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Abstract: Imagology, being a new discipline in the humanities, provides us with a methodological 

grid to analyze the image of Cahul in foreign travel journals. Using historical sources, the given 

territory also had other names, such as: Scheea and Frumoasa. In this article we intend to present a 

first image of the city directly represented by the name of Scheea village from Ținutul Cărligătura. 

Positive images are reviewed, such as: safe place, without dangers, „fair on the Siret river”, „village 

with three churches”, but also negative ones: poor, deserted, sparsely populated, with barren lands, 

etc. The accumulated set of images about this territory contributes to the imagological patrimony of 

the moldavian and of Moldova in general. 

Keywords: Imagotype, imagotypic text, alien, Scheea, Ținutul Cărligătura 

Rezumat: Imagologia, fiind o disciplină nouă în cadrul științelor umaniste, ne oferă o grilă 

metodologică pentru a analiza imaginea orașului Cahul în jurnalele de călătorie străine. Făcând apel 

la izvoarele istorice, teritoriul dat a mai avut și alte denumiri, cum ar fi: Scheea și Frumoasa. În acest 

articol intenționăm să prezentăm o primă imagine a orașului reprezentat nemijlocit prin denumirea 

satului Scheea din Ținutul Cărligătura. Pe alocuri se trec în revistă imagini pozitive, cum ar fi: loc 

sigur, fără primejdii, „târg pe râul Siret”, „sat cu trei biserici”, dar și negative: sărac, pustiu, puțin 
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populat, cu pământuri neroditoare etc. Instrumentarul de imagini acumulat despre acest teritoriu 

contribuie la patrimoniul imagologic al moldoveanului și al Moldovei în general.   

Cuvinte-cheie: Imagotip, text imagotipic, străinul, Scheea, Ținutul Cărligătura 

 

Călătoria a fost practicată încă din cele mai vechi timpuri și era efectuată în diferite 

scopuri. În dependență de premisele istorice, scopurile și interesele călătorilor variau de la o 

epocă la alta. Datorită faptului că în lume au existat multe locuri, popoare „străine”, care au 

trezit interesul pentru vizitare și descoperire, astăzi găsim un șir de surse care pot servi în 

calitate de mărturii ale timpului, dar care scot în evidență un șir de imagotipuri (imagini, 

stereotipuri, clișee, prejudecăți) despre oameni și locuri străine. 

Substanța și calitatea acestor texte imagotipice depind în mare parte de împrejurarea în 

care se află călătorul/ autorul. „Faptul că străinul place sau nu observatorului sub raportul 

particularităților sale fizice, dacă el îl atrage ori nu pe călător constituie în multe cazuri, dacă 

nu în toate, o decizie prealabilă mai mult sau mai puțin conștientă, instinctivă, pentru 

întreaga atitudine față de cel dintâi” [1, p. 90]. Observatorii vor să vadă la străin ceea ce-i 

diferit de el, de poporul lui, iar unele lucruri ce-i par familiare le trece cu vederea. Pe 

deasupra, textele imagotipice (însemnările, notele și jurnalele de călătorie, rapoarte, scrisori 

etc.) sunt influențate de faptul dacă experiențele călătorilor / autori sunt directe sau indirecte, 

vin după contactul îndelungat al acestuia cu poporul străin sau doar prezintă informații aflate 

mai mult din auzite.  

Pământul dintre Prut și Nistru nu a fost o atracție turistică, însă, pe acest teritoriu încep 

să-și facă apariția primii călători străini încă din anul 1359, anul când se consideră că a 

apărut Moldova, conform surselor din Cronicile slavo-române din secolele V-XI. La început 

veneau diferiți cărturari, ierodiaconi, episcopi, negustori de diferite naționalități, cum ar fi: 

greci, ruși, polonezi etc., unii propagau / răspândeau catolicismul pe toate căile posibile, alții 

se ocupau cu negoțul, o parte din ei erau doar în trecere pe această bucățică de pământ. Prin 

urmare, unii au lăsat mai multe mărturii, alții doar niște date vagi despre aceste locuri despre 

care vom vorbi în continuare. De aceea, prin grila metodologică a imagologiei intenționăm 

să analizăm aceste mărturii lăsate de călători/ vizitatori străini și să prezentăm în baza lor o 

primă imagine a locului/ teritoriului unde se află astăzi orașul Cahul. 

