „Список
русских городов дальних и ближних (Lista oraşelor ruseşti indepărtate şi apropiate)”, in
Исторические записки (М., 1952. Т. 40), 223, http://litopys.org.ua/rizne/spysok/spys04.
htm. Cf. Alexandru Andronic, „Oraşe moldoveneşti in secolul al XIV-lea in lumina celor mai
vechi izvoare ruseşti”, Romanoslavica. Istorie XI (1965): 210.
Constantin J. Karadja, „Delegaţi din ţara noastră la Conciliul din Constanța (în Baden), în anul
1415”, Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii istorice, seria III, tomul VII (1927): 12.
Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. Vol. I. 1384-1448, Bucureşti, 1975, nr. 278.
Alexandru Gonța, Legăturile economice dintre Moldova şi Transilvania în secolele XIII-XVII, Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, 28.
Павел Алеппский (архидиакон), Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. Пер. с араб.
Г. Муркоса (М.: О-во сохранения лит. наследия, 2005), 119.
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Mare; cea de pe partea dreaptă a Prutului actualmente este comuna Ţuţora din
judeţul Iaşi84.
Evlia Celebi a descris pe la mijlocul secolului XVII această veche localitate,
care era amplasată pe ambele maluri ale Prutului, fiind la acea vreme un sat „înfloritor [...], care are o mănăstire formată dintr-o clădire înaltă. Toţi [...] care vin
din vilaietul cazacilor poposesc aici. Este un sat bogat şi un punct de trecere...
Despre vechiul oraş distrus Ţuţora. Caravanele şi negustorii care pleacă din oraşul Iaşi sau se duc spre Iaşi poposesc în oraşul acesta Ţuţora, deoarece, fiind aşezat pe malul Prutului, aici se încasează toate taxele vamale. Acesta este un obicei
vechi. Este o arendă ce aduce un venit de şaptezeci de poveri de aspri. Se spune
că, în timpurile străvechi, acest oraş Ţuţora era un oraş de trecere. Şi acum se mai
văd urmele saraiurilor şi ale mănăstirilor şi ale târgului şi ale pieţii, precum şi ale
străzilor. „Dar, pe vremea sultanului Murad al IV-lea (1623-1640), cuceritorul
Bagdadului şi Erevanului, [...] oştirea tătară [...] a intrat în oraşul Ţuţora, pe care
l-a ars, a plecat apoi spre Crimeea cu avuţii de pradă.
De atunci încoace oraşul se află în ruină. În prezent are aspectul unui târguşor de legătură. Aici sunt o sută de case, două biserici, vreo 50 de dughene şi
câteva case, aşezate pe malul Prutului, care servesc pentru vămuire”85.
Cum bine observă cunoscutul muzeograf de la Ungheni, Vasile Iucal – târgul
Ţuţora, cu statutul său de vamă, de vad de trecere peste Prut, de reşedinţă temporară domnească, dar şi de pavăză în faţa Iaşului din partea de răsărit, cu întinsa
şi bogata sa câmpie, devenise, încă de pe la jumătatea secolului XVI, locul unor
numeroase şi importante evenimente din istoria Moldovei medievale. Însă acest
important punct strategic decade, iar lunca Prutului se transformă, pentru mai
bine de două secole, în „şleah al oştii”... După 1812 Rusia a închis vama şi trecerea
de la Ţuţora, transferând-o la Sculeni, apoi la Dănuţeni şi, în fine, la Ungheni86.
În prezent centrele urbane sau satele mai importante de pe malurile Prutului
şi din apropierea văii râului sunt următoarele:
în Ucraina – Colomeea (Kolomyja), Sneatin (Sniatyn), Cernăuţi (pe malul
drept al Prutului, actualmente important centru regional), Boian (Boyany; prima
pomenire documentară a Boianului bucovinean o avem de la Petru Rareş: la 8
aprilie 1528);
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Vezi Ion Tentiuc, Al. Levinschi, „Investigaţiile arheologice de la Ţuţora (Buzduganii de Jos), pe
stânga Prutului de Mijloc”, in Tracii şi vecinii lor în Antichitate. Studia in honorem Valeriu Sîrbu,
Brăila, 2010, 611-623.
Călători străini despre Ţările Române, vol. VI, Bucureşti, 1976, 733.
