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În articol sunt prezentate rezultatele cercetărilor asupra particularităţilor confesionale în conturarea reţelelor de migraţie
a populaţiei din judeţul Botoşani, România. Religia încă ocupă un loc primordial în societate, formează anumite reţele
sociale destul de rezistente şi active. Comparativ cu alte judeţe din ţară, în judeţul Botoşani populaţia de confesiune creştinortodoxă a deţinut mereu peste 90%. Neoprotestanţii şi catolicii joacă un rol important în circuitul emigraţiei internaţionale
din judeţ, iar „pioneri ai emigraţiei” pot fi denumiţi reprezentanţii cultelor neoprotestante, în special penticostalii.
Cuvinte-cheie: judeţul Botoşani, populaţie, migraţie internaţională, reţele de migraţie, religie ortodoxă, religii
minoritare, forţă de muncă.
THE ROLE OF RELIGIOUS STRUCTURE OF POPULATION IN INTERNATIONAL MIGRATION
SHAPING IN BOTOŞANI COUNTY, ROMANIA
This article conducts research on the role of religious particularities of population in migration networks shaping in
Botoşani County, Romania. Religion still plays a primary role in society, formed some pretty strong and active social
networks. Compared to other counties, in Botoşani County the population of Orthodox Christian confession always held
more than 90%. Neo-Protestants and Catholics play an important role in international migration circuit in the county,
and can be called "pioneers of emigration", especially Pentecostals.
Keywords: Botoşani county, population, international migration, migration networks, orthodox religion, minority
religions, labor force.

Introducere
Localitatea Botoşani, creată, probabil, de cumano-tătari, după anul 1240, a fost încă de la începuturile sale
târg, un centru de colectare a dărilor. Astfel, datorită rolului său foarte important de iarmaroc cunoscut pe
plan internaţional (ca punct de schimb de produse „la poarta Orientului”), determină o mobilitate demografică
şi confesională destul de rapidă, materializată prin captarea unor fluxuri autohtone şi alogene (evrei, armeni,
unguri, germani etc.) de comercianţi, intelectuali, meşteşugari [1]. Această mobilitate de etnii şi confesiuni îşi
face remarcată prezenţa prin influenţa peisajelor în mediul urban şi în cel rural, prin intermediul tradiţiilor,
obiceiurilor şi al edificiilor religioase. Religiile minoritare din judeţul Botoşani deţin şi astăzi un rol destul de
important pentru iniţierea şi conturarea reţelelor de migraţie a populaţiei. În studiile geografice asupra migraţiilor romano-catolicii din arealul municipiului Bacău sunt consideraţi „pioneri ai emigraţiei moldoveneşti”, iar
pentru arealul nostru de cercetare îi putem denumi ca „pioneri ai emigraţiei botoşănene” pe reprezentanţii
cultelor neoprotestante.
Rezultate şi discuţii
Conexiunea foarte puternică între confesiune şi emigraţie denotă acutizarea peste medie a fenomenului în
partea de nord a Moldovei Apusene, în Depresiunea Rădăuţilor (Fig.1), cu extinderi fie spre sud-est, spre
municipiul Suceava, fie spre est, spre comuna Dersca şi spre Dorohoi [2].
Comunităţile neoprotestante au cunoscut o expansiune considerabilă, fără să atingă gradul de dispersie
din vestul ţării. Cele patru confesiuni care vor fi analizate (penticostalii, creştinii după evanghelie, adventiştii
şi baptiştii) cunosc o evoluţie diferenţiată [3].
Conform datelor oficiale din anul 1860, confesiunile din arealul cercetat erau răspândite în două judeţe:
Dorohoi şi Botoşani. Pentru judeţul Dorohoi, creştin-ortodocşii deţineau 88,4% din totalul populaţiei (religia
creştin-ortodoxă răsăriteană, ce aparţinea de Bizanţ), iar în judeţul Botoşani aceştia reprezentau 79,8% din
populaţie. Evoluţia pozitivă a populaţiei în anii următori a condus şi la creşterea procentelor: 94,1% în judeţul
Dorohoi în anul 1899 şi 81% în judeţul Botoşani. Ponderile mai reduse din judeţul Botoşani sunt datorate
numărului ridicat de evrei din acea perioadă, ei fiind adepţii cultului mozaic [4].
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Fig.1. Ponderea emigranţilor şi a populaţiei neoprotestante din Moldova Apuseană, 2011.