Sudul Basarabiei reprezenta în însemnările călătorilor un ținut mai puțin important, 

intrând drept Ținutul Cărligătura, care avea doar câteva orașe, sate de o importanță poate 

mai mare, decât regiunea unde se află astăzi orașul Cahul. Acest ținut, care făcea parte din 

Țara de Jos, avea centrul administrativ la Târgu Frumos, așezare denumirea căreia își 

găsește reflectare în majoritatea textelor imagotipice ale călătorilor care au vizitat partea de 

sud a țării. Târgu Frumos denumit și „Târgul Frumos al Cârligăturii”, un „târgușor destul de 

frumos” (după cum îl descria Dimitrie Cantemir) în care se afla un palat domnesc din piatră. 

Localitatea era plasată la punctul de întâlnire a cinci ținuturi, în drumul poștelor domnești și 

pe traseul mai multor drumuri comerciale, de aceea el este menționat și descris de mai mulți 

călători străini. Instituit/ creat la începutul secolului al XV-lea, Ținutul Cârligătura, a fost 

desființat în urma reformei administrative a Principatului Moldova, teritoriul său fiind 

împărțit între ținuturile alăturate, Iașilor și Romanului, prin anul 1834 [2].  

Din considerentul că acest ținut era acoperit în mare parte cu păduri seculare, se spune 

că era „fabulos” și reprezenta o „perlă a coroanei” [2]. Însă călătorii nu par prea 

entuziasmați de frumusețea naturii din jur. Unii doar menționează denumirea ținutului, alții 

trec câteva date vagi despre acesta. De exemplu, Din scrisorile lui Coloman Mikes, trimisul 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C8%9Ainutul_Ia%C8%99ilor&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Ainutul_Romanului
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lui Gheorghe Rakoczy al II-lea la Gheorghe Ștefan, Domnul Moldovei, către Principele 

Transilvaniei, Iași, la 1 iunie 1655, apare doar denumirea de Ținutul Cărligătura. Aflându-se 

într-o perioadă când se duceau lupte continue, Coloman Mikes precizează doar că o parte 

din oștile sale sunt și din ținutul respectiv, fără să specifice careva informații, care ni-ar 

putea ajuta să cream acest patrimoniu al imaginilor despre celălalt. Coloman Mikes spune: 

„aici, împreună cu voievodul nu sunt până acum alte oști decât lefegii și oștile din ocolul 

Ștefănești al ținutului Iași și cele din ținutul Cărligătura, cam vreo 3000 de oameni” [3, p. 

519].  

Din relatările lui Ioan Grinski (1677-1678), aflăm că teritoriul Moldovei (mai ales cel 

de sud) se afla într-o sărăcie fără margini. Solia acestuia, trimisă de poloni la Poartă pentru 

ratificarea păcii de la Zuravna din 16 octombrie 1676, a intrat și-n Moldova. Solia se 

compunea din 400 de persoane (în cartea lui Dimitrie Cantemir Istoria Imperiului Otoman 

apare cifra de 700) și 650 de cai. Fiind o solie atât de mare, iar țara foarte săracă nu au putut-

o aproviziona la primul popas, din considerentul că Moldova la etapa dată era încă călcată în 

picioare de la ocuparea Cameniței de către turci (1672). Se spunea că boierii moldoveni, 

care aduceau provizii pentru solie, erau bătuți de aga ienicierilor Ibraim Zagargi pașa, 

datorită faptului că proviziile lor nu ajungeau pentru întreaga solie, unde mai pui că numărul 

era mai mare, că s-au mai adăugat câțiva care trebuiau să însoțească această solie pe 

teritoriul Moldovei. 

În 1739 vine pe teritoriul basarabian un negustor rus, puțin cult, care descrie ceea ce 

era important pentru el și anume viața economică a târgurilor moldovenești. Acesta prin 

lucrarea Date autentice despre Principatul Moldovei, situația lui internă, despre produsele 

și fertilitatea lui, despre județe și altele, propune o imagine a mai multor localități/orașe/ 

județe și despre ceea ce este specific lor. Despre ținutul care ne interesează pe noi, 

menționează: „17. Cărligătura, are un singur târg: Târgul Frumos” [4, p. 105]. Prin urmare, 

Cărligătura reprezintă un ținut (județ cum îl menționează negustorul rus) și apare și în alte 

scrieri apărute în Rusia în perioada anului 1770. În Traducere dintr-o scriere geografică, 

tipărită în Rosiea la anul 1770 despre Moldova, este menționat și Ținutul Cărligăturei: 

„întru care este un oraș mic anume Târgul Frumos, ce hotărește cu ținutul Iașilor, despre 

mează noapte” [4, p. 110].  