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în Republica Moldova – oraşul Lipcani este cea mai nordică localitate urbană
din Moldova, situată la frontiera de nord-vest a Moldovei cu România (în faţa
oraşului Rădăuţi Prut) şi Ucraina, pe malul stâng al râului Prut, la o distanţă de
252 km de capitala republicii, Chişinău, şi la 28 km de oraşul Briceni, Costeşti (pe
malul stâng al Prutului), Ungheni (atestat la 20 august 1462; promovat ca oraş la
1940; oraşul dispune şi de un port fluvial pe Prut care se află în gestiunea Întreprinderii de Stat „Portul Fluvial Ungheni”), Leova (pe malul stâng al Prutului),
Cantemir (pe malul stâng al Prutului), Cahul (prima atestare a localităţii, într-un
document eliberat de cancelaria domnească, se referă la 2 iulie 1502 cu numele
Şcheia. Mai târziu localitatea îşi schimbă denumirea în Frumoasa, iar prin decretul ţarului Rusiei Nicolai I din 18 decembrie 1835 i se conferă statut de oraş şi
reşedinţă de judeţ cu numele Cahul, în cinstea biruinţei asupra turcilor din 21
iulie 1770), Giurgiuleşti (port fluvial şi maritim de la gurile Prutului).
În România (pe malul drept al Prutului) – Săveni (atestat la 11 aprilie 1546
din vremea lui Petru Rareş, la 25 km de cursul râului Prut), Iaşi (atestat documentar la 1408, actualmente municipiu, centru judeţean), Ţuţora (pe malul drept
al Prutului, localitate în judeţul Iaşi, care este reşedinţa comunei cu acelaşi nume;
a fost târg medieval, situat pe o parte şi alta a râului Prut, redescoperit în anii ’80
ai secolului trecut, în timpul unor investigaţii arheologice), Huşi (atestat documentar la 1494, oraşul a obţinut statutul de municipiu în 1995, judeţul Vaslui),
Stănileşti (în partea de est a judeţului Vaslui, în apropiere de oraşul Huşi, comuna Stănileşti a fost un sat vechi răzeşesc, format în jurul anului 1400, în vremea
domniei lui Alexandru cel Bun, care dăduse act de proprietate vornicului Oană,
cel care a avut urmaş pe Stănilă, de unde vine şi numele satului), Fălciu (astăzi sat
de reședință al comunei cu același nume din județul Vaslui. În trecut a fost târg și
oraș, capitală a judeţului până la 1832. În perioada interbelică a fost sediul plășii
omonime, plasa Fălciu, a județului omonim, județul Fălciu. Avea pod peste Prut
pentru trecerea în Basarabia).
Astfel, vedem că, în calitate de oraş important, plasat şi actualmente nemijlocit pe mal de Prut, poate fi considerat doar Cernăuţiul (Чернівці / Cernivţi)
– apărat în trecut de cetatea Ţeţina. Această cetate, situată pe o înălţime la nordvest de Cernăuţi, proteja atât oraşul, cât şi vadul Prutului, pe unde trecea artera
principală a marelui drum transcontinental ce lega Dunărea maritimă cu ţărmul
Balticei. Pe acest drum, după cum afirma Alexandru Gonţa, „trecând prin punctele de vamă Cameniţa, Hotin, Sniatin şi Cernăuţi, negustorii tăiau regiunea dintre Nistru şi Prut [...] până la Lipscani. Aici (drumul, n.n.) trecea Prutul prin vad
şi, apoi, prin Rădăuţi [...] ajungea la Dorohoi...”87.
87

Gonța, Legăturile economice dintre Moldova şi Transilvania în secolele XIII-XVII, 28.

Râul Prut, de la geografie la istorie P L U R A L

În Galiția şi Bucovina, de la izvoarele Prutului şi până la hotarele Basarabiei,
în a doua jumătate a secolului XIX, pe ambele maluri ale râului erau 72 de sate, 3
orăşele şi 3 oraşe88.
Observăm că ținuturile Moldovei medievale îmbrăţişau albia Prutului practic
pe tot cursul râului. Către sfârşitul secolului XVIII, până la anexarea din 1812, în
partea dreaptă a Prutului erau ţinuturile: Cernăuţi (aparţinea Bucovinei, anexată
la 1775 de Imperiul Habsburgic), Dorohoi, Iaşi, Fălciu, Covurlui. Iar în partea
stângă a râului: Hotin (transformat în raia otomană la începutul secolului XVIII), Iaşi, Lăpuşna-Orhei, Hotărniceni, Codru, Greceni şi raialele Basarabiei sau
Bugeacul (partea de est, din preajma târgului Reni, încorporat de turci la 1621).
