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PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC
(13 IANUARIE 1948-17 IUNIE 2016)

În ziua de 17 iunie 2016 s-a stins din viață, după o lungă și grea suferință,
prietena și colega noastră, Victorița Batariuc. Așa îi spuneam noi toți, colegii, sau
simplu ‒ Victorița.
Ne-am cunoscut, cu mulți ani în urmă, la o sesiune de arheologie medievală,
la Suceava, în anul 1974. De atunci, drumurile noastre comune și preocupările
ne-au apropiat, cu lecturi și autori preferați, cu opțiuni muzicale, obiceiuri de
familie… A fost o prietenie adevărată, de-o viață, până când firul s-a rupt…
Victorița a văzut lumina zilei la Deva, la 13 ianuarie 1948. De orașul natal își
amintea întotdeauna cu mult drag și nostalgie, la fel și de copilăria frumoasă, cu
excursiile de poveste de la Cetate sau de la Castelul Corvineștilor. Reîntorși pe
meleagurile bucovinene, părinții săi s-au stabilit la Suceava, iar fiica lor a început
școala și a absolvit liceul „Petru Rareș” în anul 1966. Studiile superioare le-a
continuat la București, la Facultatea de Istorie a Universității, iar lucrarea de licență
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a susținut-o în anul 1972. Din anii studenției își aducea aminte, cu mult respect și
admirație, de unii dintre profesorii săi, dar mai ales de doamna Zoe Petre și de
profesorul Ion Nestor. Pe șantierul de la Sărata Monteoru, în practica arheologică
i-a urmat, în repetate rânduri, pe profesorul Ion Nestor și pe doamna Eugenia
Zaharia, de la care a primit primele învățăminte în cele începuturi arheologice. Din
severitatea profesorului, care inspira uneori teamă, și din delicatețea doamnei a
învățat mult și a înțeles cu ușurință importanța lucrului bine făcut, a documentării
temeinice și, totodată, frica de a nu greși. Fără îndoială că aceste prime începuturi
i-au îndrumat bine pașii și au călăuzit-o spre calea pe care avea să o urmeze în viitor.
După absolvirea Facultății de Istorie din București, a fost încadrată la
Muzeul sucevean, devenit ulterior Muzeul Bucovinei. Și aici, probabil, vechile
legături cu bunicul patern și-au spus cuvântul. Deși nu-l cunoscuse decât din
spusele părinților, despre el vorbea, adeseori, cu multă duioșie. Paraschiva-Victoria
Batariuc provenea dintr-o familie de intelectuali bucovineni, bunicul său fiind
membru fondator al Societății „Muzeul” din Suceava.
Primele etape ale ierarhiei profesionale le-a parcurs treptat, începând de la
funcția de îndrumător la Cetatea de Scaun a Sucevei (1972-1974), apoi
muzeograf (1974-1988), muzeograf principal (1988-1992) și, în final, muzeograf
IA (1994-2005).
Pe parcursul celor peste 33 de ani de activitate continuă în cadrul Muzeului
Bucovinei, Paraschiva-Victoria Batariuc a participat la numeroase șantiere
arheologice (peste 20), unele de amploare, altele, cum era și firesc, de o importanță
mai mică. Enumerarea celor mai importante șantiere ne apare însă necesară pentru
a sublinia direcțiile principale spre care și-a îndreptat cercetarea: Mănăstirea
Probota, Curtea Domnească din Suceava, Biserica Sf. Gheorghe (Mirăuți), Biserica
Sf. Ilie, Casa domnească de la Mănăstirea Putna, Bosanci - La Pod la Rediu și, nu în
ultimul rând, mult iubitul Mihoveni - Cahla Morii. La acest din urmă sit, atât de
aproape de sufletul său, Victorița a revenit mereu și după pensionarea sa din anul
2005, căutând noi repere și informații despre așezarea rurală medievală. Aici, la
Mihoveni, mai trăiau încă câteva rude îndepărtate din familia tatălui.
Pe lângă șantierele arheologice menționate, Victorița a participat la
numeroase cercetări de teren, săpături de supraveghere sau de salvare efectuate pe
teritoriul orașului Suceava, care au adus noi date și precizări cu privire la plasarea în
spațiul urban a unor locuințe, ateliere meșteșugărești, biserici dispărute, așezăminte
spitalicești ‒ elemente importante de topografie, extrem de utile pentru restituiri
viitoare. Fără această activitate asiduă și tenace, multe elemente de topografie
medievală și modernă, precum și materiale arheologice de excepție ar fi rămas
necunoscute și pierdute în uitare.
Paralel cu investigarea arheologică de teren, o importanță aparte a avut-o
străduința sa pentru organizarea sistematică, corectă și judicioasă a depozitului de
arheologie al Muzeului, muncă anevoioasă, care a cerut mult timp și un efort fizic
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considerabil. A fost mulțumită de ceea ce a realizat pentru Muzeu și pentru cei ce ar
fi dorit să vadă și să studieze îndeaproape obiecte aflate în patrimoniul instituției.
Pentru multe din aceste obiecte a întocmit fișe de evaluare, pe care le putem oricând
consulta pe site-ul cIMEC. Tot ca muzeograf, a organizat numeroase expoziții,
împreună cu colegii din Muzeu, la care a pus mult suflet și a realizat, în colaborare,
cataloagele adecvate.
Între anii 1990-2006 a fost Secretarul de redacție al periodicului Suceava.
Anuarul Muzeului Bucovina. Prin atenția și competența cu care s-a îngrijit de
lucrările încredințate spre publicare, prin acribia cu care a făcut verificările necesare,
publicația a căpătat un suflu nou și o mai mare apreciere.