Baltazar Hacquet (? - 1815), medic și naturalist de origine bretonă, întreprinde două 

călătorii în țările române (prima în iulie 1788), iar în cea de a doua (1789), care trece 

nemijlocit și prin ținuturile Moldovei de Sud, mai ales pe la Roman și Târgu Frumos, trecute 

cu brio în notele sale de călătorie. Din redarea călătoriei sale, observăm că nu menționează 

decât Ținutul Cârligătura și orașul cel mai vestit de aici, Târgu Frumos, localitate vecină cu 

cea a Cahulului de astăzi. Baltazar Hacquet face o diferență mare dintre partea de sus a 

Moldovei, care este mai populată, având un aspect plăcut și sănătos, cu cea de jos care este 

mai sărăcăcioasă și are un pământ nu prea bun pentru recoltă: „la trecerea Siretului, nu 

departe de Târgu Frumos, am părăsit teritoriul Moldovei de Sus intrând în acel al Moldovei 

de Jos. Toată Moldova de Sus: acea fâșie, care este dincolo de râul Siret, este partea cea mai 

plăcută, mai bună, mai sănătoasă și mai bine populată a întregii țări… Târgu Frumos este 

alcătuit din două sute de barăci nenorocite de lemn adunate împreună. Câțiva greci scot cât 

pot mai mult dintr-un biet negoț al lor. Am ajuns în Ținutul Cârligătura al cărui pământ nu 

este din cele mai bune din Moldova, din cauza multelor mlaștini ce se întind până peste Iași” 

[5, p. 51 (842)]. 
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Despre Ținutul Cârligătura menționează și vestitul medic Andreas Wolf (1741-1812), 

care în luna decembrie 1788, efectuează o călătorie în Moldova, pentru a o trata pe fiica 

domnitorului Constantin Moruzi, Sultana. Acesta este invitat de mai multe ori pentru a trata 

și alte oficialități de stat/ persoane importante, cum ar fi baronul von Brukenthal, episcopul 

Inochentie a Hușilor sau mitropolitul Leon Gheuca. Wolf vorbește, în „Contribuții la o 

descriere statistico-istorică a Principatului Moldovei” (1805), despre faptul că în acest ținut 

au fost încartiruiți rușii, sub comanda contelui Rumianțev, precum în cel al Romanului, 

austriecii, sub comanda prințului Coburg. De asemenea, călătorul mai trece în revistă și 

despre faptul că în acest teritoriu: „familii întregi apucă toiagul pribegiei, își întorc fața de la 

patria lor și pribegesc în speranța unei soarte mai bune în țările vecine, mai ales în țara 

tătarilor care nu e prea de parte, […] Și lucrul acesta se face atât de fățiș, încât familiile 

hotărâte să emigreze o spun pe față: «Vrem mai bine să servim tătarilor, sau chiar turcilor 

decât unuia din robii lor creștini» [5, p. 465 (1256)]. 

Liprnadi, fiul directorului general al fabricilor, originar din Piemont, care era „unul din 

agenții cei mai fini ai Rusiei” [6, p. 241], înfăptuiește o călătorie în Moldova în 1827. Pe 

lângă informația pe care o trimite rușilor referitor la trupele turcești din teritoriu, se mai 

scurgea și unele aspecte în ceea ce privește viața social-politică a statului. Liprnadi trece în 

revistă toate cele 16 ținuturi ale Principatului Moldovei, situându-l în partea centrală pe 

ținutul Cârligătura. Acesta se expune la general despre principat că nu prea are bani, dar și 

faptul că în anul acela nici recolta n-a fost tocmai așa de bogată, mai ales în partea de sud a 

țării. Însă acestuia pare să-i placă faptul că aici poți circula liber, fără probleme, prin toată 

țara, acest loc fiind unul sigur pentru străinii veniți de departe: „12. Dacă aș avea pașaport, 

aș putea sub pretextul unei viligiaturi, să ajung foarte ușor în Moldova sau chiar în Valahia. 