Subliniem că ţinutul central – Iaşi se înşira pe ambele maluri ale Prutului. Judeţul
Fălciu, ale cărui margini, înainte de 1812, se întindeau şi peste Prut (codrul Tigheciului făcea parte din ţinutul Fălciului), şi-a luat numele de la târgul Fălciului,
care i-a fost capitală până în 1832. „Prutul este cronica contemporană a vechimii
lor populare”, menţiona Alexandru Hâjdău cu referire la istoria codrenilor moldoveni89.
Atât boierii din stânga Prutului, cât şi domnii aveau moşii şi în partea cealaltă a râului, ca de exemplu Mâneştii din ţinutul Trotuşului90, stăpânite pe baza
hrisoavelor date lui Mihalcea Hâncu de către voievodul Grigore Ghica în 1659 şi
domnul Ştefăniţă Lupu în 166091.
Stăpânirea Rusiei asupra Basarabiei va dura mai bine de o sută de ani, de
când în 1812, „să se ştii, au pus moscalii stăpâniri în (o)blastie Basarabii şi au
pus cordonile pi malu Prutului”92, ceea ce însemna „piatră de hotar la Prut şi a
rupt biata noastră Moldovă în două”, precum consemnaseră, pe filele vechilor
cărţi bisericeşti, preoţii basarabeni93. Deja din prima descriere a Basarabiei încorporate la Rusia, făcută de către protoiereul P. Kuniţki (1774-1837) şi numită
„Scurtă descriere statistică a regiunii de peste Nistru, alipită la Rusia după traSłownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 9 [Pożajście – Ruksze],
Warszawa, 1888, 109.
89
Хиждеу, Избранное, 248-249.
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Basarabiei, iunie, 1932, p. 34.
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tatul de pace, încheiat de către Poarta Otomană în Bucureşti la 1812” (publicată la St. Petersburg, 1813), se desprind următoarele aprecieri despre valoarea
economică a Basarabiei: „...această mică bucată de pământ, aşezată între Prut şi
Nistru (…) a fost grânarul Principatului Moldovei...” («...сей малой участок
земли лежащий между Прутом и Днестpoм, при всем весьма ограниченом
упражнении здешних жителей в хлебопашестве, был житницею Молдавскаго
Княжества»94. ).
Să nu uităm că „circa 800 de localităţi din cele aproximativ 2 000 de aşezări
umane din Basarabia, existente în prezent, adică 40 %, au denumiri identice sau
asemănătoare cu peste 2 350 de aşezări de pe teritoriul actual al României, din
numărul total de 13 500 de sate şi oraşe”95. Astfel, de-a lungul cursului Prutului,
de-o parte şi de cealaltă a râului, se întinde o salbă de sate gemene, cu acelaşi
nume. Situaţie confirmată, începând din perioada medievală, de prezenţa unui
şir de sate aşezate pe ambele maluri ale râului, ca: Medeleni (1623), Grozeşti
(l646), Pogăneşti, Stănileşti, Sculeni, Ungheni, Costuleni ş.a.96.
Malurile râului au fost din cele mai vechi timpuri unite de poduri şi bacuri.
Iar spre sfârşitul celui de Al Doilea Război Mondial (mai 1945), când se reinstala
hotarul pe Prut, autorităţile sovietice preconizau un program de curăţare a albiei
râului din preajma următoarelor „poduri explodate şi distruse”: Lipcani-Rădăuţi; Bădragii-Vechi-Şerpeniţa; Stânca-Branişte; Bederei-Santa Maria – 2 poduri;
Valea Rusului-Lucăceni; Taxobeni-Caragea; Sculeni-Mitropolie; Ungheni-Valea-Lungă – 3 poduri; Buzdugani-Buzdugani – 2 poduri; Costuleni-Costuleni
– 2 poduri; Nemţeni-Cotul Morii; Leuşeni-Râşeşti; Sărata-Răzeşi-Săratu; Leova-Bumbăta – 3 poduri; Hănăsenii Noi-Berezeni; Leca-Fălciu; Goteşti-Cârja – 2
poduri; Vadul lui Isac-Măstăcani şi Brânza-Frumuşiţa.