Datorită preocupărilor sale a fost aleasă și a activat ca membră în Comisia de
Istorie a Orașelor din România. De asemenea, a fost membră a Asociației
Arheologilor Medieviști din România și a Asociației Ars Transsilvaniae.
Din numărul apreciabil de articole publicate (peste 100), la care se adaugă
cărțile proprii sau scrise în colaborare, se detașează, ca o constantă, aplecarea sa spre
studiul cahlelor din Moldova, spre problematica complexă pe care o implică, în
general, cercetarea ceramicii monumentale. De la primele începuturi în arheologia
medievală, concretizate în colaborarea la redactarea lucrării Mărturii de civilizație
medievală românească. O casă a domniei și o sobă monumentală de la Suceava din
vremea lui Ștefan cel Mare, apărută în Editura Academiei, în 1979, și până la
lucrarea sa proprie Cahle din Moldova medievală. Secolele XIV-XVII, editată la
Istros - Brăila, în 1999, a fost un drum greu, cu multe obstacole în documentare și
în interpretarea datelor, care au fost surmontate cu tenacitate, cu puterea pasiunii
și a sacrificiului. Cartea a consacrat-o ca pe cea mai bună cunoscătoare a cahlelor
din Moldova. Repertoriul bogat și variat al temelor decorative ‒ religioase, de
inspirație literară, cu referire la viața de curte și cavalerească, reprezentări heraldice
etc. ‒ fragmentar cunoscut până atunci, s-a devoalat, rând pe rând, cu o claritate și o
precizie desăvârșite. Din păcate, această carte, care a limpezit multe necunoscute și
a deschis noi căi de cercetare, nu a fost încununată cu niciun premiu. Cartea a
reprezentat, de fapt, o sinteză condensată a tezei sale de doctorat, pe care a
susținut-o la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, sub conducerea
profesorului Victor Spinei, în anul 1997.
Ca o completare la temele clasificate și doar enunțate în lucrarea Cahlele din
Moldova, cele mai multe din articolele sale publicate ulterior cărții, cu privire la
variatele și diversele probleme pe care le implică studiul acestora, au fost adunate în
culegerea Civilizație medievală românească. Ceramica monumentală din Moldova,
publicată la Editura Academiei Române, în anul 2012. Observațiile pertinente și
interpretările originale au făcut ca lucrarea, deși compusă dintr-un număr
apreciabil de note și studii, să se închege într-un tot unitar, care ne dezvăluie prin
vechi imagini mărturii de viață și mentalitate medievale.
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În același registru de preocupări s-a înscris și Catalogul colecției Romstorfer.
Ceramica monumentală, publicat la Editura Mușatinii din Suceava, care valorifică
exemplar cahlele și plăcile pavimentare strânse cu multă grijă de învățatul austriac
în timpul săpăturilor de pionierat de la Cetatea de Scaun și Câmpul Șanțurilor din
anii 1895-1904. De data aceasta, lucrarea a primit premiul „George Oprescu” al
Academiei Române (2008).
Preocupările sale s-au îndreptat și spre arhitectura ecleziastică. Ele au avut în
vedere, mai ales, cercetările arheologice efectuate în ultima jumătate de secol,
coroborate, cum era și firesc, cu informația documentară scrisă, aducând, acolo
unde era cazul, observațiile și rectificările necesare. Vechea și constanta înclinație
spre istoria artei s-a materializat, astfel, în lucrarea, intitulată cu multă modestie,
Contribuții mărunte la istoria arhitecturii din Ținuturile Suceava și Cernăuți
(secolele XIV-XVIII), apărută la Editura Karl. A. Romstorfer în anul 2011. De la
aceste preocupări privind arhitectura bisericească a venit și gândul de a reedita
vechile cărți scrise de arhitectul G. Balș despre bisericile moldovenești din secolele
XV-XVII, mai puțin accesibile acum, după trecerea anilor, celor interesați în
consultarea lor. A realizat astfel, în colaborare, într-o frumoasă prezentare grafică,
ediția anastatică a bisericilor din timpul domniei lui Ștefan cel Mare, cu
comentariile aferente, urmând ca să apară în continuare volumul consacrat
monumentelor din secolul al XVI-lea.
Dacă activitatea colegei noastre s-a îndreptat în mod precumpănitor spre
arheologia medievală, nu pot fi neglijate însă nici contribuțiile cu privire la plastica
antropomorfă și zoomorfă eneolitică, cultura ceramicii liniare, epoca bronzului
etc., note și studii scrise în colaborare cu specialiștii din domeniu.
Ca o recunoaștere a meritelor sale în slujba culturii românești a fost
decorată cu Ordinul Meritul Cultural, cls. I, în anul 2004. De asemenea, în anul
2010 a devenit Cetățean de onoare al municipiului Suceava. De acest din urmă
titlu a fost întotdeauna mândră, ca o fiică a Sucevei și a Bucovinei cu trup și suflet,
la fel ca și de acela de doctor în arheologie medievală, distincție obținută la
Universitatea din Iași.
La un an de la plecarea dintre noi, bunei mele prietene și colegei noastre, un
pios omagiu și o frumoasă aducere-aminte. Să nu ne uităm prietenii și colegii este o
datorie și o onoare, în același timp. Rămâi cu bine suflet credincios și generos. Și
fiindcă non omnis moriar, scrierile tale vor continua să fie în viitor puncte de
referință în multe direcții de cercetare, dar omul care le-a înfăptuit se va ascunde în
negura vremurilor. Vei rămâne însă, pentru multă vreme sau pentru totdeauna,
Doamna cahlelor moldovene, așa cum atât de frumos ai fost denumită de un coleg
de breaslă din Ardeal.
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