Cultul mozaic deţinea ponderi însemnate mai ales în târguri, comparativ cu mediul rural, unde erau reprezentaţi de un număr restrâns – comercianţi, arendaşi, funcţionari (situaţie caracteristică şi Moldovei dintre
Prut şi Nistru [5]). În judeţul Botoşani reprezentau 17% din populaţie, principalele târguri evreieşti fiind:
Hârlău (61%), Botoşani (52,1%), Bucecea (72%), Ştefăneşti (72,1%). În judeţul Dorohoi valorile mari oscilau
tot în târguri: Herţa (68%), Darabani (38%), Rădăuţi (36,5%), Săveni (52%), Dorohoi (55%), Mihăleni (67%).
O altă religie care se conturează era cea catolică, care deţinea valori reduse în regiune.
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Pentru anul 1930, datele recensământului denotă unele schimbări faţă de cel din 1860, mai importante
pentru cultul mozaic, care creşte procentual în târguri şi oraşe, modificând astfel valorile cultului creştinortodox, acesta ajungând la 93,8% din totalul populaţiei. Se evidenţiază în această perioadă apariţia unor
culte sectante, rezultate în urma unor dezbateri conflictuale între conducerile bisericilor.
La nivelul anului 2011, paralel cu celelalte judeţe din ţară, judeţul Botoşani prezintă o populaţie în majoritate de religie creştin-ortodoxă – 94,6% din totalul de 398 938 locuitori (Fig.2). În mediul rural, din totalul
populaţiei rurale de 240 483 persoane, 96,4% sunt deţinute de cultul ortodox. Creşterea ponderii ortodoxismului în urma celor opt decenii (1930-2011) se datorează în mare măsură diminuării radicale a altor structuri
confesionale, cum ar fi cultul mozaic, care de la 17% în 1930 ajunge la 0,02% din populaţia judeţului în 2011.
Religia ortodoxă este confesată de majoritatea populaţiei din toate comunele judeţului. O singură comună –
Dobârceni – deţine 100% de populaţie ortodoxă. Majoritatea, 64 de comune, prezintă ponderi de peste 90–
99,9%, Vlăsineşti, Mihălăşeni, Tudora, Călăraşi şi Hăneşti; cu 99,8% comune, precum Manoleasa, Lunca,
Santa Mare şi Vorniceni; 99,7% la Brăeşti, Curteşti, Pomârla, Prăjeni şi Vorona; iar 99,6% la Copălău,
Dânceni şi Suliţa. Există trei comune, care deţin ponderi sub 90%: Ibăneşti (89%), Dersca (88,5%) şi Nicşeni
(87,6%), localităţi în care satele compacte practică diferite culte religioase.

Fig.2. Judeţul Botoşani – structura confesională a populaţiei (2011).
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani.

O valoare de 4,6% este deţinută de cultul neoprotestant, fiind principalul cult care deţine un procent
destul de însemnat de persoane emigrate (Fig.3). Din cadrul acestui cult, penticostalii (confesiune desprinsă
din cultul baptist) sunt cei mai reprezentativi, deţin 2,58% din totalul cultelor din judeţ, însumează 11 180 de
persoane (sau 54,8% din cadrul cultul neoprotestant), inclusiv 2591 persoane în oraşul Botoşani, 695 persoane
în Dorohoi, 250 persoane în Darabani.