Din acele 27 de poduri, actualmente la Prut există doar nouă poduri ‒ şase
rutiere (Lipcani-Rădăuţi-Prut, Costeşti-Stânca, Sculeni-Sculeni, Leuşeni-Albiţa, Cahul-Oancea, Giurgiuleşti-Galaţi) şi trei feroviare (Ungheni-Iaşi, Stoianovca-Fălciu şi Giurgiuleşti-Galaţi). Pe cel de la Stoianovca-Fălciu de mai bine de
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patru ani nu mai circulă niciun tren97. În perioada interbelică distanţa medie
între podurile Prutului era de cca 31 km. În prezent, la cei 684 km de frontieră dintre România și Republica Moldova există 8 puncte de trecere: Giurgiuleşti-Galaţi, Cahul-Oancea, Cantemir-Fălciu, Leuşeni-Albiţa, Ungheni-Nicolina,
Sculeni-Sculeni, Costeşti-Stânca şi Lipcani-Rădăuţi Prut. Până la inaugurarea
vamei şi a punctului de trecere a frontierei Lipcani-Rădăuţi Prut (15 februarie
2010), pe Prut aveam o medie de cca 97 km între punctele de trecere a frontierei
moldo-române. Odată cu deschiderea punctului de trecere a frontierei Rădăuţi
Prut–Lipcani, distanţa medie dintre punctele de trecere a frontierei moldo-române s-a redus substanţial şi actualmente constituie apr. 85 km.
Refacerea podului Rădăuţi Prut–Lipcani (prin programele TACIS şi PHARE,
2005-2010) a avut scopul de a redeschide vechile căi de comunicaţii, ceea ce a
dus la întărirea relaţiilor economice şi oferă localităţilor de pe ambele maluri ale
Prutului o altă perspectivă. În prezent podul este reparat la un înalt nivel tehnic,
are o lungime de 246 m, o lăţime de 10,8 m, din care 7,8 m sunt parte carosabilă
în două benzi de trafic şi 1,5 m sunt destinați celor două trotuare laterale, întrucât podul a fost prevăzut şi pentru trecerea pietonală. Podul este construit pentru
clasa „E” de încărcătură şi poate să reziste la o greutate de 80 de tone. Rampa
podului are pe ambele maluri ale Prutului 10,5 m98.
Ar fi de remarcat podul de peste Prut, de o frumuseţe rară, care leagă oraşele Iaşi şi Ungheni (inclus în Registrul monumentelor ocrotite de stat). Este numit „Turnul Eiffel culcat”, deoarece a fost proiectat de vestitul inginer Gustave
Eiffel99. Dat în funcţiune în anul 1876, traseul Iaşi-Ungheni-Chişinău fusese dorit
atât de tânărul stat român, care căuta să deschidă o nouă rută de transport spre
importantul centru portuar al Odesei, cât şi de Imperiul Rus, ale cărui interese
militare vizau mai ales apropierea de Principatul Bucovinei şi, astfel, de sfera de
influenţă geopolitică a Imperiului Austro-Ungar100.
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Podul Eiffel în ziua
„Podului de Flori” de la
Ungheni, 11.07.2015.
(Foto: Vlad Mischevca)

Construit iniţial din lemn, podul, în varianta sa definitivă, a fost proiectat din
construcţii metalice de celebrul inginer francez (aliajul și niturile ambelor construcții eiffeliene sunt identice). Necesitatea de a construi un pod durabil peste
Prut a fost expusă în Convenția româno-rusă, semnată la 6/18 mai 1872 la Bucureşti, care prevedea joncţiunea liniilor ferate ruse cu cele române. Podul feroviar
a fost edificat în anii 1876–1877, fiind deschis oficial la 9/21 aprilie 1877, cu
doar trei zile înainte ca Rusia țaristă să declare război Turciei. Podul, cu o greutate de 355 de tone, a fost utilizat la maxim în timpul războiului ruso-turc din
anii 1877–1878. Podul metalic de cale ferată de la Ungheni se află şi astăzi în
exploatare, iar la 20 aprilie 2012, cu ocazia a 135 de ani de la inaugurare, Consiliul orășenesc Ungheni a adoptat decizia de a numi oficial infrastructura feroviară
Podul Eiffel.101
Constatăm, cu părere de rău, că râul, care nu a fost sub nicio formă și în nicio
perioadă a istoriei Ţării Moldovei, până la 1812, hotar de țară sau hotar intern,
devenind în secolele XIX-XX o adevărată cortină de fier a imperiilor ţarist şi sovietic, mai este şi astăzi o cortină eurocomunitară, penetrarea ei de către omul simplu rămânând condiţionată. Astfel, Prutul nu este doar un nume geografic, ci mai
rămâne a fi şi o bornă politică – un râu devenit, în pofida voinţei noastre, hotar
geopolitic.
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