După starea de lucruri de acolo, eu nu cred în vreun pericol, mai ales că o parte din 

funcționarii basarabeni își petrec acolo vacanța. Acest mijloc mi-ar permite să am informații 

precise și amănunțite” [7, p. 261]. 

După cum vedem că unii călători trec în revistă pe alocuri doar denumirea de ținut, 

alții vorbesc și despre Scheia (în unele surse Scheea sau Schkeva), care a fost întemeiat în 

1502, așezare situată în Ținutul Cărligătura și care se consideră că este locul unde astăzi este 

amplasat orașul Cahul. După cum vom observa din însemnările călătorilor străini, acest loc, 

de asemenea, nu se bucură de o imagine prea strălucită. Se consideră că denumirea de 

Scheia a fost propusă pentru noțiunea de „bulgar” și practic era un loc sărăcăcios din cale 

afară.  

Ioan Belsius, un agent imperial ungar, a venit în Moldova, în perioada aprilie – 21 

iulie 1562, pentru a transmite informații/ rapoarte curții de la Praga. Belsius scrie într-o 

scrisoare/ raport lui Ferdinant I despre aceste locuri, însă nimic mai mult din care am putea 

observa o imagine pozitivă sau negativă din partea călătorului străin. Acest raport reprezintă 

niște note zilnice ale autorului, expunând itinerariul Despotului și întâlnirea cu un trimis al 

turcilor. Belsius menționează faptul că a trecut doar prin acest loc, dându-i calificativul de 

târg: „în ziua de 10 aprilie a plecat Despot din Hîrlău la Târgul Frumos (Zeplak) (la două 

mile depărtare) unde a sosit trimisul turcului, apoi la Scheia (Schkeva), târg la râul Siret” [7, 

p. 139].  

De asemenea despre aceste locuri aflăm și din Relațiune asupra Moldovei făcută de 

Părintele Paolo Bonici, Franciscan, care a locuit acolo mai bine de 9 ani, înregistrată în 

1632. Părintele trece în revistă faptul că acest loc este de o mărire identică cu localitatea din 
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apropiere, care se bucura la acele timpuri de o imagine mai bună decât Scheia, precum că 

era un oraș care avea în jur de o sută de case. Acesta menționează: „de la Iași, pentru a 

merge la Roman, trebuie de la jumătatea drumului spre Cotnar, adică de la Podul de Piatră al 

Iloaei să cotești spre Târgul Frumos. De la Iași până la Târgul Frumos sunt 25 de mile și 

acest oraș poate avea cam 100 case. De la Târgul Frumos se trece prin Scheia, care este cam 

de aceeași mărime. De la Scheia se trece prin sate de unguri și după aceea se ajunge la 

Roman; în totul trebuie să fie de la Târgul Frumos 15 mile” [3, p. 22]. 

Din scrisorile lui Coloman Mikes, din 1 iunie 1655, mai aflăm că pe acest teritoriu în 

acea perioadă era un timp nefavorabil care să le permită trupelor să se deplaseze dintr-un loc 

în altul. Acesta menționează în raport și faptul că trupele au trecut în data de 9 iunie și prin 

satul Scheia, numai că la el apare denumirea Schei. Coloman Mikes scrie într-o scrisoare 

către domnitor: „din cauza timpului neprielnic și a ploilor, neputând să ajungem aici mai 

înainte, am fost azi la voievod și acesta înțelegând voința Măriei Tale, promite că va 

purcede, fără nici o abatere, potrivit poruncilor ce mi le-a dat Măria Ta: își va orândui în așa 

fel drumul, ca la 8 iunie neapărat că fim cu toate oștile lui la Focșani. […] Pornim de aici, 

din mila lui Dumnezeu, la 7 ale lunii și voievodul a hotărât să-și continue drumul astfel: de 

aici la 7 iunie la Podul Iloaiei, la 8 la Târgul Frumos, la 9 – la Schei, la 10 – la Roman, la 12 

– la Bacău, la 13 – la Răcăciuni, și de acolo are de gând să plece acolo unde o să fie ridicată 

o mănăstire” [3, p. 516]. Coloman Mikes mai strecoară printre datele exacte și unele aspecte 

care ne prezintă cum vedeau străinii aceste locuri, spunând la un moment dat că locurile 

(făcând referire la drumurile pe care mergeau trupele) erau in anumite locuri mai largi și in 

altele mai înguste și puteau reprezenta un pericol pentru Domnitor, dacă nu erau păzite din 

timp [3, p. 518]. 