Neoprotestanţi

Fig.3. Structura confesională a emigranţilor din judeţul Botoşani.
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani.
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În mediul rural acest cult este evidenţiat în comunele care prezintă interes pentru fenomenul de migraţie:
Dersca (566 pers.), Albeşti (914 loc.), Avrămeni (475 pers.), Hudeşti (388 pers.) (Fig.4). Sub 3% se găsesc în
alte 52 de comune; există 11 comune care nu deţin niciun adept al acestui cult: Viişoara, Santa Mare, Răuseni,
Dobârceni, Hăneşti, Manoleasa, Tudora, Mihălăşeni, Prăjeni, Brăeşti.

Fig.4. Ponderile principale ale penticostalilor din mediul rural.
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani.

De subliniat este rolul acestui cult în evoluţia fenomenului migraţia populaţiei. Exemplificăm prin dezvoltarea foarte rapidă a unor localităţi monocefale, precum Dersca, plasată printre cele mai evoluate localităţi,
cu o dezvoltare locală armonioasă: o infrastructură model, înfiinţări de societăţi comerciale (70 la număr).
Evoluţia fenomenului migraţionist a condus chiar la iniţierea de curse de transport regulate săptămânale
directe, cu traseul Dersca–Roma prin intermediul firmei de transport „Ramiro”.
Următorul cult, din punctul de vedere al răspândirii în judeţ, îl reprezintă cultul Creştin după Evanghelie.
Cu o pondere generală sub 5%, se găseşte evidenţiat în 41 de comune: Româneşti (103 pers.), Vlădeni
(125 pers.), Ştiubeni (88 pers.), Corni (142 pers.), Ibăneşti (101 pers.) (Fig.5), dar sunt 27 de comune care nu
deţin niciun adept pentru acest cult. Se evidenţiază şi aici ponderi destul de însemnate de persoane care sunt
antrenate în migraţia internaţională. În comuna Româneşti au fost conturate obiceiuri şi însuşiri ale compatrioţilor plecaţi în străinătate, deschiderea unui supermarket şi a unui fast-food în localitate, lucruri mai puţin
normale, având în vedere că avem de a face cu o comună de doar 1994 de locuitori.

Fig.5. Principalele localităţi cu creştini după Evanghelie.
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani.

Cultul Adventist (adventus – venire) are ca principali reprezentanţi adventiştii de ziua a şaptea (sâmbetiştii), care au drept crez central iminenta revenire a lui Iisus Hristos pe pământ [6]. Cuprinde o pondere de
0,6% din populaţia judeţului (1216 pers.), fiind răspândit în 37 de comune: Conceşti (145 pers.), Cristineşti
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(129 pers.), Nicşeni (277 pers. sau circa 11%, dar trebuie să remarcăm că această pondere se datorează într-o
mare măsură satului Dacia, unde adepţii acestui cult sunt în totalitate), Văculeşti (48 pers.), Roma (42 pers.)
ş.a. (Fig.6). În 31 de comune din judeţ Cultul Adventist nu a reuşit să se infiltreze şi nu deţine adepţi.

Fig.6. Principalele ponderi ale Cultului Adventist în mediul rural.
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani.

Cu o pondere de 0,3% din populaţia judeţului este evidenţiat Cultul Baptist (cel mai vechi cult neoprotestant din România). Judeţul Botoşani a deţinut mereu o valoare scăzută pentru acest cult, dar există câteva
comune cu ponderi mai însemnate: Ştiubeni (106 pers.), Havârna (212 pers.), George Enescu (73 pers.),
Hudeşti (78 pers.). Ponderi reduse ale acestui cult mai există în 18 localităţi, dar în 50 de comune ponderea
lui lipseşte în totalitate (Fig.7).

Fig.7. Principalele comune cu ponderi mai ridicate ale Cultului Baptist.
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Botoşani.