Călătoria prin Moldova în Ucraina a domnului sol Gotthard Welling (înoțit de 

pomeranianul Conrad Iacob Hiltebrandt, autorul jurnalului de călătorie, polonezul Adolf 

Haxelberger, francezul Benjamin Noel; prusianul Michael N, suedezii Gudmund Bohm și 

Andreas N), expune un pic mai multe detalii despre ceea ce a văzut/ întâlnit în cale, însă nu 

menționează nimic despre Scheia, limitându-se doar la orașele mai mari din jurul lui, cum ar 

fi Roman sau Târgul Frumos. Ceea ce i s-a părut interesant și amuzant pe aceste teritorii este 

o întâmplare, care merită să fie expusă. Gotthard Welling povestește momentul când a intrat 

intr-un oraș cu clădiri destul de bune de pe malul râului Moldova, a văzut un moldovean cu 

familia sa și momentul dat a fost foarte amuzant pentru călător: „ne-am încrucișat în cale cu 

un moldovean pe o sanie pe care se găsea soția sa și un copil mic. Când a voit omul să 

părăsească albia înghețată a râului și să urce pe malul înalt, nevasta împreună cu copilul au 

fost aruncați din sanie căzând deandaratelea și dând prilej de râs” [3, p. 596]. 

O descriere a acestui loc pustiu și sărăcăcios ne-o propune ieromonahul Ipolit 

Vișenski, care face o călătorie de la Cernigov la Ierusalim în perioada 1707-1708 și care 

face opriri și prin țările Românești (Moldova și Muntenia). Pășind pe teritoriul moldovenesc 

la 19 noiembrie 1707, ieromonahul ajunge la Târgul Frumos și Scheea, la 10 decembrie 

aceluiași an. Ieromonahul rus prin călătoria sa la Constantinopol și Ierusalim a făcut popas 

prin țările românești, tocmai pe timpul domniei lui Mihai Racoviță și Constantin 

Brâncoveanu. Ospitalitatea românului n-are margini și ieromonahul, pe lângă faptul că a fost 

primit bine, i s-au acordat și ajutoare, iar carele domnești, puse la dispoziție de domnitorul 

Țării Românești, l-au transportat la Constantinopol. Într-un pasaj din reportajul acestuia 

aflăm că Scheea nu era decât un loc pustiu: „Din Iași, caravana s-a dus drept la Galați, iar 
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noi înșine, am plecat, cu ajutorul lui Dumnezeu, eu Ipolit, conducătorul, o slugă și tălmaciul, 

pe drumul Bucureștiului, la 9 decembrie. A doua zi am ajuns la orășelul numit Târgul 

Frumos; o biserică acoperită cu paie, șapte case, iar cetățuia pustie. De acolo se întinde Țara 

Voloscă (Moldovenească), la stânga – până la Galați, la dreapta – până la Țara Tătărească, 

spre Bugeac. Luând căruțele în acel târgușor, am trecut pe lângă satul pustiu Scheea, și stau 

acolo trei biserici pustii și să le repare n-are cine” [8, p. 246]. 

Imaginile pe care le identificăm în mărturiile călătoriilor străini scot în evidență un șir 

de aspecte ce țin de felul cum era locul și locuitorii unde se află astăzi orașul Cahul. Inițial 

orașul avea denumirea de Scheea (Scheia) din Ținutul Cărligătura, denumiri menționate cu 

succes în unele jurnale de călătorie sau scrisori/ rapoarte trimise țărilor din care au venit 

călătorii. Pe alocuri sunt trecute în revistă imagini pozitive: „sat cu trei biserici”, „târg”, însă 

cele negative se referă la faptul că era un sat sărăcăcios, puțin populat, cu pământuri 

neroditoare. Setul de imagotipuri acumulat despre străin /celălalt, contribuie în general la 

instrumentarul imaginar cultural românesc. 
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