Rolul neoprotestantismului de factor favorizant al migraţiilor internaţionale este demonstrat de ponderea
bisericilor din străinătate. Conform informaţiilor oferite de Ambasada României în Regatul Spaniei, din cele
41 de biserici româneşti din acest stat 17 aparţin cultelor neoprotestante (41,5% din total), o suprareprezentare clară, mai ales dacă avem în vedere ponderile acumulate ale acestor credinţe la noi în ţară [7].
Celelalte culte religioase deţin ponderi infime din totalul populaţiei judeţului, dar deţin un anumit rol
pentru comunităţile respective, mai ales în mediul urban: Cultul Romano-Catolic (deţine un număr de 703
persoane în oraşul Botoşani, iar în oraşul Dorohoi sunt 67 de adepţi); Cultul Mozaic s-a redus considerabil şi
ajunge astăzi să deţină 155 de adepţi în Botoşani, 97 de persoane în Dorohoi, 14 persoane în oraşul Săveni;
Cultul Greco-Catolic prezintă o pondere mai însemnată în oraşul Botoşani (78 de persoane); Biserica Ortodoxă
117

S T U D I A U N I V E R S I T A T I S M O L D A V I A E , 2014, nr.6(76)
Seria “{tiin\e reale [i ale naturii”

ISSN 1814-3237

ISSN online 1857-498X

p.113-118

de Stil Vechi deţine un număr de 82 de adepţi, în special în rândul lipovenilor din judeţ; Cultul Reformat este
reprezentat de 32 de adepţi în Botoşani, 8 persoane în Dorohoi şi 3 în Săveni; Cultul Armean a deţinut o
pondere importantă în judeţ, iar astăzi se rezumă la doar 15 persoane în Botoşani şi la 9 în oraşul Dorohoi;
Cultul Unitarian este reprezentat de 7 persoane în judeţ; restul cultelor din judeţ deţin ponderi foarte reduse.
Pentru judeţul Botoşani este interesantă infiltrarea şi evoluţia surprinzător de rapidă a cultelor din Legiunea
Arhanghelului Mihail şi Martorii lui Iehova (cult interzis prin lege, înainte de 1989). Iehoviştii deţin ponderi
mai importante în comunele Rădăuţi-Prut (73 loc.), Viişoara (74 loc.), Coţuşca (65 loc.), Havârna (80 loc.),
Păltiniş (122 pers.). De asemenea, ponderea ateilor din judeţul Botoşani se află într-o creştere numerică; dacă
în 2002 existau 192 de adepţi, în 2011 numărul lor este de 223 de persoane; cu siguranţă, această evoluţie
pozitivă va fi o problemă în perspectivă.
Concluzii
1. Subiectul analizat este unul de actualitate şi interes pentru societatea românească actuală, inclusiv pentru
judeţul Botoşani, avându-se în vedere analiza şi evaluarea calitativ-cantitativă a fenomenului migraţionist
prin prisma structurilor confesionale;
2. Apartenenţa religioasă este dificil de cuantificat, cauza fiind lipsa informaţiilor statistice valabile (mai
ales în intervalul 1930-1992), ne rămân ca date veridice recensămintele realizate în anii 1930, 2002, 2011.
Astfel, această situaţie conduce şi la evitarea studiilor asupra particularităţilor confesionale din judeţ.
3. Judeţul Botoşani a deţinut mereu ponderi de peste 90% a religiei creştin-ortodoxe. Însă, în demersul
nostru ştiinţific cultele confesionale minoritare prezintă un interes aparte pentru migraţiile internaţionale,
în mod special cultele neoprotestante – „pionerii migraţiei botoşănene”. În această categorie se include în
primul rând comuna monocefală Dersca, unde penticostalii deţin ponderi însemnate. Modul de organizare a
acestor comunităţi, mai coezive social şi cu o strategie comună urmată consecvent, precum şi legăturile mai
strânse cu fraţii întru credinţă din Occident, sunt explicaţia ponderii mai largi a emigraţiei.
4. Cultele confesionale minoritare joacă un rol important pe scena mobilităţii internaţionale româneşti,
prin iniţierea şi creionarea riguroasă a reţelelor de migraţie internaţională, acest „model” fiind pus în aplicare
mai târziu şi de populaţia creştin-ortodoxă din judeţul Botoşani.
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